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RESUMO

Após investigar relatórios elaborados por estudantes de serviço social relatando atividades extra-classe em
assentamentos de reforma agrária, associadas as experiências, observações e leituras, foi possível
problematizar questões que instigaram a elaboração desse artigo. A partir daí, centramos no objetivo de
discutir à relação entre às práticas extensionistas, ora apresentadas como disciplinas na organização
curricular de algumas IEs (Instituições de Ensino Superior) no Brasil e orientadas pelas diretrizes da formação
profissional em Serviço Social. Para isso, adotamos metodologicamente os seguintes passos: análise de
relatórios das atividades de extensão acadêmica, leituras das Diretrizes Curriculares da ABPESS/96 e Lei de
Diretrizes de Base da Educação (LDB/1996). Daí extraímos elementos para o debate sobre a importância do
tripé ensino, pesquisa e extensão na particularidade da formação profissional em Serviço Social.
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RESUMEN

después para investigar informes elaboró para los estudiantes del servicio social que decían a las actividades
la adicional-sala de clase en nestings de la reforma agraria, asocia las experiencias, comentarios y las
lecturas, eran posibles a las preguntas problematizar que habían instigado a la elaboración de este artículo.
De entonces encendido, nos centramos en el objetivo para discutir a la relación entre los extensionistas
prácticos, no obstante está presentado mientras que usted disciplina en la organización del plan de estudios
de algún IEs (instituciones de la educación superior) en el Brasil y dirigido por las líneas de la dirección de la
formación profesional en servicio social. Para esto, adoptamos el metodologicamente siguiente de los pasos:
análisis de los informes de las actividades de la extensión académica, de las lecturas de las líneas del plan de
estudios de la dirección del ABPESS/96 y de la ley de líneas de la dirección de la base de Educação
(LDB/1996). Allí de nosotros extraemos los elementos para el discusión sobre la importancia de la educación,
de la investigación y de la extensión del trípode en el particularitity de la formación profesional en servicio
social.
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Llaves de las palabras: Extensión, servicio social, formación profesional.

1-Introdução

A questão instigadora para a elaboração desse artigo relaciona-se a análise reflexiva realizada a partir das
experiências de extensão acadêmica nos assentamentos Cuiabá, em Canindé do São Francisco/SE e Vitória da
União, em Santa Luzia do Itanhy/SE. Na intenção de extrapolar os muros da universidade, cinco turmas de
alunos do curso de serviço social participaram das atividades discutindo, observando, realizando entrevistas e
registros fotográficos da dinâmica da realidade em seus aspectos sócio-histórico, econômicos e culturais.

As questões levantadas pelos alunos em suas análises agregadas as observações e as leituras referendadas,
possibilitaram articular uma análise acerca da relação ensino, extensão, pesquisa e formação profissional em
serviço social. A finalidade de levar os acadêmicos a dialogar com as famílias trabalhadoras rurais sobre suas
histórias de vida, de luta e o enfrentamento as expressões da questão social centraram-se na perspectiva de
discutir a extensão acadêmica enquanto parte indissociável do ensino e da pesquisa.

Além disso, as discussões ampliaram-se para as políticas públicas locais e dos serviços sócio-assistenciais
prestados aos respectivos municípios (Canindé do São Francisco e Santa Luzia do Itanhy). Em seguida, os
estudantes visitaram algumas famílias, observaram o cotidiano, realizando o registro fotográfico e as
anotações no caderno de campo, conforme preceitos ético, a partir da autorização dos comunitários. Tais
instrumentos são parte da prática da pesquisa na qual se visibilizam que,

há níveis e graus de conhecimentos oriundo da intuição, oriundo do entendimento e
oriundo da razão crítico-dialética (como o nível mais alto do conhecimento), que se
constituem em momentos distintos, porém complementares (GUERRA,2009, p.705).

