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RESUMO 

 

Este artigo procura evidenciar o esforço feito pelos educadores brasileiros, no sentido de 

que as instituições de educação superior, em seu processo de ensino/aprendizagem, 

cumpram com regularidade suas funções de ensino, pesquisa, gestão e extensão, de forma 

integrada, indissociável e interdisciplinar, cujas tentativas em nível nacional remontam 

ao início dos anos 70. 
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A Resolução nº 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação, 

estabeleceu “as Diretrizes para a Extensão Universitária na Educação Superior Brasileira e 

regimentou “o disposto na meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014, que aprova o Plano Nacional de 

Educação - PNE 2014/2024” (MEC/CNE, 2018). A matéria disposta nessa norma representa 

realmente uma grande vitória dos extensionistas universitários brasileiros. 

Em primeiro lugar, vale lembrar que as tentativas de reconhecimento da extensão 

como função própria e permanente da universidade foi iniciativa do movimento estudantil, a 

partir dos anos de 1930 e inicialmente foi reconhecida pelo Ministério da Educação, a partir de 

1970, quando foi criada a Coordenação Nacional de Extensão Universitária- CODAE, 

elaborado o primeiro Plano Nacional de Extensão Universitária e posteriormente implantado o 
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Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileira 

FORPROEX  

Em segundo lugar, tem-se de louvar o esforço do Fórum Nacional de Pró-Reitores 

de Extensão das Instituições de Ensino Superior Brasileiras que, retomando lutas de anos 

anteriores, procurou dar ao extensionismo um lugar de destaque na política educacional do país. 

É extremamente importante colocar o pleito tendo como foco o Plano Nacional de Educação - 

PNE (MEC, 2014), estabelecido na perspectiva sistêmica de uma educação unitária, concebido 

como um documento articulador, integrador e integral no sentido de gradativamente firmar um 

Sistema Nacional de Educação, constituído de forma democrática e participativa, concedendo 

presença ativa à sociedade e garantindo uma sequência orgânica entre os níveis de educação 

básica e superior. 

O momento histórico vivido e o compromisso firmado no PNE, em relação à 

universidade, leva obrigatoriamente a uma reflexão sobre o papel desta instituição responsável 

por uma educação superior. A superioridade dá-se na universidade, pela formação de seres 

competentes críticos e que saibam pensar e agir. Seres produtores de conhecimento, 

protagonistas em seu projeto formativo e responsáveis por seu processo de aprendizagem. 

Certamente, tendo como mediadores e orientadores os professores que de fato, como 

profissionais de maior experiência, ajudam no sentido de um conhecimento social, científico e 

técnico. E, neste processo, todos aprendem juntos e cultivam o permanente ato do aprender a 

aprender... 

O ato de aprender na educação superior, passa por três momentos básicos: o estudo 

– logicamente subsidiado pelo ensino; a investigação, tendo como base o princípio educativo e 

a aplicação do conhecimento, por via da extensão universitária. Para amparo deste ato, é que a 

universidade conta com as três funções básicas de ensino, pesquisa e extensão, que passam a 

ter este destaque a partir de 1918, na América Latina, por meio do movimento estudantil 

argentino, que em greve de longa duração combateu o tradicionalismo universitário reinante, 

puramente transmissivo e dogmático (MAZZILLI, 1996). E teve por base, no que se refere à 

extensão, a experiência das Instituições de Educação Superior do Peru e de Cuba, através de 

suas Instituições de Universidades populares. 

Com a consideração da Educação Superior num patamar diferenciado, não se quer 

diminuir o valor da Educação Básica. Na perspectiva da educação unitária tão bem trabalhada 

pelo filósofo italiano Antônio Gramsci (1979), dialeticamente as duas se sequenciam, sendo a 
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educação básica o momento da infraestrutura e a educação superior o momento da 

superestrutura...  

Com relação à organização interna da instituição da educação superior, toma-se 

como forma de materialização do processo de aprendizagem o currículo. Como instrumento 

de concretização do currículo, o curso. Como supridor do material humano e de meios tem-se 

o Departamento Acadêmico. E as estruturas administrativas superiores, tanto no nível de 

Administração Superior, como de integração de áreas de conhecimentos, no caso brasileiro – 

as Reitorias, Vice-Reitorias, Pró-Reitorias e Centros.  

