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RESUMO 

A extensão universitária, juntamente com o ensino e a pesquisa viabilizam a transformadora 

relação entre a universidade e a sociedade. Nesse sentido, objetiva-se discutir as contribuições 

e os desafios da extensão universitária na formação acadêmica. Trata-se de uma revisão 

crítica de literatura, considerando a experiência das autoras enquanto alunas extensionistas no 

Projeto de Extensão: “Observatório da Juventude, Educação e Sociedade” (Cátedra da Unesco 

- Universidade de Passo Fundo). Evidenciou-se que a extensão possui um importante papel na 

formação acadêmica, proporcionando o exercício do trabalho interdisciplinar, além de 

aproximar o acadêmico das demandas sociais. Tal espaço necessita ser garantido e discutido, 

a fim de que seu processo seja fortalecido e qualificado. 
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ABSTRACT 

The university extension, along with education and research enable the transforming 

relationship between university and society. In this sense, it aims to discuss the 

contributions and challenges of university extension in academic education. This is a critical 

review of the literature, considering the experience of the authors while extension students in 

the extension project: "Youth, Education and Society Observatory" (Chair of Unesco -

University of Passo Fundo). It was evident that the extension has an important part in the 

academic education, providing exercise of interdisciplinary work, in addition to the academic 

approach of social demands. This space needs to be secured and discussed in order that 

the process be fortified and qualified. 
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1 INTRODUÇÃO  

A extensão universitária possui uma trajetória histórica marcada por lutas e avanços, 

na constante busca pelo seu espaço no processo formativo. A partir do Manifesto de Córdoba, 

há uma redefinição sobre para quê e para quem deva servir a universidade. Assim, a partir dos 

anos 1920 e 1930, a extensão passa a ser vista como função da universidade, sendo 

consagrada na legislação universitária de praticamente todos os países do mundo 

(MAZZILLI, 2011).  

A década de 80 é marcada por inúmeros movimentos sociais e participação popular no 

Brasil, visando a construção de uma cidadania democrática. A Constituição Federal de 1988 

marca estas conquistas e mobilizações. No âmbito da educação superior, o artigo 207 da 

referida Constituição estabelece a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão, 

valorizando e tornando obrigatória sua existência nas universidades. Diante disso, a educação 

superior inclui em seus princípios a extensão, abrindo as portas da universidade à população e 

configurando seu compromisso social (MACEDO et al, 2005).  

Além disso, o Plano Nacional de Extensão Universitária (BRASIL, 1999) contempla 

uma nova concepção da extensão principalmente nas classes populares. Essas transformações 

na educação superior possibilitaram reflexões sobre a elaboração de uma nova concepção de 

universidade, sendo baseada na redefinição das práticas de ensino, pesquisa e extensão que até 

então eram vigentes (BICALHO; SOUSA; 2009). 

Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, a extensão universitária é 

definida como “o processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a 

Sociedade” (BRASIL, 1999). Nesse contexto, a universidade possui um papel social na 

construção de uma sociedade igualitária e democrática (MAZZILLI, 2011) e constitui-se de 

um espaço privilegiado na produção do conhecimento e na formação dos indivíduos, onde a 

extensão universitária se constitui numa importante ferramenta na construção de um canal de 

comunicação entre a academia e a comunidade (MEDEIROS; FAGUNDES; OLIVEIRA; 

COSTA; MELO, 2013). 

As habilidades necessárias aos profissionais vão além do conhecimento técnico, 

havendo necessidade de vivências de trabalho interdisciplinar no decorrer do processo 

formativo. Assim, a extensão universitária pode ser vista como uma possibilidade de exercício 

do trabalho interdisciplinar, além de proporcionar a aproximação com as demandas sociais. 
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Na atualidade, a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014), cria o Plano 

Nacional de Educação. Dentre as questões apontadas na lei, há como estratégia “assegurar, no 

mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 

programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para 

áreas de grande pertinência social” (BRASIL, 2014). 

