
11.° CONEX – Apresentação Oral – Resumo Expandido 

 
 
ÁREA TEMÁTICA:  

 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

( x )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

(    )  SAÚDE 

(    )  TRABALHO 

(    )  TECNOLOGIA 

 
 

A EXTENSÃO COMO POSSIBILIDADE DE “PARTILHA” DAS EXPERIÊNCIAS 
 
 

SOUZA, Silvana Alves de
1
  

ZANATTA, Luiz Fabiano
2
  

ONÇAY, Solange Todero Von
3
 

 
 

RESUMO – Trata-se de um relato de experiência que objetiva compartilhar o processo vivenciado 
durante um Projeto de Extensão, que possibilitou a publicação de um livro. Esta elaboração, é 
expressiva por permitir que quem nunca pensou em um dia ser escritor passe a escrever e publicar 
sua experiência. Busca-se através deste escrito, motivar outros (as) extensionistas para que também 
divulguem suas vivências. A possibilidade do desenvolvimento da publicação do livro, parte como 
espaço criado dentro do Projeto de Extensão, vinculado ao programa Universidade Sem Fronteiras, 
com o título “Comunidade, Família e Escola: Por uma Educação do Campo no Campo”, desenvolvido 
junto às comunidades do campo, entre o período de Dezembro de 2009 a Fevereiro de 2011, no 
Município de Wenceslau Braz. O projeto de extensão, por ser denso e vivo, permitiu a publicação de 
um escrito, metodologicamente o grupo procurou partir sempre do levantamento da problemática 
vivida pelas comunidades, sistematizando-a em eixos temáticos, relacionando com a análise mais 
global. Realizávamos o exercício diário, de registrar nossas vivências, os próprios sujeitos, 
integrantes do projeto, foram desafiados a participarem da escrita do livro, elaborando relatórios e 
registros. O livro foi criando formas, a partir do registro de tudo o que era  organizado dentro do 
projeto de extensão, tendo sido organizados em relatórios todo o processo de estudos, o 
planejamento, as etapas de execução, as formas e resultados das avaliações. Desta forma, 
sistematizávamos e registrávamos tudo aquilo que era vivido, relatado, escrito e falado por várias 
pessoas que têm a preocupação com a discussão de uma educação comprometida com o processo 
de construção de um novo jeito de pensar sobre a educação no campo. Acreditamos, que o escrito 
poderá contribuir para que novas experiências possam ser lançadas e que, ao germinarem, 
fortaleçam os povos do campo em sua identidade, alimentando assim a concepção da educação do 
campo, bem como o debate que ela busca desencadear.  
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Introdução 
 
 
 A motivação que nos leva a produzir este escrito, estrutura-se na possibilidade de poder 
compartilhar com todos (as) os (as) extensionistas, a possibilidade de quem nunca pensou em um dia 
ser um (a) escritor (a), passe a escrever e publicar suas experiências.  
 Acreditamos que a Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 
articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a 
Universidade e a Sociedade.  Desta forma, a relação universidade/sociedade se concretiza de 
maneira singular e, sobretudo, nas atividades de extensão. A troca entre o saber acadêmico e o 
popular, fruto do confronto teórico/prático com a realidade brasileira, vem sendo propiciada, 
principalmente, pela ação extensionista.  Esse movimento de ir e vir substancia a democratização do 
conhecimento científico e a institucionalização de mecanismos de participação da comunidade nas 
instâncias de representação da universidade (MONTENEGRO, 2009, p.32).  
 Certamente, a participação em Projetos de Extensão Universitária se configura como um 
importante espaço de formação para graduandos, graduados e professores no processo de 
desenvolvimento profissional, por permitir uma maior aproximação do cotidiano vivenciado entre a 
população de estudo por meio de um processo coletivo e contínuo aprendizado. 
 No entanto, acreditamos que para além da ação transformadora provocada pelas ações de 
extensão nos diversos ambientes sociais em que são desenvolvidas, consideramos de extrema 
importância que os procedimentos e etapas das ações, sejam sistematizados, registrados e 
divulgados, para que novas ações possam surgir, seguindo os exemplos das que já foram realizadas. 
 
Objetivos 
 
 Compartilhar a experiência vivenciada durante um Projeto de Extensão, que possibilitou a 
publicação de um livro. Busca-se através deste escrito, motivar outros (as) extensionistas para que 
também divulguem suas vivências. 
 
