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Resumo: O diálogo entre a Universidade e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra é analisado por meio dos desdobramentos das ações formativas do programa de 
extensão “Diálogos Formativos com o Campo”, sobretudo nos eixos da Educação, 
Agroecologia, Cultura e Comunicação. A metodologia empregada consiste na organização e 
planejamento de encontros formativos na lógica dialética da práxis educativa que exige um 
movimento constante de ação-reflexão-ação. Os resultados da experiência estão no âmbito 
da formação crítica dos estudantes, professores e do coletivo de educadores das escolas do 
território de atuação do MST, assentamento e acampamento. 
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Abstract: The dialogue between the University and the Movement of Landless Rural 
Workers is analyzed through the development of the formative actions of the "Formative 
Dialogues with the Field" extension program, above all in the areas of Education, 
Agroecology, Culture and Communication. The methodology used is the organization and 
planning of formative encounters in the dialectical logic of educational praxis that requires a 
constant movement of action-reflection-action. The results of the experience are within the 
framework of the critical training of students, teachers and teachers' collective of schools in 
the MST's working territories, settlement and encampment. 
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1 CONTEXTO MACRO-POLÍTICO-ECONÔMICO DE CONSTITUIÇÃO DO PROGRAMA 
DIÁLOGOS FORMATIVOS COM O CAMPO 

O texto tem por objetivo analisar a relação entre Universidade e Movimento Social por meio 

das experiências acadêmicas no âmbito da extensão, integrada à pesquisa e ao ensino. A 

experiência tem início com o projeto “Formação Continuada de Professores e Educadores 

das Escolas Itinerantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”. A 

proposta foi organizada pela Universidade em conjunto com o MST para atender à demanda 

formativa apresentada pelo Movimento em virtude dos resultados da pesquisa, realizada em 

2009, por uma estudante2 do curso graduação em Ciências Biológicas, a respeito da 

organização político-pedagógica dos Temas Geradores na experiência da Escola Itinerante 

do Movimento, localizada no acampamento Herdeiros da Luta de Porecatu, em Porecatu, no 

estado do Paraná. 

Diante das limitações estruturais do projeto, no ano de 2013, a coordenação apresentou 

uma proposta ao Edital de apoio à ação extensionista, do Programa de Extensão 

Universitária (PROEXT), lançado pelo Ministério da Educação (MEC) e obteve a aprovação 

de recursos para o trabalho, na condição de Programa, instituindo o Programa “Diálogos 

Formativos com o Campo”, com conclusão no primeiro semestre de 20173. 

Para compreendermos as vicissitudes do diálogo estabelecido entre a Universidade e o 

MST, é relevante a análise, ainda que pontual, do contexto macro-político-econômico no 

qual se constituiu o Programa.  

O ponto de partida temporal para a proposta analítica é a década de 1990. O Brasil entrou 

para o cenário internacional de alinhamento com o projeto neoliberal em curso na América 

Latina e no mundo. O projeto foi implementado com o receituário ortodoxo do 

neoliberalismo, orientador das políticas econômicas responsáveis por inserir o Brasil no 

cenário internacional do capitalismo financeiro de forma dependente e subalterna. 

A mundialização do capital (CHESNAIS, 1996) e a estratégia ofensiva do projeto neoliberal 

reorganizam o mundo do trabalho para atender às necessidades do capital em sua fase de 

esgotamento. O Brasil, por sua vez, se alinha subalternamente aos interesses dos países 

capitalistas dominantes e os desdobramentos da adesão brasileira ao projeto neoliberal são 

devastadores no que tange aos amplos processos de privatização dos setores estratégicos, 

da terceirização no ambiente da produção industrial, do controle e desmantelamento das 

                                                 
2 GOMES, T. M. A Biologia na educação do campo: experiência com temas geradores na Escola Itinerante do 
MST. Trabalho de Conclusão de Curso. UEL, 2009. 
3 Os recursos liberados pelo Programa atrasaram ao longo da sua execução o que fez com que houvesse um 
descompasso entre a realização das atividades formativas e a aquisição orçamentária. Deste modo, o convênio 
foi prorrogado para que as ações pudessem ser finalizadas. 
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atividades produtivas da classe trabalhadora e da redução do papel do Estado, na 

perspectiva do Estado mínimo. 

