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RESUMO 

 

SANTOS, Deivison Trindade dos. A extensão como trabalho social útil: iniciando o diálogo 

com projetos da UNEB, Campus Alagoinhas. 2018. 52f. Monografia (Especialização em Educação 

Científica e Popularização das Ciências) – Programa de Pós-Graduação do Instituto Federal 

Baiano. Catu, 2018.  

 

No presente trabalho pretende-se desenvolver a questão norteadora: por que há uma necessidade 

de produção de conhecimento na extensão universitária? Pretende-se com essa discussão refletir 

sobre o papel da Extensão para o desenvolvimento do trabalho social útil, levando em 

consideração as relações entre a produção e consumo de produtos culturais nas atividades de 

extensão. Este trabalho se justifica justamente pela constatação de falta de diálogo entre a 

universidade e a comunidade, cujo contato é de grande relevância para a construção de novos 

saberes. Todo trabalho acadêmico emprega um método a seu desenvolvimento, porque este 

pretende organizar “como” a pesquisa será realizada. O caráter conceitual que este trabalho 

assume deve-se em parte ao método de trabalho eleito: a pesquisa bibliográfica e a análise dos 

documentos oficiais da UNEB. A pesquisa discute a extensão universitária como um processo 

educativo, cultural e científico que viabiliza a relação entre universidade e sociedade, e a 

universidade pública, enquanto um espaço de criação e recriação de conhecimento, deve ser 

acima de tudo “pública”, ou seja, acessível a todos, independentemente de registros formais, 

como matrículas nos cursos regulares. Propõe-se então que a universidade seja concebida como 

uma instituição com pessoas, demandas, reivindicações, anseios e saberes que se encontram 

dentro e fora dela, ao invés de um laboratório, objeto de estudo ou campo de pesquisas. Resulta 

das reflexões empreendidas o reconhecimento da necessidade de produção do conhecimento 

através das atividades extensionistas, onde a produção do mesmo, sustenta o ensino superior. 

Por meio dessa atitude, torna-se possível a realização de uma análise crítica que poderá 

transformar-lhe, bem como possibilitar a materialização do princípio constitucional de 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.  
  

Palavras-chave: Atividade Extensionista. Trabalho social útil. Produção e consumo da cultura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 

ABSTRACT 

 

 

In the present work we intend to develop the guiding question: why is there a need to produce 

knowledge in university extension? The purpose of this discussion is to reflect on the role of 

extension in the development of useful social work, taking into account the relationships 

between production and consumption of cultural products in extension activities. This work is 

justified by the lack of dialogue between the university and the community, whose contact is of 

great relevance for the construction of new knowledge. All academic work employs a method 

to its development, because it intends to organize "how" the research will be carried out. The 

conceptual character that this work assumes is due in part to the chosen method of work: the 

bibliographical research and the analysis of the official documents of the UNEB. The research 

discusses university extension as an educational, cultural and scientific process that enables the 

relationship between university and society, and the public university, as a space of creation 

and re-creation of knowledge, must be above all "public", that is, accessible to all, regardless 

of formal records, such as enrollment in regular courses. It is then proposed that the university 

be conceived as an institution with people, demands, demands, wishes and knowledge that are 

inside and outside it, rather than a laboratory, object of study or field of research. It results from 

the reflections undertaken the recognition of the need to produce knowledge through extension 

activities, where the production of the same, supports higher education. Through this attitude, 

it becomes possible to carry out a critical analysis that can transform it, as well as enable the 

materialization of the constitutional principle of indissociability between teaching, research and 

extension. 

 

Keywords: Extensionist activity. Useful social work. Production and consumption of culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ausência de participação da comunidade é perceptível nos eventos acadêmicos, já que 

são pouco divulgados na mesma, restringindo-se apenas para quem está inserido no âmbito 

universitário. Isso revela que a universidade, muitas vezes, enxerga a comunidade fora dos seus 

muros apenas como objetos de pesquisas e não como sujeitos do conhecimento. Com isso, os 

de fora dos muros não raramente acabam sendo considerados sujeitos iletrados cientificamente, 

sendo aceito o conhecimento produzido dentro da comunidade acadêmica, o que impossibilita 

um diálogo entre o saber popular e o saber acadêmico, que é de grande relevância para a 

construção de novos saberes, criação e recriação de conhecimentos. 

Apesar desse quadro, a universidade pode romper com esse discurso de detentora de um 

saber pronto e acabado, pois não existe o absoluto em se tratando de ciência, fato comprovado 

pelo próprio caminhar científico. A universidade deve estar aberta ao diálogo, já que quem 

ensina também aprende, partindo da premissa da via de mão dupla, ou seja, não somente a 

universidade leva conhecimento para a comunidade, mas também a mesma aprende com ela. E 

os cursos de extensão contribuem de forma significativa para a produção de saberes e para o 

rompimento das barreiras que desassociam a produção e o consumo da cultura na atividade 

extensionista. 

Observa-se, por exemplo, que os cursos de extensão ofertados pela Universidade do 

Estado da Bahia(UNEB)/Alagoinhas são direcionados para a própria comunidade acadêmica a 

fim de tentar sanar alguns problemas internos, a saber: a carga horária de uma disciplina que 

não foi suficiente para que os alunos dominassem determinados conteúdos. Como saída, oferta-

se um curso de extensão para esta finalidade. Também é comum os cursos de extensão 

ocorrerem nas instalações da própria universidade, ou seja, não alcançando a comunidade no 

entorno. Embora haja esse distanciamento, cabe mencionar ações notáveis do Programa de Pós-

Graduação em Crítica Cultural (Pós-Crítica) da UNEB/ Alagoinhas e da Universidade Aberta 

da Terceira Idade (UATI). O referido programa de pós-graduação promove diversas atividades 

extensionistas, na tentativa de proporcionar uma interação com a graduação e também com a 

comunidade alagoinhense por meio de ações tais como: trabalhos voltados para a cultura 

popular, como incentivo aos artistas locais. Por sua vez, a UATI volta-se ao desenvolvimento 

de atividades com pessoas da terceira idade, sendo que tais ações acontecem nas instalações da 

UNEB, integrando mais um público a seu campo de transformação. 

Haja vista que são poucas as ações extensionistas realizadas na comunidade, localizada 

ao entorno da UNEB/Alagoinhas, se faz necessária a abertura dessas atividades para a 



9 
 

vizinhança fora dos seus muros para que a universidade cumpra com a sua função social. Esse 

papel da extensão não tem sido efetivo dentro do campus, minimizando a promoção e criação 

de novos conhecimentos. Portanto, no presente trabalho pretende-se desenvolver a questão 

norteadora: por que há uma necessidade de produção de conhecimento na extensão 

universitária? Pretende-se com essa discussão refletir sobre o papel da Extensão para o 

desenvolvimento do trabalho social útil, levando em consideração as relações entre a produção 

e consumo de produtos culturais nas atividades de extensão.  

Este trabalho se justifica justamente pela constatação de falta de diálogo entre a 

UNEB/Alagoinhas (saber acadêmico) e a comunidade em seu entorno (saber popular), cujo 

contato é de grande relevância para a construção de novos saberes. A partir disto, perceber a 

necessidade de formação de sujeitos engajados socialmente, críticos e que compreendam os 

processos da ciência e o seu impacto sobre a sociedade, e isto requer o desenvolvimento de 

atividades de extensão que proporcione a leitura, reflexão e comunicação das aprendizagens e 

um trabalho articulado entre escola-sociedade-universidade. 

 Ao longo da monografia serão feitas referências a algumas atividades de extensão 

desenvolvidas por universidades brasileiras, mas o foco especial de análise serão aquelas 

desenvolvidas pela Universidade do Estado da Bahia, especificamente pelo Campus II – 

Alagoinhas-BA. Para sustentar a análise das ações dessa universidade, se discutirão seu 

Regimento Geral, instituído pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), bem como os dois 

projetos de extensão realizados nesta universidade. 

Primeiramente, no Regimento Geral da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Art. 

38, a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) se constitui como um órgão da Administração 

Superior da Universidade, responsável pelo gerenciamento, assessoramento, acompanhamento 

e avaliação das ações relacionadas com as funções sociais, culturais e artísticas de natureza 

extensionista da Universidade. Por sua vez, de acordo com o Regimento geral, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Plano de Ações Prioritárias (Gestão 2014-2017) – a 

extensão congrega ações e diálogos da Universidade com a sociedade, abrangendo o “processo 

educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre Universidade e sociedade” (FORPROEX, 2012, p. 42). 

Articulada a isso, a Pró-Reitoria de Extensão - PROEX se constitui como ação acadêmica e 

institucional que revela a multicampia e as especificidades do contexto em que está inserida a 

universidade, privilegiando o diálogo e a produção do conhecimento em parceria com a 

sociedade. 
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Sob o princípio da indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, a PROEX 

afirma que as ações se pautam na interação entre os saberes acadêmicos e disciplinares, 

articulados às demandas do entorno social, considerando sempre a rede de interações onde a 

formação adquire maior efetividade a partir do diálogo e do intercâmbio com a sociedade, 

produzindo conhecimento com escopo interdisciplinar. Compreende-se então que a Extensão 

Universitária é vista como uma dimensão indispensável à formação de profissionais capazes de 

construir-se profissional, ética e politicamente dentro do contexto em constantes mudanças. 

Já as atividades de extensão desenvolvidas na UNEB Campus II-Alagoinhas-BA, 

correspondem aos exemplos do projeto Geometria e Artes Visuais: uma possibilidade lúdica 

para pessoas da Terceira Idade, articulado à UATI, e do projeto Leitura e literatura na escola, 

comunidade e universidade. No resumo do primeiro projeto consta que se reconhece a 

oportunidade proporcionada pelos projetos de extensão em se trabalhar aspectos curriculares 

de natureza aberta, por meio dos quais se pode optar por questões que dizem respeito aos 

interesses e necessidades de capacitação e/ou formação dos estudantes de Matemática, para 

aprofundar estudos, inclusive no que diz respeito às pesquisas acadêmicas. 

Nesse sentido, com esse projeto, a universidade pretende abordar os fundamentos da 

Geometria por intermédio das Artes Visuais, em geral, de forma lúdica, ativa e prazerosa, 

intencionando ampliar as ideias sobre a aprendizagem das pessoas da Terceira Idade, no que 

diz respeito aos diversos conteúdos e às possíveis articulações desses campos de conhecimento 

com os demais elementos curriculares. Em sua justificativa, o projeto ressalta a necessidade de 

superação das formas tradicionais de desenvolvimento dos processos de ensino da Geometria, 

sobretudo diante da realidade educacional que se apresenta nos respectivos espaços de trabalho 

pedagógico, uma vez que, com um trabalho dessa natureza, pode-se ter a oportunidade de 

estimular os professores e monitores a incluírem atividades diferenciadas nas suas ações 

pedagógicas que sejam estimuladoras e dinâmicas, objetivando uma prática docente mais 

condizente com o momento. Por isso, é fundamental saber adequar o(s) conteúdo(s) às práticas 

pedagógicas que sejam motivadoras no que tange à aprendizagem geométrica, uma vez que os 

conteúdos são importantes e, às vezes, não se tem o aporte metodológico necessário para que, 

de fato, se assimile o que estiver sendo mediado.  

A UATI (Universidade Aberta da Terceira Idade) é um programa de educação 

continuada não formal que atende pessoas de ambos os sexos, de qualquer nível 

socioeconômico, cuja faixa etária seja igual ou superior a 50 anos. Esse programa tem como 

objetivo possibilitar o acesso à Universidade a todos aqueles que desejam desenvolver 

atividades considerando as perspectivas da educação continuada. Será operacionalizado, 
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através de oficinas e vivências corporais e socioeducativas, distribuídas em quatro núcleos: 

Núcleo Teórico; Núcleo de Vivências Corporais; Núcleo de Trabalhos Manuais; e Núcleo de 

Tecnologia e Informação. 

A inserção do idoso no contexto acadêmico é considerada uma das funções sociais da 

UATI. Com o intuito de possibilitar o acesso dessa população na UNEB/Campus II, a UATI, 

vinculada à Pró-Reitoria de Extensão Universitária (PROEX) e ao Núcleo de Pesquisa e 

Extensão(NUPE) do DEDC/Campus II oferece diferentes oficinas para pessoas na terceira 

idade. Esse programa de extensão prioriza os estudos, ensino, debate, pesquisas e assistência 

voltados para questões inerentes ao envelhecimento. Além disso, visa contribuir para a melhoria 

dos níveis de saúde físico-mental e social das pessoas idosas, utilizando as possibilidades 

existentes na universidade. O programa da UATI também tem a intenção de estabelecer 

parcerias e convênios com diversas instituições públicas bem como parcerias com empresas 

privadas da área de saúde. 

No Campus II, a UATI desenvolve oficinas de leitura e produção de texto, sob a 

monitoria dos estudantes do curso de Letras que, de antemão, passam por um processo seletivo, 

assim como os estudantes de Educação Física que também desenvolvem atividades com os 

idosos, como oficinas de dança e exercícios físicos. Há também abertura de editais para 

desenvolvimento de atividades artísticas, e qualquer indivíduo que tenha experiência com 

oficinas de arte pode se inscrever e passar pelo processo seletivo. Todo esse processo seletivo 

é supervisionado pela PROEX em Salvador e pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE) do 

campus II, além da coordenação local da UATI, já que a mesma pode ser encontrada em 

diversos campi, como também em outras universidades públicas. 