Em relação à extensão universitária, todos estes mecanismos se articulam para sua 

viabilização. Contudo, para que a universidade cumpra sua missão formadora na dimensão da 

Educação Superior, o elemento básico é o Curso que tem a responsabilidade de pensar, agilizar, 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento do currículo. É nele que se tem de desenvolver um 

currículo dinâmico, que passe do transmissivismo e conteudismo, para um currículo 

favorecedor do aprender a aprender, contemplando os momentos do estudo/ensino, 

investigação e aplicação do conhecimento. Tudo isso em consonância com o momento histórico 

e vivenciador de um processo efetivo de integração da universidade com a sociedade...Tendo o 

cuidado de, na relação social, não proceder a um processo de invasão cultural através da 

extensão, mas sim, a um relacionamento dialógico com aqueles com quem se relaciona. 

Consoante alerta Paulo Freire, em seus escritos, em especial em seu livro “Extensão ou 

Comunicação” (FREIRE, 1971), a extensão também tem de ser comunicativa no sentido do 

ensinar e do aprender, levando a Instituição de Educação Superior a prestar serviços educativos 

à sociedade e trazendo à Universidade o que o meio social necessita, em referência a questões 

e problemas, em sua área de competência. Conforme se pode observar, a Coordenação de Curso 

tem uma grande responsabilidade ao pensar o currículo, não somente em relação ao conteúdo, 

mas também em relação a pedagogias, metodologias e práticas, interligando os momentos da 

aprendizagem já citados. 

A prática da extensão vista dentro do contexto curricular e como parte do processo 

de ensino/aprendizagem, certamente torna mais fácil o seu reconhecimento como atividade 

própria e permanente, planejada dentro de uma dinâmica diferente, relacionando os momentos 

da teoria e prática, como bem salientam as pedagogias dialéticas. A extensão viabiliza a 

aplicação do conhecimento a questões apresentadas na realidade, empregando o aprendizado 

teórico. Possibilita utilizar o objeto investigado em pesquisas bibliográficas, práticas ou estudo 

de campo; leva conhecimentos e traz novos conhecimentos socialmente importantes. A prática 
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da extensão pode ser viabilizada tanto na forma disciplinar, interdisciplinar como 

interprofissional, dependendo da maneira que seja programada pelos cursos. E a avaliação do 

estudante pode ser feita mediante a produção de uma monografia ou outra forma similar, em 

que o estudante demonstre o que aprendeu. 

As tentativas dos anos 70 em diante, ligaram a creditação à realização de estágios 

curriculares, em que as práticas extensionistas funcionavam como campos de estágio. Hoje já 

se propõem e discutem outras alternativas  

 Certamente os 10% da creditação às ações extensionistas das universidades, 

representam a possibilidade de ventos novos soprando na Educação Superior. A 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão já é uma prática indicada legalmente desde 

a Lei nº 5.540/68 (BRASIL, 1968), dos finais do ano de 60, sempre lembrada entre os que 

militam na defesa de uma educação realmente integral e integrada e pode passar a ser uma 

realidade concreta. Como afirmou Gramsci (1979, p121.): 

 
  A escola unitária ou de formação humanitária (entendido este termo humanismo em 

sentido amplo e não apenas no sentido tradicional) ou de cultura geral, deveria se 

propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de tê-los levado a um 

certo grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa 

autonomia na orientação e na iniciativa.  

 

Em seu livro com o título apresentado, Freire (1971) faz uma crítica direcionada ao 

extensionismo rural, que vale para a extensão em geral, mediante experiência vivenciada no 

Chile, nos finais dos anos 60. A partir dessa crítica, no Brasil dos nos 70 procurou-se dar à 

extensão universitária o sentido de ida e vinda, especialmente por meio de um processo de 

mobilização do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras- CRUB com consultoria da 

professora Uruguaia, Maria Molina, tendo o inteiro apoio do Ministério da Educação, à época, 

através de sua Coordenação Nacional de Extensão Universitária. 

 Freire destaca que a extensão tem de ser educativa e corresponder a um fazer 

educativo libertador e não simplesmente persuadir ou informar. 

Nestes tempos em que já se iniciam as comemorações dos 100 anos de Paulo Freire 

em 2021, deve-se lutar por uma extensão universitária Integral, indissociada do ensino e da 

pesquisa, servidora da sociedade e libertadora. 

QUE SE DEEM VIVAS À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E A PAULO 

FREIRE! 
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