O projeto neoliberal, orquestrado inicialmente pelos organismos internacionais, teve início, 

no Brasil, com o governo de Fernando Collor de Melo, eleito em 1989, após uma disputa 

polarizada com Luiz Inácio Lula da Silva. O governo Collor não teve seguimento, quando 

este não mais representava os interesses da elite brasileira. O impeachment de Collor, 

justificado pela comprovada prática de corrupção, levou ao governo o então vice-presidente 

Itamar Franco.  

Neste ínterim, Fernando Henrique Cardoso (FHC), como ministro da Fazenda, conduziu o 

Plano Real que o levaria ao poder com a promessa de estabilização da economia do país, 

após longo período de inflação. O plano seria a moeda eleitoral para que FHC vencesse as 

eleições, em 1994. Ele conduziu o país por oito anos (1995-1998 e 1999-2002) e 

implementou reformas que revisaram a oferta de serviços públicos, promoveram ajustes 

fiscais, reduzindo os gastos com setores sociais, descentralizaram os serviços da União 

para os entes subnacionais e fortaleceram a parceria com as organizações não 

governamentais (ONGs) na terceirização do atendimento das demandas educacionais. 

A política macroeconômica de FHC mergulhou o país no processo de financeirização da 

economia, na privatização dos setores públicos, cabendo ao Estado a regulamentação, a 

normatização e o controle das demandas sociais, sem que este ampliasse os investimentos 

com a educação e com outros setores centrais para a população brasileira, tais como, a 

saúde, a moradia e a cultura. Cabe mencionar a ausência de política para o campo, com 

reduzidas desapropriações de terras destinadas à Reforma Agrária. 

Ainda que no bojo do sistema capitalista de corte neoliberal, a América Latina, ordenada aos 

interesses do capitalismo financeiro internacional, registrou focos de resistência com a ação 

de governos progressistas, como por exemplo, Venezuela, Bolívia, Brasil, Argentina, 

Equador e Nicarágua. As políticas promovidas por estes países, guardadas as diferenças no 

que tange ao distanciamento com o projeto neoliberal, podem ser definidas como 

neodesenvolvimentismo ou social desenvolvimentismo, em alguns casos, e socialismo ou 

bolivarianismo, em outros (KATZ, 2016). 

No Brasil, os dois mandatos do governo Lula (2003-2006 e 2007-2010) representavam os 

interesses da classe trabalhadora ao mesmo tempo em que o governo seria caracterizado 

pelo continuísmo da política neoliberal. Isto porque no primeiro governo a equipe ministerial 

de Lula não tocou na herança neoliberal de FHC, e manteve aspectos centrais das políticas 

ortodoxas neoliberal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), quais sejam: “[...] a 

abertura comercial, a desregulamentação financeira, a privatização, o ajuste fiscal e o 
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pagamento da dívida, a redução dos direitos sociais, a desregulamentação do mercado de 

trabalho e a desindexação dos salários” (BOITO JR., 2006, p.10). 

Guardadas as similitudes e diferenças entre os projetos de FHC e Lula, as políticas sociais 

do governo Lula, produzidas no bojo da organização capitalista, não se contrapunham à 

ordem capitalista, ao contrário, atenderam parcialmente aos interesses das classes 

subalternas, sem com isso alterar a sociabilidade capitalista (FRIGOTTO, 2012). Nesta 

lógica, se aprofundaram as parcerias do Estado com as organizações da sociedade civil, ao 

mesmo tempo em que se aprofundaram as desigualdades sociais, políticas e econômicas. A 

inserção das classes subalternas na lógica societária não é apenas requisito para a 

reprodução das condições materiais de produção, mas também um elemento fundamental 

da própria sociabilidade capitalista. 

Nesse contexto, o início do primeiro mandato do governo Dilma Rousseff (2011-2014) foi 

marcado pela crise financeira internacional que levou o Brasil à estagnação e posterior 

retrocesso no crescimento econômico. A crise contribuiu para o aumento da insatisfação da 

burguesia e de setores da baixa classe média culminando no abandono do pacto para a 

manutenção da aliança política. O segundo mandato do governo Dilma (2015-2016) é ainda 

mais marcado pelo encolhimento do Estado no atendimento das demandas sociais. 

