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- EXTENSÃO POPULAR - 
 

A Educação Universitária brasileira encontra-se atualmente estruturada em 
três pilares: Ensino, Pesquisa Extensão. Estes três elementos fundamentam a 
Universidade, tornando-a referenciada socialmente e comprometida com a 
transformação de uma realidade de opressão. As Universidades Brasileiras, 
inseridas em uma realidade de exclusão e opressão do povo, deve caminhar para 
um processo de mudança da realidade social, o que implica em repensar o modelo 
de produção de conhecimento da Academia. 

Atualmente, a Universidade apresenta uma conjuntura onde o Ensino vem 
sendo cada vez mais caracterizado pelo predomínio de uma metodologia que 
somente transfere o conhecimento; os professores meramente expõem seus 
conteúdos e os melhores estudantes são considerados aqueles que decoram a 
maior carga de informações. Esse ensino vem sendo cada vez mais tecnicista. 
Formando os estudantes para a lógica de mercado, não levando em consideração, 
no processo pedagógico, a criatividade ou até mesmo a criticidade dos estudantes, 
seus saberes e experiências vividas. A Pesquisa está relacionada à produção de 
um conhecimento que, em sua maioria, também segue uma lógica de mercado, 
fortalecendo a cultura do consumo e a criação de descobertas inovadoras para a 
elite, mas que não contemplam as reais necessidades da maioria da população; A 
Extensão não possui uma clara definição. Não há uma clareza de práticas de 
extensão universitária e, na maioria das universidades, é definida como sendo tudo 
que não é a pesquisa nem o ensino; quando é realizada de forma mais palpável, 
possui muitas vezes um caráter puramente assistencialista e que não possibilita a 
intervenção na realidade e a proposição de melhorias juntamente à comunidade. 
 Porém, A Extensão Universitária deve ser compreendida como um processo 
educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável, viabilizando a relação transformadora entre a Universidade e a 
Sociedade (PROEC-UFPR). Essa extensão como tal, serve muito mais para 
derrubarmos os muros da Universidade e trabalharmos não somente “para” a 
comunidade, mas principalmente “a partir dela e com ela”. Além do mais, a Extensão 
Universitária pode garantir uma ressignificação da própria Universidade. Afinal, 
segundo o Plano Nacional de Extensão (1999, p. 15), “A extensão dever ser 
realizada considerando o compromisso social da universidade enquanto instituição 
pública empenhada no equacionamento das questões que afligem a maioria da 
população devendo ser realizada preferencialmente com as administrações 
públicas”.  

Os trabalhos extensionistas podem ser classificados de acordo com o caráter 
de suas ações em: Assistencialistas: que tem como princípio a prevalência de uma 
classe social sobre outra, atendendo a uma necessidade imediata. 



 Há o estabelecimento de uma relação paternalista, distanciada e que não 
favorece o processo de análise e reflexão dos fatores geradores das necessidades e 
dos problemas, causando submissão e ajustamento ao atendimento prestado; 
Tecnicistas: são trabalhos que possuem um caráter de prestação de um serviço 
específico (técnico) de uma área do conhecimento científico, objetivando uma 
resolução específica com o intuito de uma melhoria social a partir da prevalência do 
saber científico sobre o saber popular. Comunitária/Libertadora possui um caráter 
político com o sentido de propiciar uma apropriação dos indivíduos de seu contexto 
social. Tem como objetivo a transformação da alienação em crítica, em que o 
indivíduo-coisa transforma-se em indivíduo-sujeito, despertando para uma prática 
libertadora. 

A partir dessa análise, percebe-se que os trabalhos extensionistas 
comunitários/ libertadores são aqueles que propiciam a transformação social, dando 
à Extensão um papel importante na construção de novos conceitos relacionados à 
formação, tanto no âmbito acadêmico (proporcionando ao estudante vivenciar a 
realidade de um dos seus possíveis campos de atuação profissional, facilitando a 
sua tomada de decisão quanto a isso) quanto no âmbito social (enquanto sujeito 
comprometido com realidade, que contribui para construção de valores e princípios, 
capaz de amadurecer pessoalmente e coletivamente). E é a partir das discussões 
existentes nesse espaço e da inegável importância da extensão na formação 
acadêmica que surge a proposta da extensão popular.  

A Educação Popular é o método de trabalho que utiliza o cotidiano das 
pessoas como pretexto pedagógico, entendendo sua realidade e baseando-se nela 
para iniciar um processo educativo emancipatório. Ela é fundamentada em princípios 
de construção conjunta e horizontal, compreendendo que a comunidade possui 
tempo e dinâmica própria, e que devemos agir como catalisadores e não atores dos 
processos de transformação e organização social, que a educação se dá através da 
troca de saberes, entre outros aspectos. 

A extensão unida ao trabalho na perspectiva da educação popular tem um 
grande potencial para a formação de sujeitos comprometidos com a realidade social, 
pois sensibilizam profundamente sem deixar de lado o embasamento teórico e 
favorecem o comprometimento do estudante em assumir seu papel como agente 
histórico transformador da realidade. Apresenta-se como uma nova opção de 
formação, não mais voltada para atender as demandas do mercado, mas sim para 
uma formação para a vida. 

 
Coordenação de Educação Popular e Extensão  ENEEnf – Gestão 2006/2007 