O segundo projeto, Leitura e literatura na escola, comunidade e universidade, que faz 

parte do Comitê Proler do Departamento de Educação, pretende promover encontros com 

estudantes de Letras, oficinas literárias, contação de histórias e cursos de formação e encontros 

entre pesquisadores, professores da educação e estudantes da educação básica nas escolas 

parceiras do projeto e universidade, criando diálogos literários. Em sua justificativa, afirma que 

o projeto de extensão se constitui também um projeto de pesquisa já que a mesmo foi submetido 

a avaliação e aprovado pela PROEX, porque enquanto se constroem práticas de atividades para 

sensibilizar e formar leitores, também se observa e registra como ocorre essa dinâmica. A 

função de educador ou mediador seria criar condições para despertar nas atividades 

extensionistas interesses e desejos de ler em crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. O 

mesmo também é desenvolvido com os frequentadores da UATI. 
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 Vale ressaltar que tal proposta é fruto do antigo projeto intitulado Práticas de 

letramentos na escola rural de Saquinho: contribuições das aprendizagens de letramento na 

atuação social e política dos estudantes da comunidade que se tratava de uma pesquisa de 

Iniciação Científica (2015-2016, CNPq/CAPES), vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa de 

Graduação e Ensino da Universidade do Estado da Bahia. A pesquisa propunha discutir as 

práticas letradas utilizadas na Escola Municipal Josafá Alves dos Santos e seus impactos na 

vida social e política dos estudantes da comunidade rural de Saquinho, município de 

Inhambupe-BA. O estudo sobre práticas de letramentos em escolas rurais possui uma relevância 

social e política, porque busca o encontro de outros saberes de letramento na comunidade, suas 

implicações no cotidiano da família, no trabalho, nas organizações comunitárias e nas instâncias 

em que esses sujeitos atuam. Assim, é de fundamental importância uma investigação sobre o 

papel que as agências de letramento assumem na comunidade e a repercussão dos diversos 

letramentos para autores e protagonistas da comunidade rural em pesquisa.  

É relevante um projeto que vise compreender os impactos das práticas letradas 

escolarizadas na atuação social e política dos estudantes da comunidade rural de Saquinho, pois 

a pesquisa tal qual a desenvolvida buscava conhecer os modos de apropriação de letramento 

escolar e sua função na atuação política dos estudantes da EJA, nas suas práticas sociais 

cotidianas. Assim, a partir de um arquivamento contendo as posições críticas acerca dos 

impactos do letramento, dos estudos que relacionem língua e cultura, dos conceitos, e das 

pesquisas já desenvolvidas acerca desse tema, se pode construir um dos dados que analisados 

poderão contribuir como os pressupostos teóricos e metodológicos da pesquisa sobre os estudos 

de letramentos em comunidades rurais e suas contribuições na elaboração de material didático 

a ser usado na escola. Vale salientar, que o referido projeto frutificou das ideias de uma 

dissertação e tese da professora orientadora da IC, que se tornou em um livro, e em seguida foi 

divulgado na comunidade onde a pesquisa foi desenvolvida. 

É sabido que existem moradores que vivem próximos da universidade e desconhecem a 

existência da mesma. A exemplo disso, consta o caso que ocorreu em São Paulo, no ano de 

2011, numa atividade proposta pelo Fórum de Extensão da USP, incorporada ao calendário de 

greve estudantil. Cerca de 50 estudantes, crianças da comunidade e grafiteiros convidados 

refletiram sobre a existência do muro na USP, mais precisamente em 25 de novembro de 2011, 

e representaram a segregação entre o ambiente acadêmico e a sociedade por meio de desenhos 

livres. A intervenção artística no muro da São Remo buscou, portanto, chamar a atenção para a 

falta de diálogo entre a USP e a sociedade. (JORNAL DO CAMPUS, 2011) 
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Por outro lado, algumas Universidades já apresentam projetos inovadores que busquem 

realizar tal aproximação, como ocorre no projeto de extensão Universidade das Quebradas do 

PACC/ UFRJ. É uma experiência acadêmica de extensão na área da cultura que pretende 

consolidar um ambiente de troca entre saberes e práticas de criação e produção de 

conhecimento, articulando experiências culturais e intelectuais produzidas dentro e fora da 

academia. Este projeto pretende ser de duas vias: assim como as comunidades que estão 

produzindo cultura, mas não têm acesso à produção intelectual das Universidades, também a 

comunidade acadêmica denuncia a falta de acesso a outros saberes e formações culturais fora 

da Universidade. O projeto pretendeu promover produção de conhecimento a partir da criação 

artística através do encontro e do diálogo entre a comunidade acadêmica brasileira e produtores 

de cultura e artistas da periferia. A Universidade das Quebradas quer instituir-se como um 

ambiente, um espaço de interação entre os vários saberes que compõem a textura da cultura 

contemporânea, potencializando a produção de conhecimento e a criação artística na cidade. 

(Universidade das Quebradas, 2015) 

Dessa forma, é preciso que se aproxime a comunidade da Universidade e se legitime o 

potencial das atividades de extensão, pois tal qual Filgueiras, Moreira e Druck(2017) no artigo 

Ajuste fiscal e as universidades públicas brasileiras: a nova investida do banco mundial, 

afirmam são essas atividades que impulsionam a formação de novos profissionais. Tais autores 

debruçaram-se sobre recente documento do Banco Mundial (BIRD) e produziram um profundo 

estudo sobre as propostas ali apresentadas para o ajuste fiscal do Brasil e a adequação das 

universidades públicas brasileiras a esse cenário ajustado. O artigo, fruto dessas investigações, 

representa uma contribuição de alta relevância ao debate fundamental que hoje se trava no país 

sobre a natureza, a missão e o futuro da universidade pública brasileira. 

Os autores abordam que, sustentada no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, as 

Universidades Federais formam ininterruptamente gerações para todas as profissões e não por 

acaso, aqueles profissionais mais reconhecidos nacional e internacionalmente pela sua 

contribuição científica são oriundos dela e das demais Universidades Públicas. As atividades 

de extensão junto às comunidades, na forma assistencial de serviços aos segmentos carentes, 

através da atuação conjunta com outras instituições públicas e privadas, e através de programas 

desenvolvidos em conjunto com diversos segmentos da sociedade, servem para socializar o 

conhecimento produzido, bem como contribuem para a execução de políticas públicas. 

Donde pode-se afirmar que a extensão universitária promove uma articulação 

permanente entre a teoria e a prática, entre o ato de pesquisar e a aplicação dos resultados da 

investigação. Por meio dela a população é vista como sujeito e não como objeto, o que implica 
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no uso de metodologias participativas e na valorização do saber popular em seu devido lugar 

com a riqueza de experiência do cotidiano, permitindo a atuação efetiva dos participantes no 

processo educativo sem considerá-los meros receptores, nos quais depositam conhecimentos e 

informações. No enfoque participativo valoriza-se os conhecimentos e experiências dos 

participantes, envolvendo-os na discussão, identificação e busca de soluções para problemas 

que emergem de suas vidas cotidianas. A promoção desse diálogo permite que haja construção 

de conhecimento para além dos muros da academia. 

No entanto, o que geralmente ocorre é a universidade se inserir nas comunidades e as 

tomarem como objeto de pesquisa e investigação, apontarem seus erros, sem levar em conta, 

muitas vezes, a subjetividade, a objetividade e a fala do sujeito investigado, e depois das suas 

análises, não retornarem para lá, levando uma proposta de intervenção sobre as questões 

estudadas. Os resultados dos seus trabalhos são divulgados em revistas e livros científicos 

pouco acessíveis ao leitor comum, oriundo das camadas populares. Então, os cursos de extensão 

entram em cena, para contornar essa situação, como proposta de diálogo e “devolutiva” para a 

comunidade. 

Para Gamboa (2008), a perspectiva crítico-dialética como forma de abordar a extensão 

e as relações entre universidade e sociedade inicia-se com a problematização e com o olhar 

crítico sobre a realidade, no qual a suspeita, a dúvida, a curiosidade, a indagação, a questão e a 

pergunta se tornam pontos de partida para o conhecimento da realidade. Para se conhecer essa 

realidade, a universidade deve manter um diálogo permanente com as comunidades, rompendo 

com os muros que as separam. 

A partir dessas indicações, este trabalho pretende afirmar a necessidade de haver um 

diálogo permanente entre a universidade e a comunidade no intuito de incentivar uma 

circulação dos conhecimentos produzidos dentro das academias e daqueles que estão fora do 

muro ou além do muro. Para tanto, esse trabalho está estruturado em seis capítulos, que tentam 

aclarar a problemática e contribuir para o debate, respectivamente, a saber: Conceito de 

Trabalho em Marx, A Extensão Como Trabalho Social Útil, Produção e Consumo de Cultura 

na extensão, Metodologia, Análise e Discussões. 

Nas considerações finais reafirmamos que há necessidade da UNEB/Alagoinhas 

elaborar uma estratégia de implementação da pesquisa, da extensão e da consolidação de um 

projeto de universidade que não apenas consuma ou reproduza saberes e informações 

científicas, mas gere conhecimentos relevantes sobre os problemas concretos da sociedade, 

deverá se pautar pelas concepções da pesquisa científica. Sem querer parecer prescritivo, esse 



15 
 

trabalho pretende contribuir para a inovação científica ao apontar caminhos possíveis, isto é, a 

extensão, para a própria reformulação da Universidade e da produção do saber.         

Para Marx (1985), o trabalho é útil ou concreto quando é considerado em sua 

modalidade específicas. Ou seja, é o que cria um produto útil. Segundo ele, não é o consumidor 

que dá utilidade a uma mercadoria, mas o produtor. O consumidor apenas reconhece a 

mercadoria como útil ou não. O valor era portanto determinado no âmbito da produção e não 

da circulação, cada mercadoria possuía seu próprio valor de uso. Mas, todas elas foram 

produzidas pelo uso da força de trabalho. Então, o trabalho serve para igualar todas as 

mercadorias. A utilidade não pode ser quantificada, mas o tempo dispendido na fabricação do 

bem pode ser quantificado.  

Portanto a comunidade não pode ser apenas consumidora de conhecimento, para que 

assim não saiba reconhecer o valor do mesmo. Mas esta deve também fazer parte na produção 

do mesmo, para que não o tenha como algo estranho, mas que saiba reconhecer a importância 

do mesmo para a sua vida, combatendo assim o trabalho alienado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2 CONCEITO DE TRABALHO EM MARX 

 

 

É importante trazer a concepção de trabalho em Marx, já que está pesquisa pretende 

discutir a extensão da universidade como forma de desenvolver um trabalho social útil, e é 

dialeticidade que torna possível o desenvolvimento do mesmo. A universidade integrada com 

a sociedade, produzindo conhecimentos que tenham relevância e tragam contribuições 

significativas para transformação social. 

Segundo Oliveira (2018), no pensamento de Marx é possível notar uma dialeticidade 

entre o elemento criador do trabalho e o seu aspecto estranhado, este expresso nas relações 

modernas de produção. O trabalho possui um momento universal, antropológico, o momento 

da objetivação e autocriação humana e um momento particular, histórico, o trabalho 

assalariado, produtor de mercadorias, vinculado à atividade capitalista. Para o autor, essa 

dialeticidade do trabalho, no sistema da propriedade privada, é fundamental para 

compreendermos o modo como Marx trata as questões fundamentais de sua filosofia, como a 

emancipação, a política, o homem, entre outras. 

É sabido que a história humana se organiza em torno do ato de produção de sua 

existência material, realizada pelo trabalho. Embora sendo o ponto de partida do processo de 

humanização, o trabalho, a partir dos séculos XVIII e XIX, na sociabilidade burguesa, é 

aviltado, torna-se uma mera atividade de subsistência, de satisfação de carências imediatas. 

Constitui-se, assim, a dialética entre a fortuna e a miséria, entre a “efetivação” e “desefetivação” 

do homem. Nessa contradição, manifesta-se o princípio emancipatório de Marx: nas condições 

degradadas do trabalho capitalista permanece o elemento universal, criativo, dos homens, 

deixando espaço para uma superação do estranhamento. 

Oliveira (2018) diz que a dupla determinação do trabalho é exposta por Marx nos 

Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 1844. Nesses escritos, apresenta o trabalho, por um 

lado, como autogênese humana, mediante relação recíproca com a natureza, que faz do homem 

não apenas um ser natural, objetivo, mas um ser natural humano, um ser para si próprio, um ser 

universal, genérico. Afirma-se, com isso, que o trabalho distingue o homem do animal - tese 

explicitamente exposta em A Ideologia Alemã, quando Marx (2007) assevera que a distinção 

entre os homens e os animais só começa a existir quando aqueles iniciam a produção dos seus 

meios de vida. Por outro lado, Marx (2007) também apresenta o trabalho como elemento de 

subordinação ao capital, como trabalho estranhado, de sacrifício e mortificação do homem, cuja 
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expressão máxima se revela na perda dos objetos de trabalho e no próprio ato da produção, no 

qual o homem se sente fora de si, subtraído. 

O referido filósofo (2007) diz que o trabalho estranhado, no entanto, traz em si o 

momento da universalidade. Os objetos produzidos no capitalismo, as mercadorias, para usar 

uma expressão do Marx da maturidade, não perdem seu valor de uso. O trabalho, mesmo 

determinado pela propriedade privada, produz riqueza útil. O estranhamento se origina quando 

essa riqueza é expropriada dos seus verdadeiros produtores, os trabalhadores, e a ela é atribuído 

um valor de troca em detrimento do valor de uso. 