Metodologia 
 
 Trata-se de um relato de experiência que compartilha a caminhada de extensionistas que 
tornaram seus sonhos reais, ao conseguirem publicar seus escritos. 

A possibilidade do desenvolvimento da publicação do livro, parte como espaço criado dentro 
do Projeto de Extensão, vinculado ao programa Universidade Sem Fronteiras, com o título 
“Comunidade, Família e Escola: Por uma Educação do Campo no Campo”, o projeto foi desenvolvido 
junto às comunidades do campo foram desenvolvidas entre o período de Dezembro de 2009 a 
Fevereiro de 2011, com participação inicial de 09 comunidades rurais do Município de Wenceslau 
Braz, sendo que ao final de nossa jornada de trabalhos, apenas 07 continuavam na caminhada. 
Essas comunidades eram representadas por 02 Coordenadores Eleitos pelos moradores dos bairros, 
em Assembleia Geral, que atuavam como multiplicadores dentro de suas comunidades.  
 Ressaltamos que o projeto iniciou-se pela valorização da história das comunidades 
campesinas, na busca de caminhos para realizar seus anseios quanto à produção, à renda, à 
educação escolar, ao lazer, à cultura, à saúde e ao saneamento. Após as discussões entre as 
lideranças e os moradores, envolvendo as organizações existentes - a escola, o sindicato, a 
associação de moradores e as comunidades – julgaram-se capazes de iniciar um processo de 
discussões de seus anseios, de traçar seus planos de ação e negociar nos aportes da política 
pública. 

Neste sentido, a metodologia para a implementação da proposta que buscava despertar os 
sujeitos locais quanto à consciência de direitos por seu espaço e de seu papel frente às políticas 
públicas, previa encontros mensais entre os representantes das comunidades, lideranças do Projeto, 
Núcleo Regional da Educação, e Assessora para estudos sobre a Educação e Organização do 
Campo. 
 Metodologicamente, o grupo procurou partir sempre do levantamento da problemática vivida 
pelas comunidades, sistematizando-a em eixos temáticos, relacionando com a análise mais global. 
Mensalmente, os coordenadores das comunidades, junto às entidades e ao Governo Municipal, 
desenvolveram reuniões, as quais eram precedidas por uma assembleia anterior na própria 
comunidade. O papel dos coordenadores era debater e encaminhar as questões trazidas pelas 
comunidades. 
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 Da sistematização desta experiência, surgiu o livro “Comunidade, Família e Escola: por uma 
educação do e no campo – contribuindo com a educação e o desenvolvimento” (ZANATTA, SOUZA, 
ONÇAY, 2013). Sendo portanto este material, fruto de um projeto de extensão, que traz em si a 
expressão de uma caminhada com os agricultores familiares e professores das escolas do campo no 
município de Wenceslau Braz. 
 O livro foi criando formas, a partir do registro de tudo o que era  organizado dentro do projeto 
de extensão, tendo sido registrado em relatórios todo o processo de estudos, o planejamento, as 
etapas de execução, as formas e resultados das avaliações. Desta forma, sistematizávamos  e 
registrávamos tudo aquilo que era vivido, relatado, escrito e falado por várias pessoas que têm a 
preocupação com a discussão de uma educação comprometida com o processo de construção de um 
novo jeito de pensar sobre a educação no campo. 
 Quando aceitamos o desafio de escrever o material, movidos pelas exigências da ação de 
uma concepção progressista de educação, tínhamos como proposta, uma forma de pensar e de agir 
na qual a centralidade está no aprender e não no ensinar, na tentativa de traduzir as totalidades da 
vida humana, dos conhecimentos já sistematizados e das possibilidades de desenvolvimento para 
uma vida digna e humanizada. 
 Além do exercício diário, de registrar nossas vivências, os próprios sujeitos, integrantes do 
projeto, foram desafiados a participarem da escrita do livro, elaborando relatórios e registros. São 
lições e aprendizados que cada um, ao vivenciar a experiência, percebeu que eram importantes, 
porém, também, que eram processos incipientes. Um brotinho que precisava ser cuidado, um 
germezinho novo, que ainda teria muito a ser desenvolvido. 
 Percebíamos que os sujeitos sentiam que cultivavam o processo. Ao registrá-lo, asseguravam 
a continuidade de sua existência, ou seja, a possibilidade do mesmo ser recriado em outros espaços. 
 Nesta direção, o que garantimos com a publicação do livro foi, a continuidade desta 
“existêncialidade”, que será mantida viva através de nossos registros, e compartilhada com todos que 
se propuserem a lê-la.  