  Sabe-se que tal legislação implica em avanços na formação dos profissionais, e 

também há desafios para sua implementação. Tais questões necessitam ser problematizadas a 

fim de que o disposto legalmente seja concretizado. Sendo assim, objetiva-se discutir as 

contribuições e os desafios da extensão universitária na formação acadêmica.  

 

2  METODOLOGIA  

 Trata-se de uma revisão crítica de literatura acerca da extensão universitária na 

formação acadêmica. As buscas foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2015, a partir do 

Portal da Capes e do Google Acadêmico, com os descritores: “extensão” “ensino superior” e 

“formação universitária”.  Além disso, considerou-se a experiência das autoras enquanto 

alunas extensionistas no Projeto de Extensão: “Observatório da Juventude, Educação e 

Sociedade” (Cátedra da Unesco - Universidade de Passo Fundo) para a construção deste 

artigo. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ser aluno extensionista significa vivenciar cotidianamente as demandas sociais, 

atuando de forma responsável e ética em diferentes contextos. Nossa trajetória acadêmica 

como extensionistas ocorreu desde os primeiros semestres, em diferentes projetos de extensão 

inseridos no curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo, sendo eles: “Prevenção e 

Tratamento da Drogadição na Infância e Adolescência”, “Serviço de Consultoria e Apoio 

Psicológico à Rede de Proteção da Criança e do Adolescente da Cidade de Passo Fundo”; 

“Centro de Estudos, Prevenção e Atendimento à Violência – CEPAVI”; e “Extensão 

universitária e Trabalho Decente: assessoria em economia solidária no município de Passo 

Fundo/RS”. O projeto mais recente, intitulado “Observatório da Juventude, Educação e 

Sociedade”, no qual continuamos atuando como colaboradoras voluntárias, será o principal 

foco deste estudo. 

A vinculação dos acadêmicos a projetos de extensão desde os primeiros semestres é 

apontada na literatura como uma importante experimentação e intervenção no contexto social, 
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a fim de que sua formação seja um processo crítico-reflexivo (BISCARDE; PEREIRA-

SANTOS; SILVA, 2014). Assim, proporciona-se uma formação integral, com ações que 

articulam a teoria da sala de aula com práticas vivenciadas pelo contato com a realidade fora 

dos muros da universidade, reformulando maneiras de ver o mundo (OLIVEIRA, 2006). 

Nossa vinculação ao projeto de extensão “Observatório da Juventude, Educação e 

Sociedade” inicialmente ocorreu de maneira voluntária, sendo que posteriormente passamos a 

ser alunas bolsistas. Destaca-se o apoio institucional da universidade nesse processo, através 

da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, na implementação das bolsas na 

modalidade PAIDEX - Programa de Apoio Institucional a Discentes de Extensão. Desta 

forma, proporciona-se um apoio e reconhecimento na realização das atividades do projeto de 

extensão.  

A participação no referido projeto de extensão ocorreu através de nosso interesse na 

troca de conhecimentos e práticas no contexto da Educação, pois na ocasião realizávamos o 

estágio de Psicologia Escolar. O Observatório se constitui como um Núcleo de Pesquisa e 

Extensão da Universidade de Passo Fundo (UPF), coordenado pela Faculdade de 

Educação/Centro Regional de Educação. Teve seu início no ano de 2010, a partir de um 

convênio firmado com a Cátedra da UNESCO, integrando a rede Brasil Ibero-americano e 

Internacional de Observatórios da Juventude.  

A proposta do Observatório vem se constituindo como uma alternativa à 

ressignificação de atos e comportamentos violentos no âmbito escolar, fundamentando-se nos 

preceitos de uma educação e cultura de paz e em princípios da não violência. É um grupo 

multi e interdisciplinar de ações coletivas e de produção de conhecimentos e intervenções. 

Uma das principais ações do Observatório diz respeito aos Cursos de Formação Continuada 

desenvolvidos em escolas de Passo Fundo (RS) e região. Sua proposta é oferecer aportes 

teóricos e práticos por meio de uma metodologia participativa, que inclui estudos e vivências 

que possibilitem o desenvolvimento de novos olhares para a realidade escolar, através da 

capacitação do corpo docente, estudantes e da comunidade escolar na prevenção e resolução 

não violenta de conflitos, fortalecendo o espaço escolar como ambiência ético-afetiva de 

convivência.  