Para Marx, o trabalho é uma dimensão indispensável da vida humana, isto é, uma 

dimensão ontológica fundamental, pois, por meio dele, o homem cria livre e conscientemente 

a realidade, bem como o permite dar um salto da mera existência orgânica à sociabilidade. É 

também pelo trabalho que a subjetividade se constitui e desenvolve-se constantemente, num 

processo de criação de si. Deve-se compreender que o homem possui a capacidade potencial de 

realizar-se como ser livre e universal, ao efetivar-se, no curso histórico, e, ao mesmo tempo, 

dar novos rumos à sua existência. Isso quer dizer que o homem está em um constante processo 

de autoconstrução, tanto em sua dimensão subjetiva quanto intersubjetiva, possibilitada por sua 

atividade essencial, o trabalho. É por meio dessa atividade, definida por Marx como vital, que 

o homem objetiva o seu espírito no mundo e materializa em objetos suas inquietações, ideias e 

sentimentos, resultando daí os bens materiais necessários à existência, bem como toda a riqueza 

social, que é “o trabalho que se fixou num objeto, fez-se “coisal” (sachlich), é a objetivação 

(Vergegenständlichung) do trabalho.” (MARX, 2004, p. 80). 

 Ademais, ele modifica a realidade natural que o circunda e, ao modificá-la, cria uma 

nova realidade, da qual os demais homens usufruem, engendrando assim um feixe de relações 

sociais. É nessa relação com a natureza e com os demais homens, mediada pelo trabalho, que o 

ser humano constrói sociedades, reconfigura a história e, simultaneamente, molda a sua 

essência. Justamente por isso Marx (2004) assevera que o trabalho humano é distinto da 

atividade produtiva dos demais seres vivos, porque ele envolve consciência, volição e um 

determinado comportamento próprio de seu gênero. Nesta perspectiva, ao trabalhar, o homem 

não realiza uma mera atividade animal, instintiva, para satisfazer suas necessidades imediatas. 

Certamente que, como ser objetivo, natural, biológico, essas necessidades irão interferir e 

estimular sua atividade produtiva. Contudo, tal atividade não se restringe a essa determinação.  

Todo esse reconhecimento endossa que o homem também produz racionalmente, isto é, 

pensa, planeja e imprime sentido a tudo o que faz, o que denominamos de “capacidade 

teleológica”. Para Marx (2004), é essa atividade vital consciente uma característica da espécie 
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humana, pois diferencia a atividade produtiva humana da atividade animal. Enquanto este 

produz sob o domínio da carência física, o homem produz universalmente, embora seja com 

base na sua condição objetiva que produza. Por isso, o pensador (2004) afirma: 

 

É verdade que também o animal produz. Constrói para si um ninho, habitações, como 

a abelha, castor, formiga etc. No entanto, produz apenas aquilo de que necessita 

imediatamente para si ou sua cria; produz unilateral[mente], enquanto o homem 

produz universal[mente]; o animal produz apenas sob o domínio da carência física 

imediata, enquanto o homem produz mesmo livre da carência física, e só produz, 

primeira e verdadeiramente, na [sua] liberdade [com relação] a ela; [...] O animal 

forma apenas segundo a medida e a carência da species à qual pertence, enquanto o 

homem sabe produzir segundo a medida de qualquer species, e sabe considerar, por 

toda a parte, a medida inerente ao objeto; o homem também forma, por isso, segundo 

as leis da beleza. (MARX, 2004, p. 85). 

 

Em A Ideologia Alemã, Marx (2007) afirma que a produção da vida material humana 

não ocorre numa relação imediata entre homem e natureza, mas “o modo pelo qual os homens 

produzem seus meios de vida depende, antes de tudo, da própria constituição dos meios de vida 

já encontrados, e que eles têm de reproduzir.” (MARX, 2007, p. 87). Essa produção da vida, 

por meio do trabalho, não deve ser compreendida como uma reprodução da existência física 

dos homens. Ela é, antes, um determinado modo de vida dos indivíduos, o ato de exteriorização 

de sua vida, ou seja, a vida dos homens em cada época histórica coincide com a sua produção; 

os homens são aquilo que eles fazem de si mesmos pelo trabalho. “Tal como os indivíduos 

exteriorizam sua vida, assim são eles.” (MARX, 2007, p. 87). Desse modo, “quando se fala do 

trabalho, está se tratando, imediatamente, do próprio homem.” (MARX, 2004, p. 89).  

Portanto, a existência humana não está totalmente determinada pelas condições 

materiais dadas. Seguramente, a objetividade tem certa influência sobre a subjetividade. Porém, 

como Marx (2004) nos alerta, a objetividade é produto da atividade humana. Isso significa que 

os homens podem romper com o determinismo do mundo e produzir uma nova realidade, bem 

como uma nova subjetividade. Para Marx (2004), portanto, o mundo e o homem são seres 

históricos, que se modificam de acordo com as suas necessidades em cada época histórica, como 

resultado do trabalho social. 

Na perspectiva em análise, o trabalho é a atividade sensível dos homens, esse contínuo 

ato de trabalhar para suprir suas necessidades, que cria permanentemente o mundo. É preciso 

ainda ressaltar outro aspecto importante da valoração do trabalho em Marx, a saber, o fabrico e 

uso de ferramentas. O homem mostrou-se historicamente como o único ser vivo capaz de 

produzir conscientemente os seus meios de trabalho, os quais ele põe entre si e os objetos como 
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meio de atingir a satisfação de suas carências. Com isso, os homens puderam desenvolver uma 

indústria, aumentando sua capacidade produtiva. 

Marx (2007) vai além da análise antropológica do trabalho e o analisa na sua condição 

particular, isto é, o trabalho determinado pelas contradições da propriedade privada. No modo 

de produção burguês (e em toda forma de sociedade baseada na existência da propriedade 

privada), o trabalho perde a sua condição fundamental de ser atividade vital humana e torna-se 

uma atividade “estranhada” (entfremdete), que conduz o homem à perda de sua essência ao 

objetivar-se nos produtos do trabalho. Assim, o trabalho aparece em sua forma negativa, como 

momento constitutivo do capitalismo. Isso porque a propriedade privada institui, 

historicamente, a separação entre trabalho e capital – entre os produtores e os produtos, entre a 

“essência subjetiva” da propriedade e a sua “essência objetiva”, o que origina todo o processo 

de perda-de-si do homem. 

Marx conclui que, no modo capitalista de produção, o trabalhador torna-se uma 

mercadoria miserável e que essa miséria aumenta na mesma proporção da grandeza de sua 

produção. Esse é o aspecto negativo do trabalho observado por Marx na sociedade moderna 

que o consegue desvelar porque concebe “a interconexão essencial entre a propriedade privada, 

a ganância, a separação de trabalho, capital e propriedade da terra, de troca e concorrência etc., 

de todo esse estranhamento com o sistema do dinheiro.” (MARX, 2004, p. 80). 

No manuscrito intitulado Trabalho Estranhado (2004) (Die entfremdete Arbeit), o qual 

compõe o conjunto dos Manuscritos Econômico-Filosóficos (2004), Marx examina as 

condições do trabalho humano no âmbito do sistema capitalista de produção, expondo sua teoria 

do estranhamento. Nesse texto o autor constrói uma crítica à economia política clássica, 

valendo-se dos próprios pressupostos dessa economia (propriedade privada, a separação entre 

o trabalho, o capital e a terra, bem como a separação entre o salário, o lucro do capital e a renda 

da terra, a divisão do trabalho, entre outros). 

Para Marx, os economistas têm como base esses pressupostos sem se preocuparem em 

explicá-los. Eles partem de uma condição primordial fictícia, tomando uma forma particular de 

produção e de relações sociais como naturais e eternas. (MARX, 2004, p. 79). A economia 

política não explicita as causas dos fatos sócio históricos; suas considerações são limitadas, pois 

buscam explicar esses fatos em condições que não são, por si mesmas, as causas reais, mas 

consequências de outro fator estrutural derivado do próprio desenvolvimento do sistema da 

propriedade privada. Desse modo, a economia política apenas disfarça a verdade dos fatos. 

“Quando ela, por exemplo, determina a relação do salário com o lucro do capital, o que lhe vale 

como razão última é o interesse do capitalista; ou seja, ela supõe o que deve desenvolver.” 
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(MARX, 2004, p. 79). Assim, a economia política mascara o estranhamento humano na 

essência do trabalho, pois não considera a relação fundamental entre o trabalho e a produção. 

Marx parte, ao contrário, de um fato concreto, determinado, de uma situação econômica 

presente, qual seja, a miséria real do trabalhador em sua existência individual e coletiva, para 

daí desvelar a verdade recôndita do sistema produtor de mercadorias, no qual “o trabalhador se 

torna tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em 

poder e extensão. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 

mercadorias cria.” (MARX, 2004, p. 80). A consequência imediata dessa situação é uma 

supervaloração do mundo das coisas em detrimento de uma valorização do ser humano. 

No fim do processo de trabalho, o produto feito se transforma em algo estranho, 

independente do ser que o produziu. Esse estranhamento, essa “diferença de natureza” entre 

produtor e produto pode ser considerada o ponto essencial para compreender a concepção da 

alienação. A alienação seria um processo de exteriorização de uma essência humana e do não-

reconhecimento desta atividade enquanto tal. 

Marx (2004) vai problematizar a alienação a partir de algumas categorias, a saber: 1) 

em relação ao produto do trabalho, 2) no processo de produção, 3) do sujeito enquanto 

pertencente ao gênero humano e 4) em relação aos outros homens. A primeira categoria 

corresponde ao estranhamento em não se reconhecer num produto que tem dentro de si a 

essência do trabalhador. É a pobreza gerada ao trabalhador enquanto, ao mesmo tempo, se gera 

a riqueza do capitalista. Quando o produto está feito, só resta ao trabalhador exigir um salário 

no fim do mês. Este tipo de alienação corresponde àquela pela qual passa o programador após 

terminar uma rotina para um dado sistema administrativo de uma empresa. Após modificar um 

software, realizar transformações para adaptá-lo ao cotidiano da empresa que o adquiriu, ele 

não pode reivindicar o produto do trabalho como algo dele. A modificação foi um serviço 

garantido pelo contrato entre empresa contratante e empresa contratada (e entre empregador e 

empregado). 

O exemplo clássico desse perfil de alienação é o da linha de produção em que o 

trabalhador não se reconhece no produto final e nem mesmo sabe seu destino. O produto final 

é do empregador, e ele deverá realizar sua venda ou qualquer outra coisa, afinal, é seu e só seu 

– em suma, o produto final não é ontologicamente de ninguém, é um ser independente, um 

objeto estranho à “natureza” de qualquer indivíduo que trabalhou nele. 

Já a segunda categoria em relação à alienação corresponde ao que Marx chama de 

“alienação ativa” ou “atividade de alienação”. É a constatação básica de que, se o trabalhador 
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está alienado em relação ao produto de seu trabalho, então é necessário verificar que isso não 

aconteceu do nada, mas estava presente no próprio processo produtivo. 

Aí percebemos que o trabalho é sofrimento e não realização. O trabalho é forçado, se 

trabalha para sobreviver e nunca se trabalha somente o necessário. Pior ainda é constatar que o 

guia do trabalho não é a necessidade, mas sim os interesses daqueles que exercem poder sobre 

os trabalhadores. 

Nesse estágio, o trabalhador só se satisfaz em suas atividades animais, como comer, 

dormir, beber e transar, mas é completamente insatisfeito (e até mesmo nega) sua atividade 

propriamente humana. O trabalho próprio é estranho ao indivíduo, que só trabalha por coerção, 

só trabalha para alguém/por alguém. O trabalho assim exteriorizado é um trabalho de 

mortificação, de sacrifício. 

O cotidiano comprova a existência dessa alienação, já que o trabalho é sempre 

considerado como o fardo para a sobrevivência. Uma tentativa de fazer do trabalho algo bom é 

constantemente praticada: tentam colocar palestras motivacionais, um ambiente saudável, 

incentivam que os indivíduos sigam sua “vocação” e etc., entretanto, mesmo para aqueles que 

“amam” seu trabalho, ele ainda é feito sob a perspectiva meramente econômica do capitalismo. 

Se trata de uma perspectiva mortificante, pois gostar do trabalho é um acidente feliz, 

não uma propriedade do trabalho. É necessário realizar uma atividade determinada que seja de 

seu prazer, mas a atividade em si (e genérica) não causa prazer algum.  

Ao se deter sobre a terceira categoria de alienação, Marx salta para a própria 

característica do humano enquanto ser genérico e animal multifacetado com inúmeras 

potencialidades e capacidades. Para tanto, o filósofo reconhece que quando o ser humano está 

separado de sua essência, de sua ligação com a comunidade, de seu trabalho, ele se 

individualiza. Não é mais membro de sua espécie, é só um indivíduo solitário. 

O trabalho, enquanto fator individualizante, não é criticado unicamente por, em sua 

configuração atual, ser um impulsionador da individualização, mas sim por fazer dessa 

individualização uma transformação do sujeito multifacetado em um sujeito unilateral e único. 

A vida do trabalhador só vale enquanto o configurar como trabalhador, não enquanto humano 

e não é nunca parte de um gênero, de uma espécie, mas é Um, único, específico, não detém a 

humanidade (uma ligação abstrata entre aqueles do mesmo gênero), só detém sua 

individualidade. 

É necessário cuidar da existência do trabalhador que, por sua vez, precisa cuidar de sua 

própria existência. Se ele não é parte do produto feito e se o produto feito não é uma necessidade 

da comunidade local ou da sociedade, então por que se preocupar com isso? De fato não faz 
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sentido. A única preocupação estrutural é a da própria sobrevivência, e ela só acontece com a 

diminuição do sujeito em um trabalhador. Uma das provas de como esse tipo de alienação está 

enraizado nas atividades de nossa sociedade é o aumento significativo da legitimidade da nova 

ideologia hedonista e consumista pós-moderna. Segundo as coordenadas culturais desta 

ideologia, cada indivíduo precisa estar apto e livre para buscar sua felicidade individual, que é 

reconhecida como o fim último e sentido da vida. 