Nas disputas partidárias no interior do Estado, prevaleceram os interesses da classe 

dirigente que se reorganiza, recompõe-se com o apoio das instâncias jurídico-políticas do 

Estado para tramar um Golpe de Estado, com amplo apoio dos poderes Legislativo e 

Judiciário e também pela mídia, liderada amplamente pelas Organizações Globo. 

A crise política brasileira, em um de seus episódios, afasta a presidenta Dilma Rousseff do 

poder e leva ao exercício da presidência seu vice, Michel Temer. Tal fato coloca em risco o 

Estado democrático de direito. Dentre as primeiras medidas adotadas pelo governo golpista 

de Michel Temer, está a extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da 

Cultura4, o esvaziamento dos integrantes da Secretarias responsáveis pela Diversidade, 

Educação de Adultos, Educação do Campo, Indígena e Quilombola; a desobrigação da 

aplicação de recursos constitucionalmente vinculados às políticas sociais, impactando na 

continuidade dos programas e projetos, dentre eles o Programa Nacional de Educação e 

Reforma Agrária (Pronera).5 As medidas representam um retrocesso para a continuidade 

das políticas públicas, ainda que incipientes, destinadas ao campo, à saúde, à educação, à 

produção científica e ao desenvolvimento social do país. 

                                                 
4 O Ministério foi recriado após várias manifestações e críticas. 
5 O PRONERA criado em 1998, elabora e apoia projetos de educação voltados para o desenvolvimento das 
áreas de reforma agrária. Atua por meio de parcerias com o INCRA, com movimentos sociais e sindicais de 
trabalhadores e trabalhadoras rurais; com instituições públicas de ensino, instituições comunitárias de ensino 
sem fins lucrativos e governos estaduais e municipais. 
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A resistência ao golpe é feita por inúmeras manifestações (passeatas, greves, ocupações), 

ainda que a criminalização das organizações e movimentos sociais e populares culminem 

nas ações judiciais e na prisão de seus integrantes.  

1.1 Extensão Universitária e Movimentos Sociais 

A universidade pública brasileira se insere neste contexto de crise política com ampla pauta 

de reivindicações para o enfrentamento dos problemas estruturais de financiamento público, 

precarização da carreira docente, do acesso e da permanência estudantil e da terceirização 

dos serviços. Esta pauta tem impulsionando vários movimentos de greve em todo o país, em 

defesa da Universidade pública. 

Os problemas estruturais e políticos enfrentados pela Universidade têm desdobramentos 

prático-pedagógicos no âmbito da extensão universitária, afetando a qualidade das ações 

educativas e, por vezes, fragilizando o diálogo entre Universidade e comunidade. 

A perspectiva que o Programa Diálogos Formativos com o Campo tem do papel da extensão 

universitária se contrapõe à base experiencial americana e inglesa do início do século XX e 

às origens assistencialistas da extensão universitária da década de 1970. Historicamente a 

Universidade tem se colocado à serviço do capital, de tal modo que a produção dos 

conhecimentos acadêmicos é destinada aos interesses das grandes corporações nacionais 

e internacionais. Consideram-se as diversas práticas extensionistas, de pesquisa básica e 

aplicada, cooptadas para as necessidades de expansão e especialização, por exemplo, do 

agronegócio e dos interesses empresariais.  

No Brasil, a extensão é compreendida como campo formativo relevante para a formação 

crítica de estudantes, comprometendo a Universidade, e os conhecimentos por ela 

produzidos, com a transformação social e com um projeto de sociedade que rompa com as 

estruturas capitalistas e contribua para a emancipação da classe trabalhadora. Todavia, tal 

concepção não é hegemônica e àqueles que defendem tal concepção têm nos movimentos 

sociais e populares um forte aliado. 

