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Resumo 
O presente estudo reflete criticamente, o alcance social e democrático do ensino  
superior no Brasil, a partir das ações extensionistas.   Investiga,  como desenvolve-se  a 
relação  entre universidade e sociedade a partir da  integração dos  saberes científicos 
e populares, analisando os paradigmas educacionais desenvolvidos nas ações 
extensionistas, possibilitadores e/ou negadores da humanização e transformação 
social. Utilizamos a pesquisa bibliográfica como fundamento metodológico por meio 
de leituras em livros, periódicos entre outros documentos.  O aporte teórico inclui as 
contribuições de Teixeira (2009), Paulo Freire (2005, 2011,2013), Dilvo Ristoff (2014), 
Marília Costa Morosini (2006, 2014), Miguel Zabalza Berraz (2014) Cleoni Fernandes 
(2006, 2014), entre outros. A pesquisa revela avanços e retrocessos na extensão 
universitária em uma perspectiva de democratização dos saberes e aponta o 
fortalecimento de processos emancipatórios possíveis, a partir da articulação entre 
ensino, pesquisa e extensão. Enfatizamos a complexidade do tema, e reafirmamos o 
compromisso da extensão universitária com o trabalho compartilhado com a 
sociedade, tendo a interação dialógica como princípio fundante da dimensão ética dos 
processos da extensão universitária, contribuindo com a democratização do saber e  
minimização das desigualdades e injustiças sociais e cognitivas. 
 
Introducción 
O acesso ao ensino superior e sua democratização no Brasil, é luta histórica reveladora 
de injustiças sociais e cognitivas. A distância entre uma pequena parcela que consegue 
chegar ao ensino superior e uma maioria que não tem acesso, acaba estabelecendo 
um processo histórico de exclusão e desigualdades sociais.  
Nosso país vem assumindo recentemente, desafios a partir da criação de políticas 
publicas  educacionais que  visam minimizar a distância  e desigualdades de acesso ao 
saber. Especificamente entre 1999 e 2003, começa no Brasil um movimento de 
proliferação de instituições privadas, Centros Universitários e Universidades, com  
autonomia para criar novos cursos e aumentar o número de vagas ofertadas. A partir 
de 2003, com o objetivo de minimizar o processos de estagnação econômica de várias 
regiões do país, a partir do PAC16, começa o processo de interiorização no Brasil, 
criando universidades federais e institutos tecnológicos, em regiões do país 
historicamente excluídas de politicas públicas de acesso ao ensino superior. Neste 
contexto, a extensão universitária a partir do princípio constitucional da 
                                                      
16 PAC- Programa de Aceleração do Crescimento  
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indissociabilidade  entre ensino, pesquisa e extensão,  tem o objetivo de democratizar 
o saber institucionalizado, constituindo-se em um fecundo meio  provocador da 
ampliação do saber, a comunidades historicamente excluídas,  provocando-as   à  
participação  e construção coletiva de novas propostas de ressignificação da realidade 
opressora.  
Segundo Gadotti (2009), quando se fala em justiça social, é inquestionável  a   
necessidade   do   acesso   à   educação,   de   maneira   que   sua importância para a 
conquista da liberdade de cada indivíduo, face aos  processos de exclusão social, do 
resgate da autonomia, do desenvolvimento e da sobrevivência do ser humano, do 
preparo para a cidadania, parece óbvia . 
A extensão universitária, neste contexto, assume a partir de suas ações extensionistas,  
o papel de dialogar com a sociedade e promover a democratização dos saberes e 
fazeres acreditando na universidade  como possibilitadora da justiça e inclusão social.  
 
Marco teórico 
A Democratização da aprendizagem no ensino superior 
Anísio Teixeira, grande educador brasileiro que dedicou sua vida em prol da justiça 
social a partir da educação, em seus diversos escritos sobre a educação no Brasil, 
retoma a questão da democratização do acesso de todos à educação, como princípio 
fundante e imprescindível de um país que tenha como objetivo seu desenvolvimento 
social, político e econômico.  
Acreditava em uma proposta de educação que assegurasse uma instrução pública de 
qualidade, a reforma de ensino a partir de políticas de reconstrução da educação e a 
construção de um campo cultural a partir da universidade com incentivo à pesquisa. 
Na visão de Anísio Teixeira (2009, p. 111) 

  Sabemos que somos um país de distâncias físicas, sabemos que temos uma 
geografia  que nos espanta e nos separa em suas imensas distâncias. Mas, o 
Brasil não é apenas um país de distâncias materiais, o Brasil é um país de 
distâncias sociais e de distâncias mentais, de distâncias culturais, de distâncias 
econômicas e de distâncias raciais. 

Anísio Teixeira, reforça a necessidade do compromisso da universidade com a 
pesquisa, promotora da renovação pedagógica e da aprendizagem emancipatória.   
Dilvo Ristoff  (2014, p.723), colabora, trazendo o crescimento do acesso ao ensino 
superior, de 1999 a 2003, no mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, onde 
observa-se  altas taxas de crescimento da educação superior, notadamente em função 
da proliferação de instituições privadas, Centros Universitários e Universidades, 
dotados de autonomia para criar novos cursos e aumentar o número de vagas 
ofertadas. Entretanto, precisamos ter a expansão com equidade e qualidade na 
Educação Superior. Conforme Morosini (2014, p. 393): 

A qualidade da educação superior na perspectiva da equidade está centrada na 
concepção de tratamento diferenciado para quem é diferenciado. Ela reflete 
concepções presentes em regiões com larga diferença entre os estratos sociais, 
como o caso do Brasil e da América Latina. Postula-se que a qualidade está para 
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além da simples padronização de indicadores, abarcando estudos qualitativos e 
quantitativos refletores da complexidade do local. 

