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Resumo da Proposta:
Essa proposta referencia-se ideia de que compete à extensão promover a relação transformadora e integradora entre a
Universidade e a Sociedade, consistindo numa atividade acadêmica articulada com o ensino e a pesquisa. Constitui-se
na modalidade de Curso de Extensão, entendidos como conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico
e/ou prático, presenciais ou à distância, planejados e organizados de maneira sistemática, com corpo docente, carga
horária e processos de avaliação definidos. O presente projeto propõem organizar e desenvolver uma nova edição dos
ciclos de estudos e formação política em torno do pensamento de Antônio Gramsci para comunidade acadêmica (alunos
de graduação e pós-graduação) e externa à UFPE (preferencialmente, membros de organizações políticas e sindicais,
movimentos sociais e corporativos). O que ocorrerá através da oferta de Cursos de Atualização (com carga horária de 40
horas), trabalhando, numa divisão de módulos, os temas: introdução ao estudo dos Cadernos do Cárcere, filosofia e
ideologia, intelectuais e formação da cultura, Estado e partido, cultura, folclore e literatura. Tal ação será articulada
com atividades de debate publico sobre os temas tratados no curso, através de cine-debates, palestras e oficinas para
alcance mais amplo dos conhecimentos acumulados pela comunidade acadêmica e externa. Trata-se de uma atividade
já desenvolvida numa primeira edição, durante o semestre inicial de 2018, e que demandou nova edição pela alta
procura do público. Os encontros e demais ações ocorrerão no Centro de Ciências Sociais Aplicadas - UFPE, e buscará
contar com duas bolsas de extensão.

Objetivo Geral:
Desenvolver o estudo e a iniciação aos conteúdos dos Cadernos do Cárcere de Antônio Gramsci entre discentes da
Universidade Federal de Pernambuco e movimentos sociais.

Objetivos Específicos:
Apresentar os métodos atuais de pesquisa dos Cadernos do Cárcere, exercitando as modalidades recentes de
apropriação da obra através do estudo coletivo.
Oportunizar a introdução aos fundamentos teórico-metodológicos presentes nos Cadernos do Cárcere, em torno dos
principais temas em que se desdobra obra: filosofia da práxis, intelectuais e organização da cultura, Estado e sociedade
civil, revolução passiva e americanismo e fordismo.
Contribuir para o desenvolvimento da capacidade analítica dos/as participantes para o estudo e a pesquisa sobre as
relações sociais, em especial as relações de forças políticas que conforma a sociedade contemporânea.