Examinando a história recente da universidade e as principais lutas 
antissistêmicas nas últimas décadas, é possível sustentar que o nexo 
universidade e movimentos sociais - compreendidos aqui em sentido amplo, 
abrangendo os movimentos ditos clássicos, novos movimentos, sindicatos e 
partidos vinculados aos trabalhadores (SANTOS, 2005) - está presente na 
agenda dos mais importantes movimentos sociais antissistêmicos do Século 
XXI, como a Coordenação Nacional dos Povos Indígenas do Equador 
(CONAIE); os Cocaleros na Bolívia; o MST no Brasil; os polissêmicos 
movimentos altermundistas, em luta contra a comodificação da educação, 
especialmente contra os Tratados de Livre Comércio (Acordo Geral de 
Comércio de Serviços, ALCA, Acordo Multilateral de Investimentos), e as 
jornadas da Coordenadora Latino-americana de Organizações Camponesas 
- Via Campesina (CLOC-VC) (LEHER, 2015, p.4). 
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Como aliados de um projeto universitário autônomo, crítico e emancipatório, os movimentos 

sociais e populares, enraizados na realidade social, podem pautar as necessidades da 

classe trabalhadora frente aos problemas de moradia, saúde, justiça social, educação, 

produção agrícola, dentre tantos outros. Neste sentido, os movimentos antissistêmicos 

cumprem com um papel relevante para a organização e mobilização da sociedade e, com 

isto, contribuem com a defesa da função social da universidade pública, na medida em que 

apresentam as demandas de pesquisa, ensino e extensão relevantes para a formação de 

profissionais críticos e organicamente comprometidos com a emancipação humana. 

A articulação dos setores críticos da universidade com as lutas dos 
movimentos contribui para que tais movimentos tenham conhecimentos 
mais sistemáticos e fundamentados para muitos problemas, fortalecendo as 
lutas sociais; ao mesmo tempo, a interação dos movimentos com espaços 
da universidade, exigindo maior atenção aos problemas vividos pelo povo, 
fortalece os setores críticos no espaço acadêmico comodificado que, assim, 
têm suas pesquisas legitimadas pelas demandas sociais. Embora 
minoritárias essas iniciativas são relevantes para fortalecer um processo de 
luta pela autonomia universitária vis-à-vis aos dispositivos de poder 
(LEHER, 2015, p.12). 

O Manifesto Liminar de Córdoba (1918) e, no Brasil, as experiências contra-hegemônicas do 

início da década de 1960 são referências para pautar uma concepção de Universidade e de 

extensão universitária que “dialoga com o povo”, que coaduna com a função social da 

universidade apresentada anteriormente. Trata-se das experiências promovidas por 

intelectuais, professores universitários, estudantes, lideranças de movimentos sociais; 

dentre elas, os Movimentos de Cultura Popular do Recife, Pernambuco; os Círculos de 

Cultura da União Nacional dos Estudantes (UNE) e, o Serviço de Extensão Cultural (SEC), 

promovido por Paulo Freire, na Universidade do Recife. 

As experiências citadas romperam com a concepção assistencialista de extensão do início 

do século XX e avançaram no campo da formação de lideranças, contribuindo para a 

vinculação da Universidade com as questões dos trabalhadores, dos camponeses, com a 

cultura e a comunicação popular, abordando os problemas sociais de forma crítica e 

dialógica. A Educação Popular, como concepção de educação do popular, da classe 

trabalhadora, constituída a partir dessas experiências avança no interior da academia por 

meio da pesquisa participante e de projetos no campo da saúde e da comunicação. 

Contudo, o golpe civil-militar de 1964 redimensionou as práticas de extensão e limitou a 

participação institucional dos estudantes às experiências do Projeto Rondon e de alguns 

programas. Com a Constituição Federal de 1988 e a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB), Lei nº9394/96, a extensão universitária retomou centralidade. 

O I Encontro dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 

realizado em 1987, definiu a extensão como “processo educativo, cultural e científico que 
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articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre universidade e sociedade” (FORPROEX, 2012). Desse modo, a extensão é por eles 

definida como  

[...] via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade acadêmica, 
que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de 
um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e 
discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 
acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de 
saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a 
produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 
brasileira e regional; a democratização do conhecimento acadêmico e a 
participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de 
instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão é 
um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social 
(FORPROEX, 1987, p.11). 

Em 2012, o Forproex, entendendo a necessidade de institucionalização da extensão, definiu 

uma política de extensão e nela reafirmou a compreensão de que se trata de espaço 

relevante de atuação acadêmica que contribui efetivamente para a formação profissional 

dos estudantes. O Plano da Política Nacional de Extensão, complementar aos esforços 

empreendidos, afirmou o compromisso da Extensão com a “transformação social, 

construção de uma sociedade justa, democrática e igualitária”. 

