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Introdução: O aprendizado para ser plenamente alcançado necessita, muitas vezes, sair
da rotina do dia-a-dia Escolar. Assim, pretendemos buscar novas alternativas para a
prática do ensino, o que pode ser feito através de uma proposta como essa, pois o
“Cinema” serve como um instrumento de debate e reflexão, tão
importantes na formação de nossas crianças, adolescentes e até mesmo adultos.
Principalmente por se tratar de um instrumento multiplicador e de difusão de
conhecimento e cultura. O Café cinematográfico mostra uma relevância extraordinária
ao agregar valores, vivências e reflexões comuns a diversas disciplinas do currículo,
possibilitando a discussão permanente dentro das Escolas. Objetivo: Inserir a arte do
Cinema no processo de ensino-aprendizagem por meio de uma visão multidisciplinar e
como um meio de aproximar o público estudantil da
narrativa audiovisual. Além de difundir conceitos audiovisuais. Metodologia: O Café
cinematográfico é um projeto do curso de Comunicação Social que continuará a ser
desenvolvido nos cursos do Unileste, como já acontece há três anos e agora acontecerá
também em classes do ensino médio. Assim, esse Projeto será executado durante os
meses letivos do ano corrente e terá duração de Fevereiro a Outubro, podendo ser
renovado anualmente com respectivas adequações e melhorias.
O Café cinematográfico será executado em três etapas, sendo elas: (1) o agendamento
e a preparação para a visita do Cinema; (2) a visita e projeção do filme; (3) o
desenvolvimento de ações e trabalhos diversos. Resultados: Até a presente data
contemplamos 15 exibições de filmes pelo café cinematográfico com uma média de
público de 400 pessoas em escolas e instituições filantropicas. Filmes exibidos: As
melhores coisas do mundo, Lixo extraordinário, Ilha das flores, Abril despedaçado,
Caminhando nas nuvens, narradores de Javé, As bicicletas de bellesvile, os três, A
onda, A viagem de Chinriro, Catfish, WallE. Conclusão: O projeto se torna relevante
no âmbito educacional, pois através do cinema podemos trazer questões latentes para
serem discutidas entre os alunos e demais participantes do projeto. 
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