A quarta categoria se trata da consequência óbvia da individualização e unilateralidade 

da vida. Quando não se reconhece em seu aspecto mais fundamental, que é o trabalho, e quando 

ele não é reconhecido como parte essencial da vida humana e do ser humano enquanto 

gênero/espécie, então não só a própria vida é uma objetificação nociva, mas toda e qualquer 

vida já não tem seu significado. Ser alienado enquanto parte da espécie humana, como aborda 

a terceira categoria, implica se alienar também dos outros. É nesse momento que um mendigo 

na rua é um ninguém ou um “pobre coitado”, é isso que possibilita avaliar outros de nossa 

espécie como “recursos humanos”. 

Portanto, o trabalho é especificamente humano, é a realização dos homens. A 

objetivação é esse trabalho, e a humanidade se desenvolve no momento em que ela começa a 

desenvolver o seu sistema de objetivações. Mas o trabalho deve ser visto não como uma 

obrigação ou uma penitência. Ele não é algo fortuito, mas é a objetivação privilegiada que 

garante a condição humana, já que é a condição eterna do homem. 

Cabe aqui alguns questionamentos sobre a existência da universidade: Qual o papel dela 

perante a sociedade? Ou seja, que trabalhos ela desenvolve para reafirmar a sua existência? Que 

demandas ela tem suprido e quem a mantém? O projeto da universidade foi criado para atender 

que tipo de sociedade ou grupo social? Qual a sua intencionalidade? Já que o seu trabalho para 

ser considerado útil, ela deve promover a justiça social, através da emancipação dos sujeitos. O 

homem em contato constante com a natureza promove a transformação da mesma. E a 

universidade tem tido contato com a sociedade? E esse contato tem sido constante? Que 

mudanças ela tem promovido no lugar onde ela está inserida? 

É impossível haver mudanças dentro dos muros da universidade, a mesma deve sair do 

campo das abstrações e ir para o concreto, e isso só pode acontecer a partir do momento que 

ela passa a ter contato com a realidade objetiva, ou seja, dialogando com a sociedade, 

conhecendo a sua realidade. Não se pode sugerir possíveis soluções para um problema que se 

desconhece. É o trabalho da universidade que vai dizer o objetivo de sua existência, e a mesma 

deve combater o trabalho ocioso e a pesquisa fortuita, através de trabalhos relevantes que 
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beneficiem a sociedade, já que é a mesma que a mantém. A universidade tem que reconhecer 

também a importância dos saberes populares, e não aliena-se nos saberes acadêmicos. 

A universidade deve ter a preocupação em produzir conhecimento através do seu 

trabalho, que os integrantes ou idealizadores dos projetos e pesquisas tenham essa preocupação 

e não se coloquem no seu lugar de fala apenas para alcançar títulos, enriquecer o currículo ou 

ganhar ajuste salarial. 

Agora que já discutimos a concepção de trabalho, partiremos para a discussão de tornar 

esse trabalho socialmente útil, mas o trabalho agora voltado para as universidades, em especial 

o trabalho realizado nas atividades de extensão. Este trabalho socialmente útil tem como 

objetivo maior, promover a justiça social, para que todos tenham acesso ao conhecimento 

produzido nas academias, e reconhecer o conhecimento que é produzido fora dos seus muros 

dela. 
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3 A EXTENSÃO COMO TRABALHO SOCIAL ÚTIL 

 

Na atual conjuntura social e acadêmica, em que as ciências têm se transformado, por 

uma ampliação de seus espaços de atuação, tornando-se cada vez mais fronteiriças, é necessário 

discutir os conceitos de Extensão universitária a fim de elucidar sua proposta e como pode 

contribuir para esse deslocamento pelo qual passa a construção do conhecimento na 

contemporaneidade. Com isso, busca-se fugir da associação rápida com as práticas 

assistenciais, já que a extensão vai além delas, quando sobretudo estão indissociáveis a teoria e 

a prática. 

Dentre as inúmeras definições de extensão, Melo Neto (2003) nos diz que uma dessas 

aponta que sua qualidade é “enriquecer” a universidade, porém nota-se um problema no sentido 

de se explicar que tipo de enriquecimento é esse. Conceito difuso, não deixa claro a que esse 

enriquecer está se referindo: ao monetário, ao teórico, ao prático ou outro juízo de valor. Outra 

possibilidade de qualificar a extensão é atribuindo-a de “promotora de conhecimento”, que se 

trata de uma ideia vaga, já que não consegue responder a questionamentos como: que tipo de 

conhecimento está sendo promovido? Como está sendo produzido? Quem está sendo 

beneficiado com essa promoção? Essa definição está alicerçada na ideia de “retorno à 

sociedade”, um retorno daquilo que esta investe na universidade, ou, como se houvesse uma 

compreensão de troca entre a universidade e a sociedade, em que a academia deve devolver 

aquilo que foi investido. Dessa forma, tal concepção representa uma visão de dívida por parte 

da universidade para com a sociedade, tornando uma relação fragilizada, com base na política 

do “toma-lá, dá-cá”. 

Por sua vez, uma outra definição mostra que a extensão promove a ligação entre o ensino 

e a pesquisa. Imagina-se que um ente concreto liga os dois outros constituintes: ensino e 

pesquisa. Contudo, o ensino e a pesquisa também podem constituir esse ente. Mas, será 

necessário que se saiba o significado do meio presente nessa conceituação. Será o meio um 

instrumento pelo qual se pode chegar a outras conjecturas sobre extensão? Será um instrumento 

através do qual se domina a própria extensão, o ensino ou a pesquisa? Será o meio o 

intermediário para se chegar ao ensino e à pesquisa? Precisa-se desse meio? 

A extensão também é apresentada como uma forma de corrigir a ausência da 

universidade nos problemas da sociedade. Terá essa forma um conteúdo? Se houver, a questão 

que se estabelece é a apresentação desse conteúdo. Afinal, qual é o conteúdo dessa forma? 

Entretanto, a formulação vai mais além: ela considera a universidade como ausente dos 

problemas da sociedade. É verdade que ela está ausente de vários problemas, mas é também 
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verdade que se faz presente em outros tantos. Considerando-se o campo das Ciências Sociais e 

da Medicina cabe perguntar: por que nos cursos de graduação, em geral, não se estuda “Brasil”, 

“América Latina” ou as doenças tropicais? Essas mesmas indagações podem ser feitas em 

relação à pesquisa. Contudo, a universidade está presente naquelas temáticas em que os setores 

dominantes definiram para que sejam submetidas aos projetos de extensão, às atividades de 

ensino e à pesquisa. Os órgãos financiadores estão, permanentemente, definindo as temáticas 

para o ensino, pesquisa e extensão. 

Observa-se então que as concepções de extensão são múltiplas e que ao longo dos anos 

vêm sofrendo modificações, mostradas como técnica, instrumento ou trabalho. No entanto, o 

conceito de extensão que nos orienta fundamenta-se nos estudos de Melo Neto (2002), um dos 

mais importantes pesquisadores do país sobre o tema. A propósito, segundo Rocha [1986], 

Fagundes [1986] e Botomé [1992], citados por Melo Neto (2002), os primórdios da extensão 

universitária aparecem com as universidades populares da Europa, no século passado, que 

tinham como objetivo disseminar os conhecimentos técnicos. O autor também cita Gramsci 

[1981] para construir seu ponto de vista a respeito das universidades populares francesas: 

 

[...] estes movimentos eram dignos de interesse e merecem ser estudados: eles tiveram 

êxito no sentido em que revelaram da parte dos simplórios um sincero entusiasmo e 

um forte desejo de elevação a uma forma superior de cultura e de uma concepção de 

mundo. Faltava-lhes, porém, qualquer organicidade, seja de pensamento filosófico, 

seja de solidez organizativo e de centralização cultural; tinha-se a impressão de que 

eles se assemelhavam aos primeiros contatos entre mercadores ingleses e negros 

africanos: trocavam-se berloques por pepitas de ouro. (GRAMSCI, 1987 apud MELO 

NETO, 2002, p. 17). 

 

Melo Neto (2002) afirma que a crítica se refere aos intelectuais que, mesmo desejosos 

de “servir ao povo”, à classe dominada, teriam um outro papel, que era o de compreender as 

formas de vida e as propostas da classe trabalhadora. Esquecidos desse papel, esses intelectuais 

expressam, segundo a crítica de Gramsci [1987], uma visão dominadora de seus saberes ao 

pretender “levá-los” ao povo. 

Além dessas experiências, desenvolveu-se na Inglaterra, uma perspectiva de que era 

obrigação da universidade contribuir com um maior conhecimento aos setores populares. 

Apontavam aspectos que podiam ser úteis e que serviriam de elementos básicos para a 

formulação daquilo que iria se chamar, posteriormente, “extensão”. A partir daí, surge um 

questionamento: como seria possível fazer chegar até a população o conhecimento sistemático 

da universidade? A solução para isso seria a extensão da universidade até aqueles setores 

sociais. 
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Somente a partir das experiências americanas, sobretudo daquelas localizadas na zona 

rural, que surgem duas novas visões diferenciadas daquelas desenvolvidas na Europa: uma 

visão denominada cooperativa ou rural e a outra universitária em geral. Essas visões, contudo, 

estavam “marcadas” por um desejo de “ilustrar” as comunidades e pela ideia de prestação de 

serviços.  

Melo Neto (2002) relata que a extensão veiculada pelos movimentos europeus de 

universidades populares e as versões americanas diferenciam-se substancialmente, em geral, as 

americanas resultaram da iniciativa oficial, enquanto as europeias surgiram de esforços 

coletivos de grupos autônomos em relação ao Estado. Para reforçar a sua ideia, ele cita Tavares 

[1996]: 

 

Visando, por um lado, preparar técnicos e, por outro lado, dispensar o mínimo de 

atenção às pressões das camadas populares, ainda que cada vez mais expressivas e 

mais reivindicativas, a extensão universitária se consolida através de cursos voltados 

para os ausentes da instituição que, sem formação acadêmica regular, desejam obter 

maior grau de instrução. (TAVARES, 1996, apud MELO NETO, 2002, p. 20). 

 

Já na América Latina, inicialmente a extensão universitária esteve voltada para os 

movimentos sociais, dos quais destaca-se o Movimento de Córdoba, de 1918. Mas a relação 

entre universidade e sociedade é enfatizada pela primeira vez pelos estudantes argentinos. Essa 

relação seria materializada através das propostas de extensão universitária que possibilitassem 

a divulgação da cultura a ser conhecida pelas “classes populares”. Essa foi uma ideia preliminar, 

que permeou também a organização estudantil no Brasil, a partir de 1938, quando foi criada a 

União Nacional dos Estudantes – UNE, e foi determinante para a concepção de extensão 

veiculada pelo movimento estudantil brasileiro. 

Anterior ao movimento estudantil no Brasil houve experiências e veiculação da extensão 

com as universidades populares, na tentativa de tornar o conhecimento científico e literário 

acessível a todos. Mas, segundo Melo Neto (2002), várias concepções de extensão que 

chegaram ao país trouxeram consigo a perspectiva de que a universidade deve prestar um 

serviço à sociedade, uma perspectiva que pode ser definida como uma “via de mão única”. Por 

outro lado, foi se desenvolvendo (estando, hoje, mais presente) outra compreensão, em que se 

buscava a possibilidade de permutas nas relações entre universidade e sociedade. Essa 

compreensão estabelece que, pela extensão, a universidade troca conhecimento com a 

comunidade e a comunidade também esboça a mesma atitude em relação à universidade, o que 

caracteriza a condição da extensão como uma “via de mão dupla”. 



27 
 

Melo Neto (2002) afirma que é necessário romper com a relação unívoca que se 

desenvolve em um sentido – universidade para o povo. A superação desse tipo de conceito 

exigirá que outros demonstrem a instauração do diálogo como pressuposto de suas realizações, 

dando prioridade às metodologias participativas incentivando todos os envolvidos nesses 

processos. Melo Neto (2002) diz que, ao se pensar a extensão universitária como trabalho social 

útil, vê-se que este trabalho não se exerce, apenas, a partir dos participantes da comunidade 

universitária, servidores e alunos. Na sua dialeticidade, exige a dimensão externa à 

universidade, que é a participação de pessoas da comunidade ou mesmo de outras instituições 

da sociedade civil, como os movimentos sociais. Está aí presente uma relação ‘biunívoca’, para 

onde os participantes da universidade e os de outras instituições ou da comunidade confluem. 

O referido autor afirma que há quase uma total ausência da preocupação com a produção 

do conhecimento por parte da universidade, que se estivesse em contato direto com a realidade 

concreta através das atividades extensionistas nas comunidades, abriria possibilidade e para 

realização de conhecimento novo. De acordo com Pinto (1986), a extensão universitária tem 

potencial para superar o estudo ocioso tão presente no meio universitário, da cultura alienada, 

enfim, da pesquisa fortuita e sem finalidade imperiosa. 

Melo Neto (2002) ainda declara que há então uma necessidade da produção do 

conhecimento e não simplesmente a promoção de uma relação entre saberes acadêmicos e 

saberes populares. A busca por produção de um conhecimento transpõe a dimensão meramente 

de troca de saberes. Essa dimensão ocorre nas ações extensionistas, mas não se constitui, 

simplesmente, de processos relacionais. A definição formulada no Fórum de Pró-Reitores, em 

1987, já vislumbrava a preocupação com a “produção do conhecimento acadêmico e a 

participação efetiva da comunidade na atuação da universidade”. 

Dessa forma, extensão, como trabalho social útil, passa a ser agora exercida pela 

universidade e por membros de uma comunidade sobre a realidade objetiva. Um trabalho 

coparticipado que aborda as tensões de seus próprios componentes em ação e da própria 

realidade objetiva. Um trabalho no qual se buscam objetos de pesquisa para a realização da 

construção do conhecimento novo ou reformulações das verdades existentes. 

