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Resumo
O objetivo principal do Projeto Cine Debate Maricá é estimular, através da linguagem cinematográfica, o
debate e a reflexão por parte da comunidade local, despertando o espírito crítico dos moradores do Município
que sofrem com a ausência de salas de cinema. O projeto pretende criar, a partir do Farol Cine clube, uma
atuação política dentro e fora da instituição que fomente o debate e a reflexão. Visa tornar o espaço de
debate um território de reconhecimento de si e do outro, construindo e desconstruindo os olhares e as
noções de mundo pré-estabelecidas. Usa a linguagem cinematográfica para instigar posicionamentos
políticos, filosóficos e estéticos, refletindo sobre as possíveis relações de poder estabelecidas na sociedade e
questões marcadamente enfrentadas no cotidiano coletivo. Destina-se aos docentes, discentes e técnicos
administrativos do Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Maricá, aos profissionais do Centro de
Artes e Esportes Unificados (CEU) e a comunidade local. O projeto ultrapassa as barreiras da sala de aula,
vencendo os conteúdos disciplinares, colocando o cinema em outro patamar. Cria a possibilidade de trocar
os papeis, sentir e ver o outro como a si mesmo de forma contundente, aceitando as diferenças e utilizandoas como novas referencias sociais proporcionadas por uma metodologia expositiva-dialogada, baseadas em
múltiplos conceitos, aberta a toda a comunidade. Foram realizadas leituras de textos sobre cinema, pesquisa
sobre os principais festivais e sessões cinematográficas individuais e coletivas gerando fichas catalográficas
dos filmes assistidos com formulação de resenhas críticas. Houveram diálogos entre a equipe para a escolha
dos filmes a serem exibidos e a formação de um calendário de exibição para o público externo,
reconhecimento do auditório do CEU, entrega do cronograma e da lista de filmes em reuniões com seus
membros para formação de parceria e a criação do Cine Clube. É possível observar o engajamento político
da equipe de discentes nos debates internos realizados, a desenvoltura dos alunos, a capacidade de síntese
e de argumentação sobre os temas abordados. Futuramente estão previstos a inauguração do Farol Cine
Clube em sessão realizada no Centro de Artes e Esportes Unificados; a organização de exibições e debates
cinematográficos em seu auditório e em eventos internos do Campus.
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