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Objetivos
Geral:
Divulgar e problematizar filmes e documentários que reflitam o processo de
conformação sócio-espacial, as realidades culturais e contextos políticos da zona norte
da cidade do Recife, em especial, do Alto José do Pinho, objetivando estimular o
reconhecimento das identidades territoriais destes espaços, assim como apontar a
importância destas identidades na transformação social e cultural dos moradores do
bairro..
Específico:
•Provocar o debate construtivo entre docentes, discentes e sociedade em geral; •
formação de jovens no âmbito do conhecimento da cultura, em particular dos
fenômenos políticos relacionados às manifestações culturais presentes no bairro; •
territorial, cidade-urbano, periferias urbanas, manifestações culturais, políticas
urbanas, etc. •Estimular a formação de novos Espaços da Cultura no Alto José do Pinho,
assim como a consolidação dos já existentes.
Resumo
A partir da relação pesquisa-ensino-extensão, esta ação de extensão vislumbra um
trabalho pedagógico de natureza interdisciplinar cuja finalidade central corresponde a
divulgar e problematizar filmes e documentários que reflitam o processo de
conformação sócio-espacial, as realidades culturais e contextos políticos do Alto José do
Pinho, bairro da Zona Norte do Recife. Pretende-se provocar o debate construtivo entre
docentes, discentes e sociedade em geral, a partir da problematização da cultura, da
política e da imagem da realidade do Alto José do Pinho, contribuindo assim, para a
formação de jovens no âmbito do conhecimento da cultura, em particular dos
fenômenos políticos relacionados às manifestações culturais presentes no bairro. A

metodologia da ação centra-se na exibição de documentários e filmes com enredo
didático-pedagógico, debates com especialistas e entidades competentes e realização
de oficinas. Justifica-se o projeto por pretender levar aos moradores do Alto José do
Pinho uma reflexão, através de filmes e documentários da importância da diversidade
cultural para o processo de (trans)formação sócio-espacial que ocorre no bairro e como
essa pode estar contribuindo para maior expressividade das relações sociais.