Nesse sentido, para Melo Neto (2002), a realidade social é determinada e sua explicação 

só é possível quando for possível apreender sua determinação. Trata-se, portanto, de um 

exercício rigoroso, que parte de abstrações na busca das determinações dessa realidade 

concreta. O concreto real, por sua vez, trata-se de um movimento rigoroso que toma como ponto 

de partida a realidade, avança para a análise, na busca das determinações. O concreto é, em 

suma, expressão de uma síntese em que, pelo exercício do pensamento e da abstração, tenta-se 
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o seu desvelamento. Esse movimento expressa um triplo caminho que vai da realidade 

(concreta) através da abstração; dessas abstrações, mantendo o concreto, caminha-se para a 

chegada de um novo concreto, aquele tomado como ponto de partida, agora, acrescido das 

abstrações: o conhecimento novo. 

A extensão pode ser encarada como uma ação deliberada que se constitui a partir da 

realidade e, sobre esta realidade objetiva, produz conhecimentos que visam à transformação 

social, ou seja, almeja uma formação da cidadania. A extensão cria então um “produto”, 

entendido como conhecimento para a transformação social. O contato com a realidade acontece 

a partir do momento que a universidade vai de encontro com a sociedade, dialoga, promove 

discussões que possibilite melhorias. 

Daí ser possível estabelecer conexões entre o conceito de extensão e o de educação, 

formulado por Saviani (1989). Considerando a extensão como um trabalho realizado para a 

comunidade ou sociedade, é por meio dele que se torna possível conhecer o mundo onde o 

homem atua. Para Saviani (1989, p. 9), “[...] esse mundo vai se ampliando progressivamente 

com o passar do tempo”. Segundo Saviani (2007, p. 154), a relação entre trabalho e educação 

é uma relação de identidade. Os homens aprendiam a produzir a sua existência no próprio ato 

de produzi-la. Eles aprendiam a trabalhar trabalhando, lidando com a natureza. Assim, 

relacionando-se uns com outros, os homens educavam-se e educavam as novas gerações. 

Para Gamboa (2004), a universidade deve superar as concepções equivocadas de 

extensão, trabalhando com a sociedade de forma criativa e transformadora num processo de 

dupla mão entre prática e teoria num devir dialético. Para tanto, deve se valer de uma crítica, 

isto é, enquanto constituinte do agir que permite a superação do senso comum e imprime um 

caráter transformador à ação coletiva através da “mão dupla” do devir entre as comunidades e 

a universidade, formando com isso um processo de extensão do trabalho social crítico, 

indagador e curioso dos sujeitos que se educam, pesquisam e interagem coletivamente. 

 O mesmo autor também propõe que a extensão seja entendida como trabalho social 

realizado coletivamente por sujeitos vinculados à universidade e à comunidade, num processo 

de conhecimento e ação sobre a realidade objetiva. Nessa perspectiva é possível notar numa 

mesma proposta (extensão universitária) um processo educativo, científico, técnico e cultural 

que se articula com o ensino e com a pesquisa de forma indissociável no contexto das relações 

dinâmicas e transformadora entre universidade e sociedade. 

A construção desse novo conhecimento ou dessa ciência seria o aprofundamento e a 

análise da realidade objetiva concreta, a partir do diálogo e contato direto entre universidade e 



29 
 

sociedade, cujo ponto de partida seria também a realidade concreta. Com isso, acredita-se que 

se poderia intervir em problemas e transformar determinados contextos. 

Portanto, Gamboa (2004) a unidade sujeito-objeto reitera o papel do pensamento no 

processo de conhecer a realidade, ao mesmo tempo em que afirma a primariedade da realidade 

em relação ao pensamento. O conhecimento não emana nem do polo concreto, representado 

pelo objeto (realidade), nem do polo abstrato, representado pelo sujeito (pensamento), 

concentrando-se no movimento entre estes polos, numa relação entre a realidade e a consciência 

sobre ela. É na base dessa tensão que se consolida o trabalho intelectual sobre a realidade que, 

ao colocar o real a descoberto, pela apreensão de suas múltiplas determinações sintetizadas na 

unidade aparência-essência, o representa e o expressa teoricamente. 

A partir dessas considerações afirma-se que a Universidade do Estado da Bahia tem 

condições de assumir o compromisso social e político de desenvolver uma proposta que 

reafirme a extensão universitária como um processo acadêmico que articula o ensino e a 

pesquisa, indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade. Tal relação implica em uma “via de mão dupla” de produção do 

conhecimento, objetivando promover a mudança social por meio da defesa dos princípios da 

democracia, reconhecimento social, justiça, equidade e respeito à preservação ambiental. 

Após discutir a concepção de trabalho em Marx, como também expor o aparato 

conceitual que nos fundamenta, isto é, a ideia de extensão como trabalho social útil, no próximo 

capítulo retomaremos os dois conceitos, correlacionando-os à produção e consumo da cultura, 

a fim de refletir sobre quem produz e consome os produtos culturais nas atividades 

extensionistas. 
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4 PRODUÇÃO E CONSUMO DE CULTURA 

 

Em se tratando de produção e consumo da cultura, mais especificadamente a cultura 

científica, pode-se afirmar que esta sempre esteve sob o controle da classe dominante burguesa, 

porque tal classe era responsável pela produção mental ideativa. Para fundamentar essa 

discussão, voltada para a produção e consumo da cultura no desenvolvimento das atividades 

extensionistas, e também para problematizar como se é produzida e consumida a cultura 

científica, quem as produz e consome, buscamos fundamento na Teoria da Cultura de Álvaro 

Vieira Pinto (1979). 

O estudo de Pinto (1979), entre os teóricos nesse campo, se destaca porque, em sua 

“Teoria da cultura”, faz reflexões sobre a gênese da cultura e sua continuidade. O autor 

consegue abordar desde a germinação (instrumentos - ideias) às fases que seguem como a 

apropriação de bens de consumo e de produção sob a concepção existencial de cada classe, 

passando pela fase de “ponto de cisão” da cultura – em que ocorre a divisão do trabalho em 

manual e intelectual (dando consistência ideológica à divisão de classes) –, chegando à fase em 

que a cultura resgata a sua característica inicial através da necessidade existencial do próprio 

homem com tendência à unificação das duas ordens de realidades que a distorceram na história: 

o material do conhecimento (prática) e a idealização (teoria). 

Pinto (1979) elabora um significado singular para a cultura. Para tanto, inicia 

contextualizando a ciência como um aspecto particular da realidade geral da cultura, 

defendendo que a autenticidade da gênese da ciência e da metodologia da pesquisa científica se 

dá a partir de princípios presentes na alma da cultura geral. Pinto define a cultura como “toda 

manifestação existencial do homem pelo processo de sua origem, de sua formação histórica, a 

partir das condições objetivas do ser que a produz, das necessidades e funções que possui e das 

relações com a natureza circunstante” (PINTO, 1979, p. 121). Observa-se assim que o autor 

compreende a cultura como uma criação do homem, como o resultado constante da sua atuação 

e tratamento da natureza. 

Pinto (1979) faz uma comparação entre o ser humano às demais espécies, inclusive às 

de complexidade orgânica relativamente elevada: enquanto as espécies animais se conservam 

através da cadeia alimentar, de acordo com a proporção evolutiva do cosmos, o ser humano 

modifica a si mesmo e a natureza universal com intensidade através da ideação reflexiva, 

concebendo atos inéditos, jamais contemplados antes no passado da espécie. Intencionalmente 

e inconscientemente esses atos são acumulados na consciência coletiva (recolhidos, 

conservados e transmitidos). Com isso, cultura e hominização se desenvolvem 
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simultaneamente, condicionando-se reciprocamente, passando do orgânico para o social: à 

medida que o biológico do ser humano realiza-se, conjuntamente, surgem possibilidades da 

criação cultural de acordo com a fase evolutiva da espécie. Dessa realização cultural-biológica 

resulta o aperfeiçoamento orgânico e o recolhimento cultural. Para Pinto (1979), o processo de 

hominização impõe a coletividade como razão de ser, iniciando-se a fase social da evolução 

humana e da criação cultural: o homem cria instrumentos e técnicas sem precedentes, 

instrumentaliza objetos que o cercam, mas, apenas quando surge a ideação a serviço de 

finalidades subjetivadas pelo próprio homem. 

 

Cultura é, pois, o processo pelo qual o homem acumula as experiências que vai sendo 

capaz de realizar, discerne entre elas, fixa as de feito favorável e, como resultado da 

ação exercida, converte em ideias as imagens e lembranças, a princípio coladas às 

realidades sensíveis, e depois generalizadas, desse contato inventivo com o mundo 

natural. (PINTO, 1979, p. 123). 

 

O autor destaca que aos poucos o mundo da cultura foi se diferenciando do mundo 

material, ao tomar contornos determinados no pensamento humano, através do processo de 

recolhimento, conservação e transmissão. O pensamento se compôs de duas ordens de 

realidades num mesmo processo: dominar o mundo (instrumentos naturais e artificiais) e 

autoproduzir-se (ideias). Daí a cultura se desenvolveu até a sua superioridade como efeito da 

relação produtiva do homem sobre a natureza. 

Nessa perspectiva são duas intenções simultâneas que envolvem a continuidade da 

criação cultural: sustentar a vida individual e da prole (produção de bens e consumo 

indispensável) e perpetuar-se como espécie evolutiva (ideativa). A cultura como efeito do 

processo produtivo incorporou essas ordens e, por força crescente da capacidade reflexiva, as 

desenvolve. 

Sua manifestação tem sido representada de forma materializada e subjetivada como 

ideias gerais de eficácia produtiva. Ao receber a transmissão cultural como prospecção 

necessária à produção, a cultura tornou-se um bem de consumo obrigatório das novas gerações 

e, também, um bem de produção que passou a ser percebido como um acervo de conhecimentos 

e instrumentos necessários para a ação coletiva. 

Assim, o autor citado assevera que tanto a cultura como bem de consumo e a cultura 

como bem de produção estão intrinsicamente ligadas. Ele ilustra que em sociedades com classes 

distintas e com interesses opostos, apenas um grupo minoritário tende a possuir a cultura como 

bem de produção (ideação), enquanto a maior parcela de atores apenas maneja os instrumentos 

e consome os bens materiais escassamente. 
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Nesse eixo de compreensão, o instrumento de trabalho do operário tornou-se bem de 

consumo pela sua finalidade de realização do trabalho e tornou-se bem de produção para tirar 

resultados úteis (para o próprio operário). As concepções de bem de produção e de bem de 

consumo passam a significar, em conformidade com o acesso aos bens de produção de cada 

classe, o “culto”, isto é, quem domina, e o dominado, o “inculto”. 

Pinto chama a atenção do pesquisador para um cuidado minucioso de não conceber 

ingenuamente a cultura, destacando que sua noção simplificada advém de uma abordagem 

científica totalitária. Ele enfatiza que o pesquisador deve atentar para a dupla ordem de 

realidades da cultura – instrumentos e ideação – do ponto de vista epistemológico, não devendo 

confundir-se com um estado atual da cultura já munido de multivariações da inteligência 

humana e mutilado de sua complexidade. 

O pesquisador deve buscar formular não uma concepção indutiva ou formalista como 

elemento contextualizador de sua pesquisa, deve realizar o objetivismo histórico da cultura em 

confronto com as entidades subjetivas sob cuidado ético e coerente, contemplando a produção 

de bens de consumo e a produção do próprio homem em decorrência da cultura que em cada 

época histórica adquiriu. 

Para Pinto, a alienação surgiu como um elemento presente ao homem na sua relação 

com a cultura no espetáculo da divisão de classes. O homem precisa produzir a cultura por uma 

necessidade existencial, para se apropriar dela, mas, ao invés de evoluir, ele se alienou a ela, 

tornando-a superior a si próprio. Como resultado, a cultura é corrompida e se torna abstrata, de 

modo que o homem “culto” passou a ser aquele que sustenta os valores culturais alheios ao 

processo de operacionalização instrumental. Com isso, Pinto afirma que o homem é ele próprio 

um bem de produção, mas, esclarece que deve ser um bem de produção para si próprio e não 

um instrumento que se converta em bem de produção do outro. No processo de humanização, 

a apropriação dos bens de consumo e de produção tomaram expressão existencial de acordo 

com o surgimento de classes resultantes das relações diferenciadas entre os homens.  

Pinto apresenta uma problemática considerável para a sua teoria: ele questiona se a sua 

abrangência teórica dá suporte à diferenciação de classes sociais existente nas relações entre os 

homens. Na sua “Teoria da cultura”, a raiz desta diferenciação está na dupla natureza da cultura, 

a instrumentalização e ideação. A evolução multiplicativa de conhecimentos e grupos se 

acumulou gradativamente, conduzindo a diferenciações e criações especializadas de 

apropriação do acervo cultural. Dessa forma, a distribuição cultural é corrompida pela 

desigualdade de apropriação de conhecimentos e de bens, o que resulta na divergência entre os 

grupos sociais e na contraposição de uns aos outros.  
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Por circunstâncias complexas, a que não são alheios as diferenciações nos fatores 

naturais do meio na capacidade física e intelectual dos indivíduos e os conflitos de 

finalidades estabelecidos entre eles, mas que têm como razão principal o modo de 

participação de cada homem no trabalho da produção social, chega-se à situação em 

que os bens culturais sofrem uma divisão. (PINTO, 1979, p. 128).  

 

Os bens ideativos tendem a ficar em poder de grupos minoritários que põem a seu 

serviço os demais grupos da coletividade. A cultura deixa de ser um bem igualitário e a sua 

apropriação, nas duas ordens de realidade (bens de consumo e produção), passa a divergir entre 

os grupos de atores no processo evolutivo da humanidade. 

