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Fortaleza, 14 de Agosto de 114

Jovens no comando da ação

[16 Junho 00h48min]

Todo o conceito do Imagens da Paz é baseado no
protagonismo juvenil, onde os próprios jovens
planejam e executam a ação. Além dos vídeos, os
estudantes também estão responsáveis pela edição
de um jornalzinho bimestral, que funciona como
exercício para colocar no papel as discussões
iniciados nas aulas. O jornal, com o mesmo nome do projeto, traz artigos dos
próprios alunos e faz várias brincadeiras e referências ao universo audiovisual. 

Universo este muito bem explorado nos 16 curtas, que já estão em processo de
filmagem e edição. O Violento Mundo dos Animais, por exemplo, traz uma
diferenciação entre o mundo dos animais e o nosso. Reflexão apresenta imagens e
sons que tentam levar o espectador a uma discussão sobre uma gama de questões.
''O mais legal do vídeo é que ele não apresenta uma tese, apenas levanta questões'',
defende a professora Michelline Helena. Já Ambismão mostra a ambição na
utilização das mãos. 

Estes e outros vídeos estão sendo realizados a partir de três princípios: a captação
de cenas do cotidiano; montagens a partir de imagens de filmes, novelas,
documentários e telejornais; e clipes musicais. ''O curta-metragem em formato
documental foi escolhido porque possibilita a condução de um debate amplo sobre a
questão da violência, além de permitir uma melhor fixação da mensagem de paz por
causa do recurso da imagem'', explica um dos coordenadores do projeto, Lenildo
Gomes. Segundo Lenildo, o vídeo também é uma linguagem de maior aceitação pelo
público-alvo do projeto. Depois de finalizados (a idéia é de que alguns vídeos
estejam prontos em julho), os vídeos serão exibidos e debatidos em cerca de 40
escolas de Fortaleza, já a partir de agosto. As primeiras escolas a serem visitadas
serão as dos próprios participantes do projeto, como o Liceu de Messejana, Instituto
de Educação do Ceará, Justiniano de Serpa, Irmão Urbano, entre outras. A condução
dos debates também ficará a cargo dos próprios estudantes, que poderão explicar
melhor a proposta de seus trabalhos. ''A gente acredita que os jovens ouvem e
compreendem melhor o que outros jovens tem para mostrar e dizer'', esclarece
Lenildo. A Fábrica de Imagens pretende, dessa forma, atingir aproximadamente
8.000 jovens do ensino fundamental. (FF) 

SERVIÇO 

Imagens da Paz - projeto da ONG Fábrica de Imagens. Mais informações: (85)
495.1887 ou fabricadeimagens@terra.com.br 
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