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Objetivos:
Gerais: A principal missão da escola engenho é implementar uma formação continuada em
audiovisual para crianças, em âmbito comunitário, evitando um caráter tecnicista, trabalhando a
relação com as crianças através de produtos audiovisuais.
Específicos: a) Contribuir para a continuação da formação do público jovem das comunidades do
Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras e Roda de Fogo; b) Potencializar a utilização do vídeo como
instrumento de mobilização e de transformação social bem como apropriação do conhecimento
técnico-instrumental para expressão dos valores culturais locais; c) Estimular o desenvolvimento
de produtores de audiovisual e culturais comunitários;
d) Fortalecer atividade cineclubista nas
comunidades;
e) Promover desenvolvimento pessoal, qualidade de vida e melhora nas relações
interpessoais na comunidade; f) Estreitar a relação entre a UFPE, o Curso de Comunicação Social
e o Curso de Cinema e a comunidade, com base na idéia de que estas graduações correspondem a
atividades diretamente ligadas ao público; g) promover o desenvolvimento do perfil profissional
do aluno da UFPE, através da monitoria das oficinas a serem ministradas na Escola, bem como
através da participação em atividades de gestão/produção executiva do Projeto.
Resumo:
A Escola Engenho é uma proposta de formação continuada em audiovisual, gratuita, para crianças
residentes nas comunidades do Engenho do Meio, Sítio das Palmeiras e Roda de Fogo, área
circunvizinha à UFPE. A proposta está estruturada em oficinas (total de 270h/a) divididas em dois
módulos, para 20 (vinte) crianças (07 a 10 anos). O princípio pedagógico é a formação em seu
caráter técnico-instrumental e de gestão, desenvolvimento da criticidade, leitura crítica de
produtos audiovisuais, e fortalecimento do caráter político do aluno. O projeto foi contemplado
no Edital 2009/2010 Público do Funcultura, para viabilizar seu funcionamento, porém o valor do
fomento não custeia todas as atividades. A iniciativa partiu da sociedade civil, porém por sua
relação clara com a prática pedagógica do audiovisual, foi proposto e aprovado como projeto de
Extensão da UFPE, pelo o Departamento de Comunicação desta Universidade. A Escola Engenho
oportuniza o contato dos docentes e discentes com a formação audiovisual para um público com
características diferentes daquelas encontradas nos cursos superiores. Como parte das atividades
do Projeto, foi criado o Cineclube Engenho, com programação voltada prioritariamente para as
crianças. As exibições ocorrem aos sábados, às 18h00 e são seguidas de debate com as crianças e
pais presentes.