O pesquisador citado, como um escultor, delineia o processo histórico que configura a 

cultura chegando ao seu ponto de cisão, à divisão do trabalho em intelectual e manual. O 

processo de apropriação da cultura como ideação dá lugar a dois fenômenos: enquanto os 

trabalhadores ainda manejam os instrumentos materiais e quase nada consomem da cultura que 

produzem, o grupo dominante passou a se preocupar em legitimar a sua apropriação da ideação, 

pois, a ordem de bens de consumo já lhe era exclusiva. O segundo fenômeno se caracterizou, 

portanto, pela apropriação do outro homem como bem de consumo (o poder subjetivo da 

apropriação do bem produtivo – as ideias). “É a era que, historicamente, tem expressão mais 

crua no estatuto da escravidão, a qual não desaparece, e sim apenas se atenua” (PINTO, 1979, 

p. 129).  

O autor destaca uma consideração significativa e histórica para essa diferenciação: a 

cultura perde a sua unificação e se divide em duas ações contraditórias, sendo neste ponto que 

ocorre a iniciação da ciência. No entanto, a classe dominante passou a aproveitar-se disso para 

justificar o seu papel histórico, de modo que as teorias científicas passaram a ser um dos 

produtos específicos da classe. A outra classe ficou então privada, através de mecanismos 

ideológicos, da possibilidade de investigar com fins científicos os instrumentos que manipulava 

ou operacionalizava. A classe superior se justificou como não ociosa, mas ocupada com a mais 

valiosa produção, a mental.  

Os produtos nascidos da interação da classe trabalhadora com os instrumentos foram 

classificados pelo inconsciente coletivo, corrompido pela recusa e repressão dominante, como 

curiosidades pitorescas, divertidas e transitórias (o artesanato e folclore), enquanto a produção 

do grupo dominante se reveste de uma qualidade séria e erudita. Como consequência dos 

fenômenos de legitimação ideativa e apropriação do outro como bem de consumo da classe 

dominante, manifestou-se a dissociação entre a prática do conhecimento e sua formulação 
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teórica, condicionando a história da ciência até os dias atuais, de modo que permanece presente 

na alma do inconsciente coletivo, embora sua manifestação venha a ser tênue. 

Aqueles que manipulam os instrumentos, inconscientemente, apresentam-se como 

produtores de bens consumo, como bem de consumo e como bem produtivo do outro, 

reforçados pelo poder ideológico concebido pelo grupo dominante através do discurso 

legitimado. Pinto (1979) considera como marco de uma nova etapa da evolução humana o 

surgimento e implantação da ciência experimental a partir do Renascimento europeu, quando 

as lutas sociais utilizaram-se de engenhos mecânicos mais complexos como as grandes 

navegações, seguindo com o uso do vapor na Revolução industrial, garantindo às forças 

dominantes mecanismos e estratégias de expansão mundial. A partir disso, a produção 

ideológica revestiu-se da intenção de pôr a seu serviço os conhecimentos inovadores concebidos 

pelo empirismo especializado do trabalhador. Foi criada uma forma atenuada de usar o outro 

como bem de consumo e produção.  

 

No próprio campo da cultura começam a estabelecer-se distinções valorativas, sendo 

diferenciados setores especializados, por exemplo à chamada 'cultura tecnológica', 

julgada, principalmente pelos sacerdotes do saber universitário, de categoria menor, e 

distribuída em graus variáveis aos técnicos e aos próprios operários. (PINTO, 1979, 

p.134).  

 

Pinto (1979) prevê em sua “Teoria da cultura” uma extinção das distinções de valor 

ligadas a situações de classe, um caminho de possibilidades para a reunificação valorativa da 

cultura acentuado pela diversificação das especialidades culturais: 

 

esta concepção funda-se no conceito dialético da contradição principal do ser humano, 

a que se trava entre o seu projeto de criar-se a si mesmo e a realidade objetiva que tem 

de utilizar para tal fim. Chegará o momento em que a ciência será unificada pela ação 

conjunta, não mais contraditória, do pensador teórico e o trabalhador prático. (PINTO, 

1979, p.135). 

 

Assim, a cultura na sua dupla capacidade de ação e ideia pode revelar-se como 

mediadora da produção humana, passando a ser, simultaneamente, operação inteligente e 

ideação operatória. Retomando-se no seu aspecto epistemológico e fundamentando-se pela 

existência do homem como um vínculo unificador, mediador (capacidade que falta na 

construção animal) das duas ordens de realidades opostas, descarta a ingenuidade de que apenas 

a tradição cultural seria a concreção da realidade. Dessa forma, a cultura aporta numa ação 

comunicativa como o âmago da existência humana, pois, “a expansão da cultura é igualmente 

a expansão da sociedade, a ocupação cada vez mais extensa do espaço habitável, no qual se 
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tornam reais as potencialidades de criação cultural de que o homem é capaz” (PINTO, 1979, p. 

136).  

O homem com uma capacidade de conceber e combinar ideias e projetos pode dotar-se 

de uma consciência individual e coletiva, raiz da sua posição como animal culto. A cultura, 

como efeito da existência humana, pode passar a utilizá-la para atuar no mundo, fazer-se e 

conservar-se, sendo, simultaneamente, ação e ideia. Enquanto ação, significa a mediação entre 

duas ideias, e enquanto ideia, a mediação entre duas ações, assim, ideia e ação, teoria e prática 

se desenvolveriam reciprocamente, uma servindo como fundamento para a finalidade da outra. 

Para Pinto (1979), sem a mediação da ação, as ideias podem se constituir, insuficientemente 

numa complexidade lógica, que hoje encontra-se instituída sob estatuto científico de ciência da 

lógica. Com originalidade, Pinto discorre acerca da cultura desde a sua semente, passando 

teoricamente por todas as suas fases e chegando a predizer o seu futuro. 

Nessas condições, a cultura aparece, "no estado atual, como um infinito complexo de 

conhecimentos científicos, de criações artísticas, de operações técnicas, de fabricação de 7 

objetos, máquinas, artefatos e mil outros produtos da inteligência humana" (Pinto, 1979, p.125). 

Daí, a dificuldade de se chegar a um conceito unificado de cultura que permita atingir uma 

compreensão coerente das múltiplas e diversificadas manifestações culturais. Para chegar a esse 

resultado, Vieira Pinto entende ser necessário "assumir o ponto de vista genético, ligado a uma 

filosofia existencial e servido pela lógica dialética" (1979, p.127). Por esse caminho será 

possível descobrir "a verdadeira realidade da cultura e seu fundamento no processo da 

produção".  

 A análise existencial dos processos de produção revela, ao analisar a questão da 

consciência, um filão dialético: a “preocupação por” um objeto ou dado da realidade com a 

“ocupação” do ser humano exterioriza-se numa forma socialmente definida de trabalho. Em 

particular, no caso do pesquisador científico, essa relação de reciprocidade entre o objeto e a 

consciência ganha delineamentos especiais.  

 A consciência pesquisadora está determinada pelo que supõe que vai saber, 

transformando o desconhecido em conhecido. O aspecto prático que a conduz à plena realização 

da autoconsciência, é dirigido pela atitude metódica a qual chamamos de método.  A alteração 

na consciência alarga a área de representação subjetiva que, simultaneamente, vai 

racionalizando os conteúdos objetivos da realidade. As considerações de Pinto (1979) sobre o 

aspecto existencial da realidade do pesquisador têm por fundamento o conceito de trabalho.  

 Qual seria, então, a especificidade do trabalho do pesquisador científico? Decerto, o 

projeto de ser consiste em conhecer! Por meio do projeto da consciência, da investigação 
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científica, o ser do trabalhador se realiza objetiva, histórica e socialmente. Dito isso, o 

pesquisador não pode omitir-se da sua condição e dos condicionamentos sociais que 

influenciam a pesquisa científica. O pesquisador deve igualmente desenvolver a consciência da 

sua responsabilidade social, saber porque age da maneira que age em função da situação 

objetiva em que vive. 

 O desenvolvimento de pesquisas nas atividades extensionistas permite que a 

universidade tenha contato com a realidade concreta da comunidade em seu entorno, já que 

para ser é necessário conhece. Então, para construir críticas ou até mesmo criar possíveis 

soluções para os problemas sociais, se faz necessário ter esse diálogo constante e permanente 

entre a universidade e a comunidade. Esse seria o seu papel social, o que resultaria em pesquisas 

significativas, definindo a sua existência. 

  É necessário disseminar a cultura que é produzida dentro dos muros acadêmicos, e até 

mesmo trazer a cultura que é produzida nas comunidades em seu entorno para que se perceba 

que ciência não se faz apenas dentro das academias ou dentro dos laboratórios, mas que o 

conhecimento também parte do contato com a realidade social e da troca de experiências. 

Portanto, a missão maior da Universidade é formar profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento social, econômico e ambiental. 

Por isso, a extensão reveste-se de importância fundamental no fortalecimento do 

compromisso da Universidade com a sociedade. A partir dos anos 80, com o processo de 

democratização do país, a extensão começa a ser redimensionada como uma função social da 

universidade, em que passa do assistencialismo ao questionamento das ações desenvolvidas 

num processo que articula o ensino e a pesquisa, organizando e assessorando os movimentos 

sociais emergentes. 

A partir do conceito de “extensão universitária”, é possível estabelecer uma relação 

entre universidade e outros setores da sociedade, focalizando, por exemplo, em projetos como 

assistência médica e jurídica, assim como outras atividades de prestação de serviço, de 

assessoria, eventos artísticos, culturais etc. As atividades de extensão são instrumentos eficazes 

para levar às pessoas que não frequentam os campos universitários, os conhecimentos 

produzidos pelos cursos ali oferecidos. 

Mas a participação do aluno em ações de extensão é um dos instrumentos que viabiliza 

a extensão enquanto momento da prática profissional, da consciência social e do compromisso 

político. Essa participação deveria ser obrigatória para todos os cursos, desde o primeiro 

semestre, se possível, e estar integrada a projetos decorrentes das Unidades Acadêmicas e à 

temática curricular, sendo computado para a integralização do currículo de discentes e docentes. 
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 De fato, diante de uma sociedade com tantas desigualdades sociais e uma evidente falta 

de investimentos na área de saúde, moradia e educação, as instituições sociais não podem 

permanecer em sua redoma de proteção. É preciso que elas se voltem para os interesses e 

necessidades da maioria da população, implementando o desenvolvimento regional de políticas 

públicas. Diante da deficiência dos sistemas sociais e educacionais, as atividades propostas pela 

extensão podem ser realizadas das formas mais variadas, por meio da interação direta com 

instituições organizadas da sociedade como empresas, escolas, associações, órgãos de 

imprensa, organizações não-governamentais.  

Seguindo esse raciocínio, a universidade, enquanto um ambiente rico de criatividade, 

saberes e potencialidades, pode em seu cotidiano acadêmico promover espetáculos culturais 

como teatro, músicas e outras manifestações. Além de promover seminários e debates sobre 

assuntos polêmicos tais como inclusão, alfabetização ou relacionados à área de saúde. Isso é 

benéfico tanto para sociedade quanto para a universidade. Infelizmente, ao contrário das 

atividades de ensino, a extensão não se encontra enraizada nas universidades brasileiras. Os 

órgãos de financiamento e gestão do ensino e da ciência dedicam pouca atenção à atividade de 

extensão. Perde-se, assim, um importante elo de interação entre a universidade e a sociedade, 

com prejuízo para ambas. 

É perceptível que existe entre universidade e demais setores da sociedade uma falta de 

comunicação e muitas vezes uma dificuldade por parte dos pesquisadores em justificar diante 

da comunidade, população, gestores e imprensa, a importância e a razão de ser de suas 

atividades de pesquisa e dos seus custos. Assim, os profissionais universitários muitas vezes 

acabam por assumir uma posição superior, arrogante ou distante, procurando justificar-se 

apenas diante de seus pares e dos órgãos financiadores da ciência. Cria-se assim um 

distanciamento desnecessário e prejudicial tanto à sociedade quando à universidade. Essa 

incompreensão mútua é uma das causas da crescente dificuldade com que se defrontam as 

instituições de ensino e pesquisa para obter condições mínimas de exercer suas atividades. O 

falso dilema entre “verbas para a pesquisa” e “verbas para projetos de maior alcance social” 

tem sido argumento fácil usado por governantes e políticos ao tomarem decisões orçamentárias.  

Cotidianamente, costuma-se separar o conhecimento em científico e senso comum. 

Atribui-se a um o caráter de maior importância ao conhecimento produzido cientificamente 

como se esse fosse totalmente desvinculado da realidade concreta. Os ensinamentos dos ditos 

“mais velhos” são muitas vezes reduzidos a ditos populares, que não foram cientificamente 

comprovados. Ao passo que, no imaginário social predomina uma visão em vários graus 

distorcida e estereotipada dos cientistas. Há uma crença generalizada de que o desenvolvimento 
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científico se faz apenas no exterior por meio de instituições que congregam grandes sábios, 

especialistas que se parecem mais com seres superdotados do que com seres humanos normais.  

É óbvio que a universidade desde sua origem já passou por várias transformações e em 

muitas dimensões já adotou uma postura mais coerente com a sociedade. Como, por exemplo, 

os grupos de pesquisa e desenvolvimento de projetos de inclusão social, que promovem a 

discussão da inclusão dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Contudo, é 

necessário tomar cuidado para não estagnar em assistencialismo, apontado “solução” sem 

conhecer a vivência dessas pessoas.  