No percurso da viagem os estudantes observaram e registraram no caderno de campo a passagem, a fauna, a
flora, as estruturas das propriedades, a vegetação, os recursos hídricos, dentre outros elementos presentes
da realidade que constituíram parte de processo investigativo. À luz do enfoque crítico dialético pretendeu
compreender a dinâmica da realidade a qual “carrega forças que se confrontam a todo momento para além da
mera aparência (MARX,1978), “tendo a contradição como princípio básico do movimento de constituição da
própria realidade” (KONDER,1983,p.49). Nesse sentido,

o assistente social lida com as múltiplas expressões das relações sociais da vida
cotidiana, o que permite dispor de um acerco privilegiado de dados e informações
sobre as várias formas de manifestações das desigualdades e da exclusão social em
sua vivência pelos sujeitos, de modo que a ele é facultado conhecer a realidade de
maneira direta pelos sujeitos, de modo que a ele é facultado conhecer a realidade de
maneira direta: a partir da intervenção na realidade, das investigações que realiza,
visando responder a realidade (GUERRA,2009,p.712).

O resultado da atividade foi sistematizado num relatório, em que foi descrita a dinâmica de atividade de modo
a privilegiar a analisar da importância da atividade de extensão acadêmica corelacionando as dimensões do
ensino, pesquisa e formação profissional. Foi exatamente a riqueza no olhar reflexivo desses estudantes que
possibilitou a reafirmar a universidade enquanto espaço privilegiado da formação fundamental na construção
de profissionais críticos e criativos (BRAVO e MATOS,2010).
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Dos debates pôde-se compreender o porque da necessidade do profissional de serviço social, que atua em
espaços ocupacionais diversos, dentre estes, junto aos movimentos sociais, aos grupos, associações, etc, o
contato direto com a dinâmica da realidade sob um olhar crítico da complexidade. Sublinhar reafirmar ao que
Marilda Iamamoto (2008) insistentemente afirma que, o profissional de serviço social precisa ser propositivo,
crítico, capaz de ler, interpretar a realidade. Portanto, “aproximando o Serviço Social ao movimento da
realidade concreta, às várias expressões da questão social”, é parte do

novo perfil que se busca construir é de um profissional afinado com a análise dos
processos sociais, tanto em suas dimensões macroscópicas quanto em suas
manifestações quotidianas; um profissional criativo e inventivo, capaz de entender o
“tempo presente, os homens presentes, a vida presente” e nela atuar, contribuindo,
também para moldar os rumos de sua história (IAMAMOTO, 1998,p.49).

No transcorrer das discussões foram destacados os determinantes da formação profissional na atualidade que
defendem a necessária articulação e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como, a
Diretrizes Curricular da Associação Brasileira de Pesquisa e Ensino em Serviço Social, ABPESS. Ressaltamos
que a dimensão ensino, pesquisa e extensão é uma proposta da Lei de Diretrizes Básica da Educação
Nacional/LDB lei 9394/96 que as Instituições de Ensino Superior, em suas particularidades constroem seus
Planos.

Para desenvolver a dimensão extensão, a política de extensão acadêmica, o fórum Ministério da Educação e
Cultural/MEC/ Sistema de Ensino Superior/SESu desde 1987, quanto estabeleceu o Plano Nacional de
Extensão – defendeu que um modelo que proponha referenciar as universidades com instituições e
sintonizadas com a realidade social. Assim, pensar a formação dentro do citado tripé, parte indissociável
necessária a uma formação ampla e cidadã para uma universidade no século XXI com maior aproximação
com a sociedade e seus entornos. Nessa direção,

a extensão é concebida como “um processo educativo, cultural e científico que
articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação
transformadora entre universidade e sociedade (FÓRUM, 2001, I ENCONTRO
NACIONAL,p.23).

É fato que, há desafios para estabelecer a interlocução entre ensino pesquisa e extensão, principalmente pela
valorização de uma dimensão, por exemplo, a menor valorização da extensão, que ironicamente foi chamada
de “prima pobre”, prima manca”. Desde outras críticas podemos considerar a concepção, conceito e enfoque,
muitas vezes realizando práticas assistencialistas na comunidade, ou ainda de forma pontual, sem
continuidade, ao que muitos tecem a crítica de usar a comunidade enquanto laboratório humano, sem deixar
de citar a escassez de recursos materiais. Na perspectiva do financiamento, a extensão traz um histórico de
secundaridade, condição que desestimula o exercício da extensão (AVALIAÇÃO NACIONAL DA EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA, 2001) .