Apesar do relativo avanço das planificações, no interior das Universidades a Extensão 

permanece como campo de disputa de projetos societários, deslocando a Universidade ora 

para o cumprimento da sua função social, ora entregando os conhecimentos nela 

produzidos para o atendimento dos interesses privados da burguesia.  

2 O PROGRAMA DE EXTENSÃO: ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO 

O Programa Diálogos Formativos com o Campo se insere nesse contexto de disputa de 

projetos societários na produção de conhecimentos centrada no tripé acadêmico do ensino, 

da pesquisa e da extensão. O programa de extensão em diálogo com o MST organizou suas 

ações em dois territórios de atuação do Movimento compreendidos pelo assentamento Eli 

Vive, no Distrito de Lerroville e o acampamento Herdeiros da Luta de Porecatu, Porecatu, 

ambos no estado do Paraná. As demandas formativas apresentadas pelo Movimento foram 

incorporadas ao Programa com os objetivos de fortalecer o acesso ao direito à educação 

daqueles que vivem em assentamentos e/ou acampamentos do MST; contribuir para a 

formação continuada dos educadores populares e professores das Escolas Itinerantes6 na 

ampliação dos conhecimentos político-pedagógicos, com a finalidade da construção do 

Projeto Coletivo Emancipatório. 

                                                 
6 A escola Itinerante “foi criada para atender as crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de 

itinerância, enquanto estão acampados lutando pela desapropriação das terras improdutivas e implantação do 
assentamento.” (MST, 2008, p.88). 
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Os integrantes do Programa eram constituídos por estudantes de diversos cursos e 

departamentos, dentre eles: Pedagogia, Biologia Geral, Geografia, Psicologia, Serviço 

Social, História, Ciências Sociais, Medicina, Medicina Veterinária, Comunicação Social 

(jornalismo e relações públicas) o que possibilitava uma visão integradora das práticas 

educativas e dos temas da pauta formativa. Os estudos abarcaram a leitura e análise dos 

princípios filosóficos e pedagógicos do Movimento, dos autores que fundamentam a 

Pedagogia Socialista, da Agroecologia e da Comunicação com o desafio de compreender a 

organicidade do Movimento, bem como a relação entre os conhecimentos produzidos nos 

cursos de graduação e pelo Movimento. 

A pauta formativa foi definida a partir dos Eixos: Educação, Comunicação, Cultura Popular e 

Agroecologia, com temáticas identificadas por meio do diagnóstico da realidade, do 

cotidiano da práxis educativa em conjunto com as lideranças do Movimento, Setor de 

Educação, coordenadores e coletivo de educadores das escolas itinerantes, entre outros 

sujeitos. Destacam-se os temas do planejamento político-pedagógico, da gestão 

democrática da educação, da educação e da sexualidade, dos princípios agroecológicos, da 

comunicação popular e comunitária e da cultura popular. 

Ao longo dos anos, as ações formativas foram sustentadas nos argumentos teórico-

metodológicos da Educação do e no Campo, em consonância com as orientações históricas 

das escolas Itinerantes e os princípios educativos do Movimento. A Educação do Campo é 

compreendida nesse processo como: 

[...] um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado pelos 
trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a 
política de educação desde os interesses sociais das comunidades 
camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem às questões do trabalho, da 
cultura, do conhecimento e das lutas sociais dos camponeses e ao embate 
(de classe) entre projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm 
implicações no projeto de país e de sociedade e nas concepções de política 
pública, de educação e de formação humana (CALDART, 2012, p. 259). 

De modo geral, o Programa, objetivava apoiar a organização dos ciclos de formação 

humana na construção do Projeto Político Pedagógico; garantir o acesso ao conteúdo 

científico; valorizar as práticas de registro e sistematização que respeitassem o processo 

formativo dos educandos; fortalecer a gestão coletiva e democrática da escola; 

problematizar as práticas educativas, confrontando-as com a concepção e a proposta 

metodológica crítica do Movimento. 