Assim, provocar a democratização do ensino, assumindo uma atitude que estabelece 
uma relação horizontal de respeito, escuta e reconhecimento dos saberes que vêm da 
realidade concreta e problematizadora integrados aos  saberes acadêmicos, estebelece 
uma relação de respeito aos saberes da comunidade inserida em processos 
extensionistas: 
Freire (2013, p. 11), no livro “Comunicação ou extensão?” observa: 

Os homens em seu processo, como sujeitos do conhecimento e não como 
recebedores de um ‘conhecimento’ de que outro ou outros lhes fazem doação 
ou lhes prescrevem, vão ganhando a ‘razão’ da realidade. Esta, por sua vez, e por 
isso mesmo, se lhes vai revelando como um mundo de desafio e possibilidades; 
de determinismos e de liberdade, de negação e de afirmação de sua 
humanidade, de permanência e de transformação; de valor e de desvalor; de 
espera, na esperança da busca, e de espera sem esperança na inação fatalista.  

 
A Extensão universitária a e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
A proposta de extensão universitária vem se constituindo ao longo da história, com a 
função principal de integrar a universidade à sociedade. Dependendo da época e 
contexto histórico, social, educacional e político em que está inserida, esta integração 
vem assumindo funções e apontando ações de extensão que ora representam avanços 
na perspectiva emancipatória dos sujeitos envolvidos, ora estabelecem uma relação 
autoritária domesticadora e minimizadora das condições de participação e 
constituição dos seres humanos enquanto sujeitos. 
Em Pedagogia do Oprimido, Freire expressa o processo de invasão cultural (2005, p. 
173) 

Desrespeitando as potencialidades do ser a que condiciona, a invasão cultural é a 
penetração que fazem os invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo 
a estes sua visão do mundo, enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua 
expansão. 

Na invasão cultural, são estabelecidas relações antidialógicas, excludentes, 
fortalecendo a alienação da ignorância e a subestimação do potencial de conhecer do 
homens simples. Na cultura dominante, a extensão universitária estabelece 
características de uma educação bancária e alinenante.  
Portanto, precisamos ficar atentos às práticas  extensionistas, pois elas revelam os 
paradigmas que orientam o tipo de educação, homem e sociedade que se pretende 
construir. Nesta perspectiva, precisamos trazer a importância da revisão das práticas 
pedagógicas no ensino superior e sua qualidade, como promotora de ações 
emancipatórias ou de negação da vida dos sujeitos. Na concepção de Zabalza (2003,  p. 
166) , a formação do professor universitário, passa necessariamente pela relação entre 
a teoria e prática  pedagógica e a sua  relação na provocação de ações que envolvam 
atividades externas a universidade. 
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Neste sentido, respeitar os saberes gerados na prática social, no diálogo e na relação 
dialética entre as subjetividades e objetividades, constitui-se em um ato  amoroso de 
comprometimento com o outro. (Fernandes, 2008). 
De acordo com Fernandes (2008, p.38):  

Freire trabalha com a concretude da produção do sentido e do sentir 
amorosidade/amor como uma potencialidade e uma capacidade humana que 
remete a uma condição de finalidade existencial ético-cultural no mundo e com 
o mundo. Uma amorosidade partilhada que proporcione dignidade coletiva e 
utópicas esperanças em que a vida é referência para viver com justiça neste 
mundo.. 

 
Metodología 
Utilizamos a pesquisa bibliográfica como fundamento metodológico por meio de 
leituras em livros, periódicos entre outros documentos. Esse tipo de pesquisa é um 
processo sistemático de construção do conhecimento, é o passo inicial na construção 
efetiva de um protocolo de investigação, ou seja, é necessário uma revisão 
bibliográfica do tema apontado. Conforme FONSECA, (2002, p. 32) 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas 
já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 
científicos, páginas de Web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com um 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou 
sobre o assunto. Existem porém pesquisas científicas que se baseiam 
unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas 
publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos. 

 
Conclusiones 
As trajetórias, desafios, conquistas e retrocessos enfrentados pela extensão 
universitária no Brasil, nos compromete à sua contínua revisão e reconstrução. Na 
Contemporaneidade contamos com a Política Nacional de Extensão Universitária, que 
representa uma iniciativa em prol da unidade das ações em torno da extensão 
universitária, que construída no coletivo das universidades, e não desconsiderando o 
princípio de autonomia universitária, estabelecem conceito, princípios, diretrizes e 
objetivos,  hoje representando uma referência nacional. 
A partir desta referência nacional, constatamos como resultado desta pesquisa, um 
número expressivo de propostas de extensão universitária que apresentam ações, 
divergentes em seus paradigmas, objetivos, planejamento e execução, as propostas 
firmadas que contribuam para emancipação dos sujeitos e a solução dos grandes 
problemas sociais. 
Assim, faz-se necessário, momentos de debates, (re)construções e aprimoramentos, 
que fortaleçam suas ações na direção da superação dos principais problemas sociais 
emergentes, e que na redefinição de novas políticas e práticas para extensão seja 
considerada a necessidade de efetivação da meta 12.7, do Plano Nacional da Educação 
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2011-2020. Esta meta assegura, no mínimo, 10% do total de créditos curriculares 
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária.  
Nesta perspectiva vislumbramos com maior concretude, um trabalho coletivo e 
interdisciplinar, onde o ensino, a pesquisa e a extensão se integrem e entrelacem na 
criação de novas formas aprendizagem e de enfrentamento às necessidades de 
desenvolvimento sociocultural e superação da permanência da pobreza e injustiça 
social. 
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