Tais ações são embasadas em uma metodologia utilizada em todo o mundo, o Projeto 

de Alternativas à Violência (PAV), que busca estimular a afirmação pessoal e o 

empoderamento no grupo, ao transformar situações e comportamentos violentos e destrutivos 
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em experiências libertadoras, construtivas e cooperativas com base no protagonismo dos 

sujeitos (BEDIN; HECHLER; KRIPKA; SANTOS, 2013).  

As ações que desenvolvíamos no Observatório, enquanto alunas extensionistas, 

contemplavam a participação semanal nas reuniões de equipe, para definição das linhas de 

ação e o compartilhamento das informações referentes ao projeto. Estas reuniões semanais 

contribuíam fundamentalmente no fortalecimento do grupo de trabalho, constituído por 

professores, alunos extensionistas e voluntários vinculados à rede, contemplando as áreas dos 

cursos de graduação de Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Serviço Social e Matemática. Desta 

forma, um ambiente interdisciplinar proporciona um espaço permanente de vivências e 

diálogos, buscando a formação de sujeitos ativos e protagonistas nos diferentes espaços 

sociais (MEDEIROS et al, 2013). Essa atuação interdisciplinar necessita ser constantemente 

intensificada, a fim de que a implementação de ações sejam culturalmente sensíveis e 

consoantes com a realidade (BISCARDE; PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014).  

Desse modo, ao falar em extensão universitária, a interdisciplinaridade tem papel 

fundamental. Diante de problemáticas complexas, como a violência escolar, apenas uma área 

do conhecimento não dá conta desta demanda, mas sim o saber integrado e compartilhado, 

que proporciona diversos olhares e possibilidades diante do fenômeno em questão. Tal 

aspecto, evidenciado em nossa prática, também é abordado na literatura. Em um estudo 

brasileiro de meta-avaliação, a interdisciplinaridade foi um fator essencial para lidar com a 

demanda do projeto de extensão, permitindo diferentes leituras da realidade a partir de um 

mesmo fato (ARROYO; ROCHA, 2010). 

 Inseridas em um curso da área da saúde, a participação em um projeto de extensão 

ampliou nosso exercício interdisciplinar e a constante reflexão sobre a prática. Em constante 

aproximação com o contexto escolar, percebemos a importância do caráter preventivo no 

desenvolvimento de habilidades que possibilitem aos alunos serem autônomos, sensíveis e 

que reflitam acerca de quem são e o que desejam para seu futuro, contribuindo para a 

promoção de saúde de crianças e adolescentes (LIMBERGER; MELLA; DUARTE, 2014).  

 A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão ficaram evidentes neste 

processo, pois proporcionou que os conhecimentos adquiridos enquanto acadêmicas de 

Psicologia fossem aplicados, aprendendo também com outras áreas do conhecimento. O 

processo da pesquisa também ocorreu de maneira concomitante, na participação em eventos 

acadêmicos e comunitários, além da publicação e apresentação de trabalhos e a elaboração 

dos projetos desenvolvidos na comunidade através dos Cursos de Formação Continuada. 
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Nestes Cursos, a metodologia de trabalho ocorria por meio de oficinas vivenciais abordadas 

através de dinâmicas de grupo que possibilitam (re)pensar ações cotidianas, em um processo 

educativo que convida à descoberta de si, ao resgate da autoestima, contribuindo para a 

transformação das pessoas e a recriação das relações, na afirmação dos direitos humanos 

(BEDIN, 2006).  

Nossa participação nos Cursos de Formação deu-se através da coordenação das 

oficinas realizadas com os alunos das escolas públicas de Passo Fundo e região, permitindo a 

nós a apropriação das dinâmicas aplicadas e o engrandecimento de nossa prática pelos 

princípios que permeiam os processos grupais. Além disso, acompanhamos constantemente as 

mobilizações dos alunos através das avaliações realizadas ao final de cada oficina, 

possibilitando uma relação dialética de troca e de mudanças, facilitando a construção de 

vínculos de confiança e cooperação.  