A metodologia empregada para o desenvolvimento dos temas foi a metodologia dialética 

que implica em partir da prática social concreta identificando os elementos de análise, 

estudo e reflexão, contribuindo para a revisão desta mesma prática em consonância com o 

projeto pedagógico do MST. Realizamos ao longo dos tempos cerca de 344 horas de 

formação continuada, distribuídas em encontros quinzenais com os educadores, lideranças 
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e juventude, no espaço do acampamento e do assentamento, além dos encontros 

semestrais na UEL, congregando o coletivo das duas escolas.  

Os integrantes do Programa também participaram das atividades formativas do Movimento, 

bem como na organização da Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária7, em sua 

quarta edição. 

No âmbito das formações em agroecologia, as ações formativas foram centralizadas no 

estudo da história e da concepção de agroecologia, com o coletivo de educadores, com  o 

objetivo de produzir uma experiência concreta (horta, banco de sementes, identificação e 

análise da água) e da importância da inserção do conteúdo na organização curricular dos 

Complexos de Estudos, por meio dos Núcleos Setoriais. A escola itinerante ao definir os 

conteúdos curriculares traduz as demandas concretas da produção do 

acampamento/assentamento. Deste modo, a bandeira agroecológica é por vezes 

incorporada aos conteúdos escolares, na medida em que se faz da escola a própria vida, 

com o estudo e a vivência dos problemas reais. Nesse sentido, a Agroecologia, ainda que 

uma construção a ser incorporada aos meios de produção nos acampamentos e 

assentamentos, tem um lugar importante nos estudos e na vivência das crianças, dos  

jovens e adultos acampados. 

A agroecologia é uma construção recente que ganha maior projeção a partir 
dos anos de 1980, portanto, sua definição ainda não está consolidada. Ela 
constitui, em resumo, um conjunto de conhecimentos sistematizados, 
técnicas e saberes dos povos originários e camponeses “[...] que 
incorporam princípios ecológicos e valores culturais às práticas agrícolas 
que, com o tempo, foram desecologizadas e desculturalizadas pela 
capitalização e tecnificação da agricultura” (LEFF, 2002, p. 42). 
Diferentemente das diversas modalidades de agricultura alternativa, a 
agroecologia se insere em propostas de ações sociais coletivas que buscam 
superar o modelo do agronegócio, apontando, assim, para processos de 
organização social que se orientam pela luta política e transformação social 
(GUHUR; TONÁ, 2012). 
 

Do mesmo modo, o produção do Jornal8 da Escola Itinerante foi construída por professor e 

estudantes de Comunicação Social, em conjunto com os educadores e educandos, no bojo 

dos Núcleos Setoriais9. Após vários encontros de formação e estudo, além de oficinas, o 

                                                 
7 “A Reforma Agrária Popular consiste na distribuição massiva de terras a camponeses, no contexto de 
processos de mudanças de poder nos quais se constituiu uma aliança entre governos de natureza popular, 
nacionalista, e os camponeses. Desses processos resultaram leis de Reforma Agrária progressistas, populares, 
aplicadacombinando-se a ação do Estado com a colaboração dos movimentos camponeses. Onde esse tipo de 
Reforma Agrária ocorreu, ele não afetou necessariamente o sistema capitalista, e seu grau de abrangência 
esteve relacionado com os processos de mudanças sociais, econômicas e políticas havidas em cada país” 
(CALDART, 2012, p.662). 
8 O Jornal foi produzido na escola Itinerante Herdeiros da Luta de Porecatu, na agenda do Núcleo Setorial da 
Comunicação. Participaram da produção dos textos, os estudantes do Ensino Médio e graduandos do curso de 
Comunicação Social. 
9 Os Núcleos Setoriais se constituem como instâncias organizativas de exercício do trabalho socialmente 
necessário e são parte integrante da Proposta Pedagógica da Escola que se estrutura curricularmente a partir 
dos “Complexos de Estudo”. 
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coletivo definiu o veículo de comunicação que interessava à comunidade. A experiência de 

Comunicação no Programa é compreendida na sua condição mais instrumental, ou seja, a 

sua condição de estratégia político-organizativa no interior de processos políticos e sociais. 