É importante abrir um canal através do qual a universidade possa receber diretamente a 

influência da sociedade, pois a construção desse novo modelo relacional vai além da divulgação 

do desenvolvimento científico, visto possibilitar a melhoria da qualidade de ensino nos níveis 

fundamentais, médio e superior.  

Sendo trabalho social e útil, a efetivação da extensão gera um produto que transforma a 

natureza, na medida em que cria cultura. É um trabalho imbuído da sua dimensão educativa. O 

produto desse trabalho, todavia, passa a pertencer tanto às equipes dos projetos de extensão, à 

universidade, quanto à própria comunidade ou aos grupos comunitários, para aplicação na 

organização de seus movimentos. 

Essa dimensão da extensão possibilita a superação da alienação gerada pela não posse 

do produto do trabalho por parte de seus produtores, no modo de produção capitalista. Todos 

os produtores devem apropriar-se desse produto do trabalho, que é o saber. Esse trabalho 

caracteriza-se como um espaço de atuação de todos os que buscam a organização de seus 

grupos, de sua comunidade ou de sua classe. Um espaço onde existem processos de 

realimentação dos conhecimentos, que estão sendo produzidos, e outros que são gerados a partir 

desses últimos. Esse trabalho deve expressar, necessariamente, uma relação íntima entre a teoria 

e a prática social em desenvolvimento. 

Convém salientar que o trabalho, como dimensão filosófica e educativa, pertence a 

instâncias fundamentais na vida da sociedade. É pelo trabalho que o ser humano assegura as 

condições materiais de sua subsistência. Pela educação, em seu sentido mais amplo, garante-se 

a preservação dos conhecimentos do passado, que são transmitidos às novas gerações, num 

processo de acumulação de conhecimentos, essencial à qualidade de vida material e espiritual 

da humanidade, mantendo a sobrevivência da espécie. O trabalho torna-se, portanto, fator de 

criatividade do humano. 
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Essa perspectiva natural do trabalho foi apresentada por Marx (1983, p. 149) 

considerando-o como uma relação do homem com a natureza. Contudo, desde o início, ele 

apresenta o trabalho como um processo. 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a natureza, um processo em 

que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com 

a natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele 

põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e 

pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para 

sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento sobre a natureza externa a ele 

e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 

 

Mas o homem, diferentemente dos outros animais que se guiam pelo instinto, atua sobre 

a natureza de forma diferenciada, modificando-a e modificando também a si mesmo. É essa 

capacidade que o distingue dos demais animais, ao superar a condição de animalidade de sua 

espécie. 

No desenvolvimento das atividades extensionistas em que o humano defronta-se com a 

natureza, também realiza, a partir dela própria, uma síntese do particular com o universal. É o 

trabalho que possibilita o significado da ação social, suas limitações, suas possibilidades e 

consequências, sem nenhum recurso metafísico. Mesmo sendo um ponto de partida, é sobre 

essa base natural do trabalho que se elevam as relações sociais da espécie humana. O trabalho 

torna-se uma relação social já a partir da relação estabelecida com a natureza, indicando nas 

relações de produção, também expressas nas atividades de extensão, o caráter social 

indissociável, que acompanha o processo de trabalho. 

À medida que a extensão universitária pode ser apresentada como trabalho, exige-se 

desse trabalho a superação da simples relação primeira do homem com a natureza. O trabalho 

realiza-se como processo constituído através das relações sociais – trabalho social útil. A 

possibilidade de se entender extensão como trabalho social com explícita utilidade opõe-se à 

visão fragmentada do trabalhador em relação ao processo produtivo, no modo de produção 

capitalista, determinada pela divisão social do trabalho. O conhecimento da totalidade do 

processo é transferido para o capital, representado sobretudo, pela classe social dominante: a 

burguesia. A posse desse conhecimento reforça as estruturas de dominação que estão inseridas 

nas relações sociais de produção e também vai garantir, pelo lado do capitalista, a reprodução 

das relações de produção, considerando que o modo de produção capitalista funda-se na 

separação entre a propriedade do trabalho e a dos meios de produção. Essa separação também 

impõe ao trabalhador a manutenção de sua posição na estrutura das relações de produção, 
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considerando que a sua sobrevivência estará garantida enquanto ele estiver fornecendo ao 

mercado a sua força de trabalho, já que esta é seu único bem disponível. 

A extensão expressa, pela realização do trabalho social útil, pode ainda efetivar e 

desenvolver entre seus participantes a necessidade da conquista de cidadania. Uma cidadania 

cujo significado deve estar bem cristalino na perspectiva de que seja um processo de formação 

de cidadão crítico, enquanto consciente, como sujeito de transformação, e também ativo, 

superando o idealismo contemplativo e interpretativo da natureza. Cabe lembrar que um 

trabalho social útil não se exerce apenas a partir dos membros da comunidade universitária – 

docentes, servidores e alunos. Ele tem uma dimensão externa à universidade, que é a 

participação dos membros da comunidade em seus movimentos sociais ou outras formas de 

ação política – dirigentes sindicais ou mesmo as associações – numa relação biunívoca para a 

qual confluem membros da universidade e participantes desses movimentos. 

A extensão, como trabalho social útil, passa a ser agora exercida pela universidade e por 

membros de uma comunidade sobre a realidade objetiva. Um trabalho coparticipado que retrata 

as tensões de seus próprios componentes em ação e da própria realidade objetiva, no qual se 

buscam objetos de pesquisa para a construção do conhecimento novo ou reformulação das 

verdades existentes. Esses objetos pesquisados por sua vez acabam sendo os constituintes de 

outra dimensão da universidade: o ensino. Por isso, a extensão é também um trabalho de busca 

de objeto para a pesquisa. 

A extensão configura-se e concretiza-se, portanto, como trabalho social útil, imbuído da 

intencionalidade de pôr em mútua correlação o ensino e a pesquisa. Dessa forma, é social, pois 

não será uma tarefa individual; e útil, considerando que esse trabalho deverá expressar algum 

interesse e atender a uma necessidade humana. E, sobretudo, é um trabalho que tem na sua 

origem a intenção de promover o relacionamento ensino e pesquisa. Nisto, e fundamentalmente 

nisto, diferencia-se das dimensões outras da universidade, tratadas separadamente: o ensino e a 

pesquisa. 
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5 METODOLOGIA 

 

Todo trabalho acadêmico emprega um método a seu desenvolvimento, porque este 

pretende organizar “como” a pesquisa será realizada. O caráter conceitual que este trabalho 

assume deve-se em parte ao método de trabalho eleito: a pesquisa bibliográfica através dos 

teóricos Marx, Melo Neto e Pinto, e a análise dos documentos oficiais da UNEB e de relatórios 

realizados pelos professores orientadores e pelos estudantes bolsistas. 

Na pesquisa bibliográfica realizada buscou-se contemplar materiais publicados em 

livros e artigos que abordassem a temática extensão, para que assim dotássemos este trabalho 

de informações relevantes e condizentes com o cenário analisado. Já a pesquisa documental 

levou em consideração os documentos oficiais de extensão da UNEB, disponibilizados no site 

da Pró-Reitoria de Extensão e no NUPE do campus II/Alagoinhas. 

A partir da delimitação da amostragem documental, foram selecionados 02 projetos de 

extensão desenvolvidos no campus II/Alagoinhas, sendo que um é desenvolvido pelo DECT-

Departamento de Ciências Exatas e da Terra, juntamente a UATI (Universidade Aberta da 

Terceira Idade), e o outro pelo DEDC – Departamento de Educação. O primeiro projeto é 

intitulado Geometria e Artes Visuais: uma possibilidade lúdica para pessoas da Terceira Idade 

e o segundo, Leitura e literatura na escola, comunidade e universidade, que faz parte do Comitê 

Proler do Departamento de Educação.  

O primeiro projeto Geometria e Artes Visuais: uma possibilidade lúdica para pessoas 

da Terceira Idade, está articulado à UATI, no projeto consta que se reconhece a oportunidade 

proporcionada pelos projetos de extensão em se trabalhar aspectos curriculares de natureza 

aberta, por meio dos quais se pode optar por questões que dizem respeito aos interesses e 

necessidades de capacitação e/ou formação dos estudantes de Matemática, para aprofundar 

estudos, inclusive no que diz respeito às pesquisas acadêmicas. 

O segundo projeto, Leitura e literatura na escola, comunidade e universidade, que faz 

parte do Comitê Proler do Departamento de Educação, pretende promover encontros com 

estudantes de Letras, oficinas literárias, contação de histórias e cursos de formação e encontros 

entre pesquisadores, professores da educação e estudantes da educação básica nas escolas 

parceiras do projeto e universidade, criando diálogos literários. 

 Mas cabe lembrar que, quando possível, visitou-se os espaços de realização desses 

projetos para verificar como ocorria a relação entre o registro documental e a ação dos projetos. 
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Foram tais iniciativas que permitiram a construção das reflexões aqui empreendidas, 

mas outras discussões, mais precisamente, as discussões dos dados encontrados na 

documentação regimental da UNEB são apresentadas no capítulo seguinte.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÕES 

 

Consoante ao que foi exposto acerca do conceito de extensão enquanto trabalho útil, 

cabe articular esse aparato conceitual às práticas de extensão apresentadas pela UNEB/ Campus 

II (Alagoinhas). Para tanto, consideramos o projeto intitulado Geometria e Artes Visuais: uma 

possibilidade lúdica para pessoas da Terceira Idade, em que é nítida a importância da 

Universidade Aberta a Terceira Idade, pois esta propicia uma interação social e aprendizagens 

capazes de trazer mudanças significativas na vida do idoso. Percebe-se nessa proposta que o 

conhecimento não é imposto pelas bolsistas, pelo contrário, elas constroem junto aos idosos 

uma forma colaborativa de ensino, ao considerarem e acolherem as opiniões das idosas, o que 

propicia uma troca de conhecimentos.  

Ao permitir que as idosas opinassem, davam espaço para que houvesse bastante 

entusiasmo, empolgação, dedicação e compromisso por parte das alunas na realização das 

atividades, o que acarretava mais ideias a serem desenvolvidas no projeto. Até porque o 

artesanato já é algo do cotidiano das idosas e, na extensão, elas passam a perceber que a 

geometria está implícita no trabalho que desenvolvem no dia a dia. 

E se tratando de espaço de educação não formal, a prática educativa, a exemplo do 

espaço formal, tem como base não a busca de talentos, mas vem se expressando na capacidade 

experimental de cada educador, sua ação como agente que exerce forte influência na vida das 

pessoas. Assim sendo, não se pretende formar neste projeto grande artistas ou ídolos, mas 

estimula-se o educando, no caso a pessoa da terceira idade, a se arriscar, a desenvolver uma 

nova vivência através da Arte. Uma proposta, partindo desse princípio, movimenta o grupo, 

pois este se sente valorizado e recompensado como ser ativo na sociedade. Dessa forma, as 

atividades mostram sua relevância, ao considerarem o cotidiano destes indivíduos e nele se 

inserirem, diminuindo o nível de stress de cada um. 

Cada vez que um trabalho é proposto, sua influência é benéfica para as pessoas da 

terceira idade, pois o projeto busca valorizar a criatividade ao mesmo tempo em que se valoriza 

o próprio idoso, trabalhando questões de saúde, especificamente seu bem-estar e sua saúde 

mental. Sendo assim, em cada trabalho realizado se sentem satisfeitos e valorizados, tanto por 

si como pelas pessoas que presenciam a finalização de cada tarefa. 

As bolsistas declararam que o Projeto de Extensão Geometria e Artes Visuais contribuiu 

para a formação de um novo ponto de vista sobre a função de seus conhecimentos acadêmicos 

e mostrou um novo caminho no âmbito acadêmico, dando cada dia a certeza de que é esse o 

percurso que querem seguir. Dessa forma, pode-se considerar que a Arte e a Matemática são 
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formas de registros da evolução da vida e do universo. Como artistas e matemáticos são 

privilegiados leitores da natureza, valem-se dessa característica, que lhes é peculiar, e com a 

linguagem visual e a linguagem formal que complementam essa leitura inspirada na natureza, 

realizam novas descobertas, encontrando formas geométricas bem definidas e inspiradoras. E 

quando essa possibilidade de leitura do mundo se realiza de forma útil, a produção do 

conhecimento, como ocorreu com as monitoras, assume outra significância. 

Assim, nota-se a importância da participação e envolvimento dos alunos de Licenciatura 

em Matemática, nos projetos de extensão oferecidos pela Universidade, pois seu envolvimento 

no projeto pode propiciar a melhoria do aprendizado e aumentar o enriquecimento do 

conhecimento da vida acadêmica, transformando um discente monitor em um futuro docente 

com boas técnicas de conhecimentos geométricos e matemáticos. 

O segundo projeto analisado, Leitura e Literatura na Escola, Comunidade e 

Universidade, foi desenvolvido entre o período de abril a dezembro de 2016, coordenado pela 

professora orientadora e desenvolvido por uma bolsista. Nesse período, foram desenvolvidas 

atividades como círculos de leitura na escola, leitura na comunidade, organização da biblioteca 

e leituras na praça. E segundo a percepção da idealizadora do projeto e da bolsista, elas relatam 

que os estudos realizados apontaram para uma realidade que ajudou a contribuir da melhor 

forma no desenvolvimento cognitivo dos educandos, criando neles a vontade e a necessidade 

de ler, promovendo capacidade reflexiva e crítica de forma mais prazerosa. 

Com isso, bolsistas e idealizadora observaram as dificuldades, os empecilhos e, a partir 

disso, buscaram trabalhar da melhor maneira na efetivação da prática de leitura, mostrando aos 

participantes que a leitura pode ser tornar prazerosa, não lendo só o que os interessa, mas 

contextualizando com vários textos, livros, poesias, revistas em quadrinhos que irão ajudá-los 

no seu processo de ensino aprendizagem e na experiência humana acumulada ao longo do 

tempo. 

