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Objetivos
Estudar a realidade sócio histórica (econômica, política, cultural) do Brasil e do
nordeste (com enfase na realidade pernambucana), utilizando como guia os principais
pensadores brasileiros e do pensamento crítico; * Elevar o nível de consciência
política, sociocultural e intelectual dos participantes do curso, contribuindo para a
formação baseada na criticidade; * Possibilitar um diálogo de saberes entre os
Movimentos Sociais e Academia;
* Contribuir para o fortalecimento das organizações
populares na formação de suas lideranças; *Desenvolver processos de formação
continuados com princípios da educação popular, refletindo sobre a construção de
projetos societários alternativos para o Brasil; * Estimular o vínculo entre a
Universidade e os movimentos sociais, garantindo o compromisso social da Universidade
frente às demandas sociais existentes, através da extensão universitária de caráter
popular, ou seja, viabilizando construtos de transformação da realidade.
Resumo
O projeto chamado curso “REALIDADE BRASILEIRA E NORDESTINA” construído a partir da
contribuição teórica de pensadores da matriz do pensamento crítico, propõe a ser um
espaço de formação dialógica, democrática e plural, direcionado a capacitação e
formação de agentes populares e lideranças comunitárias que possam contribuir com os
diversos movimentos e organizações sociais e populares do campo e da cidade, com a
análise da realidade cultural, econômica, social e politica brasileira com foco
nordestino. A proposta de se trabalhar um programa de estudos que debata as
principais questões que afetam o povo brasileiro vem da necessidade de uma ampla
discussão socio-ambiental e político-economica a fim de pensarmos projetos
alternativos para o país e região nordestina. O curso possibilita a compreensão da
realidade para além dos desafios de cada movimento, por fomentar aos agentes
populares e lideranças comunitárias uma formação para a realização de diagnósticos das
questões setoriais e regionais, ao mesmo tempo, que permite o entendimento das
causas dos problemas da realidade geral.

