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Objetivos. Por meio de atividades educativas de produção de mídias, objetivamos desenvolver, junto às
comunidades do Engenho do Meio e Roda de Fogo, um trabalho de construção e formação de diferentes
formas de mídias autônomas. Dessa forma, temos em vista a formação autônoma dos próprios indivíduos
envolvidos. Partindo do ponto que a apropriação de mídias autônomas pelo nosso público-alvo representa
uma alternativa possível diante de uma sociedade em que a maioria dos meios de comunicação
encontram-se em mãos privadas, temos um dos seguintes objetivos: produzir material com a comunidade
- impressos periódicos, na forma de zine, áudios, em forma de programas de rádio, de apresentações
musicais, etc. - para circulação na comunidade e divulgação em espaços públicos como o CIS e a USF do
Engenho do Meio. Com o intuito de promover uma socialização e compartilhamento das experiências e
aprendizados que cada indivíduo participante estará desenvolvendo durante a realização do projeto,
objetivamos realizar eventos culturais semestrais ( tais como: exposições, mostras de vídeos, rodas de
diálogo), etc. Com o objetivo de facilitar o acesso do público-alvo a diferentes produções de filmes e
vídeos, objetivamos a criação/construção conjunta de um cineclube no espaço do CIS, partindo da ideia de
que o cineclube é uma importante ferramenta educativa. Realizar oficinas com outros grupos que
desenvolvam projetos com mídias, para compartilhar conhecimento e experiências, visando o
fortalecimento mútuo, atuação em rede e formação educativa - inicialmente com os estudantes da Escola
Carlos Alberto.

Resumo
Propomos, neste projeto, um conjunto de ações que visam trabalhar com as comunidades de
Engenho do Meio e Roda de Fogo a apropriação do uso autônomo de mídias, tais como rádio
(rádio web e rádio poste), vídeo e impressos, no sentido de desenvolvimento de suas
potencialidades comunicativas. O projeto se propõe a agir enquanto agente mediador e
facilitador da livre expressão neste processo, enquanto uma ação construída em torno do
Laboratório de Mídias Autônomas, que é parte do Centro Integrado de Saúde da UFPE, além de
compartilhar experiências similares com outros grupos, como é o caso da aproximação com a
Escola Carlos Alberto, no Prado.

