A 3ª edição do Festival Internacional Pequeno Cineasta (FIPC), realizada de 28 de
agosto a 01 de setembro no Rio de Janeiro teve como mestre de cerimônias o cantor e
compositor Alceu Valença ao lado do filho, Rafael Valença, um pequeno cineasta de
11 anos e premiou doze filmes: na categoria nacional foram 4 prêmios para o Rio de
Janeiro, um para o Ceará e um para Pernambuco e na categoria internacional foram
um para o Burundi, dois para Argentina, um para Portugal e um para Armênia.
Organizado pela cineasta Daniela Gracindo, o festival selecionou 63 filmes realizados
integralmente por crianças e jovens de 14 países - Armênia, Argentina, Bélgica,
Burundi, Brasil, Colômbia, Espanha, Grécia, EUA, Itália, México, Portugal, UK,
Venezuela - na faixa de 8 a 17 anos. Os destaques dessa edição que aconteceu no
Instituto Cervantes (abertura, mesa redonda, sessões competitivas, exposição
fotográfica), Espaço Carioca Arena Dicró (sessões competitivas, oficinas, mostra
internacional) e Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico - RJ (mostra com
temática ambiental e encerramento com entrega de premiação) foram a Conexão
Espanha e a Mostra Sustentabilidade. Todas as sessões tiveram entrada gratuita com
50% dos lugares reservado para escolas públicas e privadas e ONGs com trabalho
voltado à infância.
CONEXÃO ESPANHA – A novidade desse ano, o projeto Correspondências com
troca de cartas audiovisuais entre crianças espanholas e brasileiras, exibiu
comentários das crianças sobre qualidade de vida nos dois países, perspectivas e
anseios sobre o momento atual, incluindo as manifestações ocorridas recentemente
no Brasil. A exposição Pequenos Olhares exibiu “Uma jornada quixotesca através
de microcontos” com material criado por alunos do oitavo ano da Escola Parque
(Barra) sobre o tema do livro “Dom Quixote de La Mancha”, ícone da Literatura
espanhola, o escritor Miguel de Cervantes.
CONEXÃO SUSTENTABILIDADE - A mostra “Sustente sua História” do Festival
Internacional Pequeno Cineasta – dias 31 de agosto e 1º de setembro, no Museu do
Meio Ambiente do Jardim Botânico, apresentou ao grande público o posicionamento
de jovens e crianças com idades de 8 a 17 anos sobre meio ambiente e
sustentabilidade. A diversidade de nacionalidades e a grande quantidade de filmes
recebidos sobre o tema geraram a criação de uma mostra específica dentro da 3ª
edição, que homenageou este ano a ONG Sustentarte, instituição que desenvolve
projetos de ecoalfabetização de crianças em escolas públicas e privadas.
CONEXÃO PEDAGÓGICA - O debate “A Contribuição da Linguagem Audiovisual”; a
mesa redondinha “Luz, Câmera e Ação”, realizada através de vídeo conferência
abrangendo crianças e jovens do Brasil e Espanha; e o workshop sobre o uso do
cinema na pedagogia, da venezuelana Rita Helena Ávila, voltado para professores e
líderes comunitários formaram a parte pedagógica do festival. O júri, composto por 10

Pequenos Cineastas entre 10 e 17 anos, que foram selecionados entre os alunos da
Oficina Pequeno Cineasta, escolheu os filmes premiados com auxilio da coordenadora
pedagógica do festival, Sância Velloso, e de dois convidados atuantes no mundo
audiovisual: o cineasta Walter Lima Jr e a Coordenadora da cadeira de cinema da
UNESA, Gisele Barreto. O debate foi registrado em vídeo com o objetivo de
documentar as reflexões da atual geração.
O Festival Internacional Pequeno Cineasta começou em 2010 e, a cada ano, vem
crescendo. “Vivi imersa no mundo audiovisual da TV e do cinema e sempre pensei o
que uma criança era capaz de criar com uma câmera na mão. Conduzo oficinas de
cinema e nelas acompanho as transformações nas crianças antes e depois da
apropriação da linguagem audiovisual. Apresentar os trabalhos de pequenos cineastas
e seus diversos olhares sobre o mundo é uma oportunidade única e a premissa desse
trabalho”, explica Daniela Gracindo.
APOIADORES - O Festival Internacional Pequeno Cineasta tem apoio da Kodak,
TecnEnge, Vinícola Aurora, Restaurante Mekong, Canapés Giovanini, Parmê,
Raconto, Espaço Move, Instituto Cervantes, Arena Carioca Dicró, Museu do Meio
Ambiente - Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Secretaria de Educação Municipal - RJ,
Secretaria de Educação Estadual –RJ, Secretaria de Cultura - RJ, Oficina Pequeno
Cineasta, Observatório de Favelas.
	
  