Resultados 

 A experiência demonstrou que as pessoas têm uma leitura do seu contexto e conhecem as 
relações sociais. O que falta a elas é um aprofundamento do conhecimento, principalmente no 
sentido de interagir com a complexidade do momento histórico pelo qual a sociedade e o campo 
estão passando, desta forma, este é um campo de discussão dentro da publicação. 
 Consideramos que ao publicarmos nossas experiências devemos explicitar nossos momentos 
de aprendizados. Portanto um dos aprendizados que o projeto de extensão conseguiu explicitar é a 
compreensão de modelos divergentes de desenvolvimento em disputa. No percurso até o 
entendimento, esses sujeitos perceberam que há interesses do capital por trás do modelo de 
desenvolvimento posto, e que é possível construir outras propostas, ou seja, é possível conhecer os 
rumos traçados para o contexto do campo e refletir sobre o andamento dos mesmos, construindo 
alternativas, e até mesmo outros caminhos. 
 Podemos dizer, ainda, que quando um grupo passa a refletir sobre si, constrói identidade, e 
quando passa a se encontrar sistematicamente, o encontro passa a se constituir num espaço 
produtor de diálogo, análise e reflexão. Se as ideias começam a surgir, as possibilidades são 
delineadas, e os processos, estruturados. Assim, quando o eu passa a ser o nós, o meu problema 
pequeno passa a ser causa possível de tomar voz nos espaços sociais. 
 Alguns pontos são fundamentais para avaliarmos a pertinência e atualidade da publicação do 
material que foi elaborado durante o projeto de extensão: 
• A ampliação do conceito de educação, ou seja, o processo educativo tem que estar além dos 
espaços escolares e ser uma maneira de pensar o futuro; 
• A educação em seu processo, o que se discutiu com a comunidade que isso tem que orientar as 
políticas públicas; 
• A dinâmica do envolvimento dos acadêmicos e recém- -formados no processo que possam servir de 
exemplo para novos projetos de extensão, envolvendo as áreas do 
conhecimento; 
• O processo educativo não deve envelhecer o campo e, sim, conciliar raciocínios com a 
desumanização dos sujeitos do campo; 
• Fazem-se necessários pensar e repensar o conceito de desenvolvimento, este deve estar de “mãos 
dadas” com o respeito à vida do ser humano e ao ambiente em que o sujeito vive; 
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• Desenvolver as potencialidades das comunidades, recriar e criar a sua existência, tanto do ponto de 
vista da produção quanto do ponto de vista cultural. 
 Desta forma, o material produzido, reúne componentes capazes de demonstrar que a força 
organizativa pode se converter em consciência de direitos, consequentemente, em algumas 
conquistas junto às Políticas Públicas, desencadeando ações e relações inovadoras.  
 Essa relação também possibilitou a reflexão sobre os conceitos de Política Pública, de Poder 
Público, de participação cidadã e de representação, ajudando a rever papéis, métodos e objetivos da 
dinâmica social, dentre elas, o papel das instâncias públicas.  
 Ressaltamos a beleza criada, traduzida, lapidada no material, tendo em vista que expressa a 
construção coletiva, ou seja, é um texto escrito por “muitas mãos”, carregado da essência da vida, 
que se manifesta de diversos modos nas diferentes gerações que participaram de todos os processos 
de discussão, que foram possibilitados pelo projeto. 
 

Conclusões 

 O projeto de extensão em si, reconstruiu possibilidades de relações entre as entidades, o 
Governo Municipal e os sujeitos do campo, a partir da reflexão sobre as questões vivas, que emanam 
das condições existenciais desta população. 
 Acreditamos que ao registrarmos e publicarmos esta experiência, tenhamos contribuído  para 
que novas experiências possam ser lançadas e que, ao germinarem, fortaleçam os povos do campo 
em sua identidade, alimentando assim a concepção da educação do campo, bem como o debate que 
ela busca desencadear. 
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