A potencialidade transformadora e emancipadora da comunicação é reconhecida quando 

concebida como parte de um processo educativo e participativo que descentraliza o 

conhecimento técnico e as decisões políticas acerca dos conteúdos produzidos e 

disseminados. 

A Comunicação Popular e Comunitária é compreendida como aquela comunicação 

produzida no âmbito das organizações sociais e dos movimentos populares, de natureza 

contra-hegemônica, classista, comprometida com a perspectiva de mudança da ordem 

societária, constituída por meio de processos participativos, de valorização das 

subjetividades e potencializando um movimento de desalienação (MIANI, 2011), a 

Comunicação Popular e Comunitária se apresenta como a concepção mais apropriada para 

o desenvolvimento das práticas comunicativas no interior de um acampamento do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

As avaliações produzidas constantemente pelos integrantes do projeto, educadores, 

estudantes e professores universitários, indicam que tanto para a Universidade quanto para 

as escolas a contribuição do processo formativo alcançou dimensões específicas, quer 

sejam no âmbito da atuação profissional, militante, político-pedagógica, das relações 

interinstitucionais, estreitamento do diálogo do Movimento com a Universidade. As 

limitações do processo educativo são estruturais no âmbito da Universidade que enfrenta as 

conseqüências da política estadual de desvalorização da Educação, com cortes financeiros 

neste setor. Outro fator diz respeito à rotatividade de educadores e da coordenação 

pedagógica nas escolas, característica da condição de acampados e da natureza do 

processo de mudança na organização do assentamento. 

De modo geral, para os estudantes universitários, a atuação no projeto foi fundamental para 

compreender o universo da Educação do/no Campo ampliando suas bases teórico-

metodológicas por meio dos estudos e da vivência no Movimento. A produção acadêmica 

dos estudantes revela o interesse em aprofundar o estudo acerca das temáticas específicas, 

assim como o compromisso em dar continuidade ao trabalho dentro das escolas. Destaca-

se a inserção de cinco estudantes nas escolas itinerantes na condição de professores 

temporários ou técnicos. O que revela a continuidade da ação pedagógica do projeto no 

campo profissional e/ou militante. 

Para finalizar, avalia-se que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão foi 

propiciada com iniciativas de atuação nas disciplinas e no estágio, no curso de Pedagogia. 

No que tange à pesquisa, a interface do projeto está associada às produções individuais dos 
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estudantes resultante em quatro trabalhos de conclusão de curso com temáticas voltadas à 

experiência da escola técnica no MST, o ensino de ciências e a agroecologia, presentes nos 

trabalhos de: Gomes(2009); Costa(2009); Gardin (2010) e Forigo (2013). As pesquisas 

tiveram continuidade em programas de pós-graduação da UEL, da Universidade Estadual 

de Maringá e da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto macro-político-econômico brasileiro tem exigido dos professores e estudantes 

universitários um posicionamento frente ao avanço das forças hegemônicas que objetivam o 

fim da educação pública e da autonomia universitária. Nesse contexto, no interior da 

Universidade a disputa entre projetos antagônicos de sociedade se expressa na destinação 

da produção acadêmica ora para atender aos interesses do setor privado ora aos interesses 

da classe trabalhadora. Contudo, a extensão tem se constituído lugar relevante de produção 

de experiências, integradas ao ensino e à pesquisa, significativas para a formação crítica 

dos estudantes e professores. Tal construção tem sido possibilitada pelo fato dos 

Movimentos Sociais se apresentarem como um forte aliado. 

No que tange à experiência do Programa Diálogos Formativos com o Campo, o MST pode 

ser considerado em sua organicidade, espaço pedagógico para aprendizagens 

organizativas, na construção de experiências contra-hegemônicas e emancipatórias. Apesar 

dos limites estruturais, da inconstância das equipes formadoras, da rotatividade de 

educadores se apresentarem como dificuldades recorrentes, a experiência se mantém com 

alto potencial formativo para os estudantes e coletivo de educadores. A Programa em seu 

tempo de existência permitiu a construção do diálogo entre a Universidade e o Movimento e 

sugere a necessidade de ampliação da pauta formativa e da integração dos diferentes 

projetos e programas instituídos na Universidade Estadual de Londrina, desse modo as 

ações se fortalecem e as práticas educativas se consolidam como diálogos permanentes. 
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