Me tod olog ia p rop osta :
Cada subgrupo divide suas sessões em duas partes:
uma primeira com falas problematizadoras de diferentes
experiências (10 a 15 minutos/cada) e uma segunda de
discussão coletiva (2 horas).
Cada subgrupo terá um moderador para dinamizar o
trabalho e dois sistematizadores para elaborar um relato
das discussões realizadas. Esta dinâmica funcionará na
tarde do dia 09 de maio e na manhã do dia 10 de maio.
Recomenda-se que TODOS os coletivos/movimentos/
iniciativas preparem, por escrito, um pequeno texto,
explicando o objetivo de cada um deles e desenvolvendo
um pouco mais as temáticas de interesse particular
associadas às questões gerais que estamos levantando.
Isso é fundamental para que possa haver maior aprofundamento nas discussões (ver texto base no site do
seminário).
ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA
O espaço de convergência é um espaço mais informal de
compartilhamento de experiências, materiais (qualquer
tipo de produção escrita, visual, audiovisual, etc.) e de
articulação política. Funcionará de forma permanente,
baseado na autogestão, em uma sala separada dos
espaços de discussão e com a possibilidade de exposição
de todo o material que os coletivos/iniciativas/movimentos
queiram trazer.
esp aço d e e xp osição
A sala de convergência é também um espaço de exposição
e contará com equipamentos para apresentação de vídeos,
documentários e fotos e recomenda-se que TOD@S
tragam suas bandeiras, painéis de relatos das experiências
(por exemplo, no caso de projetos de extensão ou outros),
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qualquer material que julgarem relevante.
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APRESENTAÇÃO
OBJETIVO
O objetivo principal dos Diálogos Universidades e
Movimentos Sociais na América Latina: pesquisa
militante, construção de conhecimentos e bens comuns
é ser um espaço de articulação e de debate para todos os
militantes e pesquisadores interessados em discutir os
limites e as possibilidades da pesquisa militante realizada na
atualidade, bem como das experiências de cooperativismo
acadêmico-militante e de extensão crítica.

PROGRAMAÇÃO
09 de maio

10 de maio

08h: Café da manhã

08h: Café da manhã

08:30h-12h: ABERTURA DO EVENTO
Apresentação e Introdução geral da proposta (Breno
Bringel e Carmen Castro)
Apresentação dos coletivos e experiências presentes

08:30h-12h: Espaço de Discussão II.
SISTEMATIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS, LIMITES E NOVAS
POSSIBILIDADES DE PESQUISA MILITANTE

12.30h-14h: Almoço
QUESTÕES PARA DEBATE
As questões a serem debatidas incluem:
A diversidade de experiências e práticas de pesquisa
militante realizadas nos âmbitos latino-americano
e nacional (no caso do Brasil), tomando em conta: a
perspectiva histórica, as matrizes no campo popular e
universitário e a atualização contemporânea;
As relações entre movimentos sociais e universidades:
balanço de iniciativas, limites do trabalho de “extensão”
e novas possibilidades;
A metodologia e sistematização de experiências;
Conhecimento social e bens comuns;
A produção e difusão de conhecimento a partir de
diferentes lugares e lógicas (acadêmicas, econômicas,
de mobilização e aprendizagens sociais).
O encontro está subdividido em dois espaços principais: os
espaços de discussão e o espaço de convergência.
ESPAÇO DE DISCUSSÃO
O espaço de discussão está destinado à apresentação geral
de diversas experiências e à discussão mais sistemática
de questões associadas às relações entre os movimentos
sociais e as universidades, a pesquisa militante, a produção
e difusão de conhecimento e as possibilidades de um
novo cooperativismo social. Este espaço está dividido em
subgrupos temáticos, dependendo dos interesses mais
Sugerimos inicialmente três subgrupos:
Universidades/Movimentos Sociais: pesquisa
militante, extensão e cooperação social
Educação Popular/Formação Política
Economia Solidária/Produção/Bens Comuns

14.30h – 18h: Espaço de Discussão I.
METODOLOGIA DE PESQUISA MILITANTE
GRUPO 1. UNIVERSIDADES/MOVIMENTOS SOCIAIS:
PESQUISA MILITANTE E EXTENSÃO
Falas problematizadoras
Humberto Tomassini (Pró-reitor de Extensão da
Universidade da República do Uruguai)
Marildo Menegat (ESS/UFRJ)
Janaína Stronzake (MST)
GRUPO 2. EDUCAÇÃO POPULAR/FORMAÇÃO POLÍTICA
Falas problematizadoras:
Cornelio Moreno (Corriente Revolucionaria Bolívar y
Zamora - CRBZ, Venezuela)
Judite (Via Campesina)
Regina Celia Gonçalves (Universidade Federal da
Paraíba)
GRUPO 3. ECONOMIA SOLIDÁRIA/PRODUÇÃO/
BENS COMUNS
Falas problematizadoras:
Angel Calle (Comunaria – Instituto de Estudios
Campesinos – ISEC-Córdoba, Espanha)
Carlos Corredor (Universidad del Cauca, Colômbia)
Adelia Haracenko (Universidade Estadual de Maringá /
Rede de Agroecologia do Noroeste do Paraná)

GRUPO 1. UNIVERSIDADES/MOVIMENTOS SOCIAIS:
PESQUISA MILITANTE E EXTENSÃO
Falas problematizadoras:
Luis Fernando Sarango Macas (Reitor, Universidade
Intercultural das Nacionalidades e Povos Indígenas
“AmawtayWasi”)
Andrés Ruggieri (Programa Facultad Abierta /
Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Morador@s Vila Autódromo
GRUPO 2. EDUCAÇÃO POPULAR/FORMAÇÃO POLÍTICA
Falas problematizadoras:
Jorge Viaña (Centro de Investigaciones Sociales,
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia)
Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF)
13 de maio
GRUPO 3. ECONOMIA SOLIDÁRIA/PRODUÇÃO/
BENS COMUNS
Falas problematizadoras:
Luiz González Reyes (FUHEM – Educación + Ecosocial,
Espanha)
Beto (Movimento de Pequenos Agricultores / MPA)
Alzira Medeiros (Universidade Federal Rural de
Pernambuco)
12.30h-14h: Almoço
14.30h – 17h: SESSÃO COLETIVA FINAL
Relatos sobre os subgrupos, discussão de resultados
passos futuros e confraternização.

Local: IFCS/UFRJ, Largo de São Francisco de Paula, n. 1, Centro,Rio de Janeiro, RJ
contato e informações: universidadesmovimentosociais@gmail.com / http://universidademovimentosociais.wordpress.com/