 Dentre as contribuições da extensão em nossa trajetória acadêmica, destaca-se o 

contato direto com a comunidade e suas demandas, além da transposição da teoria para a 

prática no desenvolvimento de ações de forma autônoma, propiciando um constante 

experimentar-se como futuro profissional. Quando há o contato entre o aprendiz e a sociedade 

beneficiada por ele, produzem-se benefícios de ambas as partes, sendo que o acadêmico 

aprende mais quando há esse contato, resultando em gratificação por praticar a teoria recebida 

(RODRIGUES, et al, 2013).  

Este protagonismo nas ações foi sempre acompanhado por nosso professor orientador, 

que sempre permitiu e incentivou nossa autonomia nas ações desenvolvidas. Assim, a 

dimensão afetiva da relação pedagógica entre professor e aluno contribui fundamentalmente 

no desenvolvimento de uma formação humanizada, respeitando as capacidades e 

características do aluno, levando-o a participar ativamente do processo e a implicá-lo nas 

decisões e escolhas coletivas, percebendo-se como parte integrante e necessária (AMADO et 

al, 2009).  

Diante dessas considerações, percebemos que a vinculação ao projeto de extensão 

“Observatório da Juventude, Educação e Sociedade” possibilitou a ampliação de nosso olhar 

no contexto escolar e social, instrumentalizando-nos e capacitando-nos como futuras 

psicólogas, mediante nosso compromisso ético e social. Sendo assim, ao repensarmos as 

práticas de extensão, também repensamos o processo de formação. Percebemos que sem a 

inclusão da pesquisa e da extensão no processo formativo, o ensino tende a se abreviar ao 

aprendizado de técnicas, sem promover a compreensão do significado social da profissão e do 
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profissional que irá executá-la como cidadão conhecedor da realidade social. Sendo assim, a 

associação entre ensino, pesquisa e extensão constitui-se como paradigma de uma 

universidade socialmente referenciada, expressando a construção de um projeto democrático 

de sociedade, constituindo-se como um significativo desafio para as universidades brasileiras, 

que em sua maioria ainda referenciam-se pelo paradigma fragmentado da racionalidade 

técnico-instrumental (MAZZILLI, 2011). 

Outro fator a ser considerado nesta discussão diz respeito à nossa graduação ter sido 

realizada em turno vespertino, possibilitando que nos inseríssemos em diferentes projetos de 

extensão que aconteciam nos horários em que não tínhamos aula. Levando em conta que a 

realidade da maioria das graduações ocorre em turnos noturnos, trata-se de um grande desafio 

a implementação das atividades de extensão em tais realidades. Assim, torna-se 

imprescindível repensar os currículos, a fim de que viabilizem e proporcionem a todos os 

acadêmicos a aproximação com os projetos de extensão. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao discutir sobre as contribuições da extensão na trajetória acadêmica, percebemos o 

quanto a interdisciplinaridade e o contato com as demandas sociais são elementos 

fundamentais nesse processo. Esta aproximação necessita ser assegurada aos alunos desde o 

início da graduação, a fim de que seu processo formativo ocorra de maneira ética e 

comprometida, em constante prática e reflexão sobre a prática. 

 No que diz respeito aos desafios da extensão, urge a necessidade de repensar a 

organização dos currículos, a fim de que os alunos tenham acesso aos projetos de extensão e 

vivenciem esse processo. Além disso, a aproximação da extensão aos acadêmicos dos cursos 

noturnos repercute em uma mudança de paradigma, na qual o espaço da extensão seja de fato 

legitimado.  

 A partir dos dados da literatura e do nosso olhar enquanto alunas extensionistas, 

evidenciamos a necessidade de estudos que considerem e contemplem o olhar do aluno 

extensionista sobre a sua vivência no processo formativo, a fim de que suas percepções sejam 

consideradas no aperfeiçoamento das práticas extensionistas. Sendo assim, o espaço da 

extensão no contexto universitário necessita ser cada vez mais difundido e garantido, a fim de 

que a formação profissional vá além do conhecimento técnico. 
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