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Introdução: A influência dos meios de comunicação social na vida das pessoas é cada
vez mais intensa. Eles constroem e desconstroem valores, condicionam
comportamentos e enriquecem ou empobrecem o debate de idéias. Por meio do cinema
acreditamos que podemos levar às pessoas informações que não chegariam até elas.
Com a exibição de filmes no projeto Cinema Comentado, Unileste e Cenibra procuram
despertar na população discussões sobre assuntos que são do seu dia-a-dia, mas que na
maioria das vezes não são discutidos. A utilização de filmes como reflexão para sua
realidade é a proposta principal deste projeto.

 Objetivo: Divulgar o cinema como meio cultural nas escolas em que o projeto será
desenvolvido, discutindo temáticas que colaborem para a reflexão no âmbito da
cidadania, meio ambiente e identidade cultural.
Garantir às comunidades atendidas o acesso ao cinema e aos benefícios gerados por
esse tipo de produção cultural. Metodologia: A partir do levantamento de temas, feitos
pela Cenibra, escolhemos os filmes e levamos para exibição nas escolas. Os
integrantes do projeto são responsáveis  ainda pela linha de abordagem dos
comentários, promovendo os debates que ocorrem nas escolas, motivando a população
a se manifestar em relação aos temas propostos. Resultados: O projeto ainda está em
andamento ,mas já apresentamos vídeos nas cidades de Naque e Periquito, para duas
escolas juntas, numa média de 200 pessoas por sessão. Os temas dizem respeito ao
macro tema escolhido pela Cenibra, que é Problemas da Juventude. Abordamos evasão
escolar, drogas, ética, sonhos e superação. No segundo semestre, o Projeto será
desenvolvido em escolas municipais e estaduais do distrito de Cachoeira Escura, em
Belo Oriente. Estão previstas cinco exibições e o macro tema será MEIO AMBIENTE.
Contaremos com a participação de técnicos e engenheiros ambientais no
desenvolvimento dos debates.  Conclusão: Trabalho ainda está em andamento.
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