O ato de ler não pode ser visto como uma prática obrigatória, mas sim com algo frutífero, 

vital que irá ajudar no processo de formação e aquisição de habilidades de interpretação, 

conhecimento sociais e etc. A criança que possui o habito de ler desde cedo, futuramente será 

um leitor com diferentes habilidades que o ajudarão no desenvolvimento de atividades. O mais 

importante é orientar os alunos para a realização de atividades que envolvam a leitura, 

despertem o gosto e estimulem o hábito da leitura, pois para se tornar um bom leitor é necessário 

manter uma constante prática de leitura. 

Segundo a bolsista, os participantes sentem dificuldades com a leitura, o que a levou a 

pensar que a leitura e o desinteresse dos alunos por tal atividade vem sendo cada vez mais 
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colocados de lado, dentro das escolas, se tornando cada vez mais escassos, por causa de uma 

progressiva falta de leitura desde as séries inicias. O referido projeto busca então gerar 

mudança, criando assim novas práticas que estimulem esse processo e que nutram nos 

educandos a vontade de ler, não como obrigação mas como catalisador de transformação de 

vidas. Dessa forma, em virtude da dificuldade com a leitura ser explícita em alguns alunos, o 

projeto foi concebido para contribuir para o desenvolvimento dos participantes, gerando novas 

práticas e métodos de leitura. 

Esse projeto nos faz refletir sobre a importância intelectual na formação individual dos 

educandos. A participação de atividades no campo da leitura e literatura dentro da sala de aula 

faz crescer e acrescentar uma porção de sabedoria e compreensão das verdades humanas. Assim 

sendo, acredita-se que o incentivo à leitura nas series iniciais ativa a produção dos sentidos e 

aquisição do gosto por tal atividade; daí, a importância de que esse hábito seja desenvolvido 

desde cedo, desembocando no melhor desempenho de suas habilidades linguísticas e 

emocionais. 

Esses exemplos só explicitam a necessidade de promoção de diálogos entre a 

universidade e a comunidade para que o conhecimento que se é produzido dentro dos muros da 

universidade não se torne apenas exclusivo dela mesma, mas que seja disseminado para além 

dos muros. Mas isso só ocorre a partir do contato com a realidade vivenciada pela comunidade, 

em que se conhece de fato os problemas que existem na mesma. Isso evita o trabalho ocioso 

das academias, ou até mesmo a possibilidade de sair do campo das abstrações e partir para o 

concreto. Cabe lembrar também que aqueles que desenvolvem tais projetos precisam ter a 

sensibilidade de levar em consideração a subjetividade dos participantes, já que a construção 

desse conhecimento deve ser coletiva, promovendo a troca de conhecimentos e a avaliação dos 

conhecimentos prévios que tornará o trabalho eficiente. Assim, a universidade deve descer do 

pedestal e perceber que não se produz conhecimento apenas dentro dos seus muros, mas que 

para além dos seus muros há muito o que se aprender. Outra lição a ser executada pela academia 

é saber assimilar o conhecimento que é produzido lá fora, já que a ciência não se esgota e não 

pode ser limitada apenas à comunidade acadêmica. 

Acreditamos que os dois projetos avaliados de fato foram projetos extensionistas, pois 

promovem diálogo e disseminam o conhecimento produzido pela universidade e respeitam a 

subjetividade e os conhecimentos prévios dos participantes. A geometria dialogando com o 

artesanato produzido pelas idosas, e a leitura desenvolvida na escola dialogando com os teóricos 

da universidade. Se a universidade estivesse inserida efetivamente nos setores da sociedade, ela 
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se tornaria um instrumento importantíssimo para sua transformação, eliminando as 

desigualdades, já que o conhecimento seria de acesso para todos, sem distinção.  

 
há práticas de extensão que contribuem para a construção da hegemonia dos setores 

sociais não burgueses; há elementos dessas práticas que permitem ultrapassar a 

concepção de extensão limitada à realização de eventos ou de programas temporários 

na universidade. (MELO NETO, 2001, p. 13). 

 

A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a universidade 

e a comunidade na qual ela está inserida, uma espécie de ponte permanente entre a universidade 

e os diversos setores da sociedade. Funciona como uma “via de duas mãos” em que a 

universidade leva seus conhecimentos à comunidade e recebe dela influxos positivos em forma 

de retroalimentação, tais como suas reais necessidades, anseios e aspirações. Além disso, a 

universidade aprende com o saber dessas comunidades. 

As universidades foram criadas no Brasil para atender às necessidades do país e foram 

distribuídas por todo o território nacional sempre associadas ao desenvolvimento econômico, 

social, cultural e político. Privilegiadamente, é um locus para a produção e acumulação do 

conhecimento e a formação de cidadãos. Segundo o Plano Nacional de Extensão, elaborado 

pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e pela 

Secretaria do Ensino Superior do Ministério da Educação e do Desporto, 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 universidade e sociedade. 

Nesse sentido, para compreender a complexa relação entre a instituição universidade e 

a sociedade é preciso resgatar a perspectiva da extensão universitária enquanto um processo da 

comunidade que permitiria a participação de alguns dos muitos excluídos na história. A partir 

da troca de saberes, a universidade e a sociedade (acadêmica e não acadêmica) desenvolveriam 

projetos de futuro tanto para a sociedade quanto para a universidade. O fortalecimento dessa 

relação universidade/sociedade priorizaria a superação das condições de desigualdades e 

exclusão existentes. Através de projetos sociais, a universidade socializa seu conhecimento e 

disponibiliza seus serviços, exercendo sua função social, ou mesmo sua missão: o compromisso 

com a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

A universidade é uma instituição social com mais de quinhentos anos de história, que 

desde sua origem possui um caráter inovador, inquietador e revolucionário. Contudo, diante 

dos avanços inestimáveis da sociedade, é fundamental que se resgate a função primordial das 

universidades, promotor de valores culturais, morais e intelectuais. 
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O sistema de ensino superior tem pela frente desafios que não podem ser adiados, tendo 

em vista a mutação tecnológica que atropela a tudo e a todos. Nesse sentido, vem sendo travada 

em diversos segmentos da sociedade uma discussão sobre a missão das universidades e a 

relação entre as instituições de ensino superior e a sociedade, remetendo aos novos desafios que 

essa instituição enfrenta neste novo milênio. Os avanços tecnológicos, principalmente no 

campo da tecnologia da informação, têm alterado sobremaneira as relações no interior das 

instituições, forçando-as a repensarem suas funções e os métodos para desempenhá-las. 

Observa-se então que a globalização transferiu a ênfase do capital físico para o capital 

humano e intelectual. Numa época de preocupação com a preservação dos recursos e de grande 

volatividade das tecnologias tornadas obsoletas, pode-se destacar que o único fator permanente 

de riqueza nesse ciclo vicioso é o homem, a sua capacidade intelectual e o seu conhecimento. 

Nessa perspectiva, afirma-se a necessidade de crítica à atuação da universidade, sendo objeto 

de muitas publicações e debates. À luz de problemas reais, a universidade terá de rever cada 

uma de suas formas de atuação: o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Ao refletir sobre o papel social desempenhado pelas instituições de ensino superior 

(IES) e em especial sobre o cumprimento da função de “produzir conhecimento, social e 

cientificamente relevantes”, e tornar o conhecimento existente acessível a todos, observa-se que 

a atividade de extensão deve ser um dos principais componentes para a reflexão quanto ao papel 

do ensino superior neste novo milênio, pois quando as necessidades forem naturalmente 

percebidas pela comunidade acadêmica e incluídas no seu fazer, as IES estarão cumprindo com 

a sua finalidade. Portanto, se a extensão universitária é um processo educativo, cultural e 

científico que viabiliza a relação entre universidade e sociedade, a universidade pública 

enquanto um espaço de criação e recriação de conhecimento deve ser acima de tudo pública e, 

para tanto, a transformação social deve extrapolar os muros acadêmicos. 

Aqui, a universidade deve ser mais do que um laboratório, objeto de estudo ou campo 

de pesquisas, mas também uma instituição com pessoas, demandas, reivindicações, anseios e 

saberes que se encontram dentro e fora de seu espaço. Então, pensar a extensão requer repensar 

o próprio modelo de universidade tanto no que se refere a questões pedagógicas e curriculares 

quanto a questões como produção e acesso ao conhecimento e a seus produtos. Em um novo 

modelo de sociedade, a universidade assumiria uma dimensão abrangente na qual estaria tão 

relacionada à sociedade, que o cotidiano seria analisado por meio de uma visão crítica através 

dos conhecimentos da academia e da comunidade.  

Para que assim a universidade possa transformar esse cenário, deve planejar e executar 

atividades de extensão que respeitem os valores e a cultura de uma determinada comunidade. 
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A universidade, através da extensão, influencia e também é influenciada pela comunidade, ou 

seja, há uma troca de valores entre a universidade e o meio, de modo que a universidade também 

aprende com a comunidade sobre seus valores e cultura.  

Frente aos problemas engendrados pelo capitalismo globalizado, torna-se cada vez mais 

necessário unir a prática à teoria, ou seja, as pesquisas, projetos e conhecimentos produzidos 

no interior das universidades necessitam estar subsidiados pela realidade na medida em que 

essa fornece elementos propulsores para novos estudos. Sendo assim, a ideia de extensão está 

associada à crença de que o conhecimento gerado pelas instituições de pesquisa deve 

necessariamente possuir intenções de transformar a realidade social, intervindo em suas 

deficiências e não se limitando apenas à formação dos alunos regulares da instituição. 

A preocupação das universidades deve ser formar cidadãos para atuarem no mundo. 

Para tanto, o currículo não pode se limitar a simples transmissão de conhecimentos. Por meio 

da extensão, a universidade tem a oportunidade de levar à comunidade os conhecimentos que é 

produzido dentro dos seus muros, os novos conhecimentos produzidos pela pesquisa e 

normalmente divulgados com o ensino. É uma forma de a universidade socializar e 

democratizar o conhecimento, levando-o aos não universitários. Assim, o conhecimento não se 

traduz em privilégio apenas da minoria que é aprovada no vestibular, mas difundido pela 

comunidade, consoante os próprios interesses dessa mesma comunidade. 

A universidade deve ir até a comunidade ou, por vezes, pode receber pessoas da 

comunidade em seu campus, prestando-lhes serviços, assistência, escutando seus anseios e 

necessidades. Portanto, a universidade, ao comunicar-se com a realidade local, regional ou 

nacional, tem a possibilidade de renovar constantemente sua própria estrutura, seus currículos 

e suas ações, criativamente, conduzindo-os para o atendimento da verdadeira realidade do país. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As concepções de trabalho e cultura dialogam muito bem com a concepção de extensão, 

como também com as atividades que são desenvolvidas na extensão, pois a mesma passa do 

processo de ideação para a prática, produção de conhecimento. A cultura vivenciada em nível 

de produção de conhecimento nos dias atuais, não pode mais permanecer restrita, mas deve 

passar para o plano popularizado, como uma ação de trabalho social, de devolutiva para a 

sociedade, já que esta também contribui para a cultura.  

A relação entre sociedade e universidade, no que tange mais especificamente à extensão, 

vai além da compreensão tradicional de disseminação de conhecimento, prestação de serviço e 

difusão cultural, mas aponta para uma participação efetiva da comunidade na própria atuação 

da universidade, nos conhecimentos produzidos e em um consequente confronto com a 

realidade. Com isso, a produção do conhecimento via extensão deveria se fazer na troca de 

saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como consequência a democratização do 

conhecimento, a participação efetiva da comunidade na atuação da universidade e uma 

produção resultante do confronto com a realidade. 

Percebe-se que a extensão universitária enquanto forma de estabelecer uma relação entre 

ensino superior e sociedade é imprescindível para formar cidadãos comprometidos com a 

realidade social. Nesse sentido, a extensão merece por parte das universidades particulares e 

públicas, assim como dos gestores, mais atenção e apreço. O desafio que se coloca para os 

engajados na educação é o de desenvolver e implementar estratégias que possibilitem a 

integração com as comunidades em seu entorno, transformando-as em participantes e 

protagonistas de projetos de mudança, inclusão social e desenvolvimento sustentável.  

É preciso resgatar a legitimidade da universidade perante a sociedade, que sustenta o 

ensino superior, tornando possível a realização de uma reflexão crítica para sua transformação, 

bem como possibilitar a materialização do princípio constitucional de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. E é a extensão universitária que deve atuar como elo entre a 

universidade e a sociedade, sobretudo, com os segmentos menos favorecidos, por meio de 

diversas ações distribuídas em várias áreas temáticas como educação, saúde, comunicação, 

cultura, meio ambiente, direitos humanos, tecnologia e trabalho. A esperança é que a extensão 

universitária, muitas vezes relegada a um lugar periférico, seja dinamizada e ocupe a melhor 

dimensão no contexto da universidade. 

Como trabalho social útil, a extensão se manifesta sobre a realidade objetiva, e seu 

produto aos produtores retorna. Isso mostra a extensão exercendo e assumindo uma dimensão 
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filosófica, também fundamental, que é a busca de superação da dicotomia entre teoria e prática. 

Há, então, possibilidade de se direcionarem projetos para a ampliação da hegemonia voltada 

aos setores subalternos da sociedade, contribuindo para o desvelamento das ideologias 

dominantes e construindo uma nova estratégia da função social, ou mesmo uma dimensão de 

serviços de extensão a favor da cultura das classes subalternas. Este é mais um papel possível 

do aparelho de hegemonia – a universidade – que, através da extensão, pode também direcionar 

a pesquisa e o ensino para um outro projeto social. 
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