Seja qual for à realidade, ou posição que se venha tomando a cerca de uma política de fato eficiente em
relação ao tripé ensino, pesquisa extensão, o fato é que além desse reconhecimento por parte da Lei de
Diretrizes Básica da Educação Nacional às Diretrizes Gerais do Curso de Serviço Social elaboradas pela
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABPESS) orienta a unidade dessas dimensões,
considerando-as indispensáveis a formação profissional na contemporaneidade,

nos pilares do Projeto Ético-Político – Código de Ética, Lei de Regulamentação da
Profissão e Diretrizes curriculares da ABEPSS -, encontramos instrumentos que
desafiam a pensar alternativas ao status quo da realidade. Compreendemos ainda
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que o potencial de traduzir a dimensão teórico-prática da profissão tem inexorável
vinculação com a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, que se dá no âmbito
da universidade , no bojo da formação profissional. (BRAVO e MATOS,2010,p.122).

Os Projetos Pedagógicos dos Cursos de Serviço Social em geral, propõem uma formação cuja perfil dinamiza a
requisição de um profissional que atue nas expressões das questões sociais mediante habilidades e
competências capazes de desenvolver ações estimuladoras dos saberes, conhecimentos, conteúdos e
técnicas, instrumentais necessário ao exercício profissional.

Assim, o egresso deverá ser dotado de formação intelectual e cultural generalista crítica, com capacidade
investigativa da realidade social; de gestão dos serviços sociais, permitindo atuar em assessoria gerencial,
jurídica, nas esferas públicas e privadas. Ter capacidade de inserção criativa e propositiva nas políticas sociais
públicas, empresariais, de organização da sociedade civil e no mercado de trabalho, com o objetivo de
enfrentar as demandas cotidianas formulando uma análise crítica sobre a situação social do país, e ainda, ser
comprometido com os valores e princípios norteadores do Código de Ética Profissional do Assistente Social,
pela capacitação no exercício da vivência da cidadania e dos direitos sociais (ABEPSS/CEDEPSS,1997).

Dentro dessa visão, as atribuições profissionais, em consonância com a Lei 8.662 (07/06/93), deve
estabelecer competências e habilidades técnico-operativas. Estas deverão ir da capacidade de formular e
executar políticas sociais em órgãos da administração pública, empresas e organização da sociedade civil a
elaborar, executar, avaliar, viabilizar a participação dos usuários, organizar, planejar, administrar benefícios e
serviços; planejar, organizar e administrar benefícios e serviços sociais. Além disso, deve prestar assessoria e
consultoria a órgãos da administração pública, empresas privadas e movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais e à garantia dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade, dentre outras.
(LEI QUE REGULAMENTA A PROFISSÃO,1993).

Sobre essa perspectiva é que respaldamos com base nas Diretrizes Curriculares/96, no Projeto-Ético Político
Pedagógico do Curso de Serviço Social que a dimensão ensino, pesquisa e extensão são fundamentais a
formação, e no caso específico do serviço social, por ser uma profissão generalistas e que atua diretamente
junto a população, as organizações da sociedade civil, junto aos sujeitos coletivas, aos movimentos sociais.
Nessa direção, argumenta Araújo que “o processo de socialização de conhecimento materializa-se nas ações
de extensão, como práxis sociais em que o saber universitário ultrapassa a sala de aula para ser apropriado
pela população numa relação de troca ou confronto de saberes” (2006,p.7).

2-Quando os discentes falam da experiência de extensão e sua contribuição a formação
profissional

A atividade de extensão universitária foi realizada nos Assentamentos Cuiabá, localizado na cidade de Canindé
do São Francisco, no Alto Sertão Sergipano, e assentamento Vitória da União, em Santa Luzia do Itanhy/, Sul
de Sergipe. Num total de aproximadamente duzentos alunos do curso de serviço social, cuja objetivo foi o de
promover uma reflexão crítica acerca da formação profissional do serviço social, expresso nas Diretrizes
Curriculares da ABEPSS/96 sob a perspectiva de articular a extensão universitária ao ensino e a pesquisa.

Através de contribuições para a formação profissional do assistente social, associando a teoria da sala de aula
com a prática foram fundamentais para conhecer o momento indissociável do tripé que as universidades em
geral compreendem como parte constitutiva da formação profissional. Conhecendo de perto o assentamento e
suas histórias de lutas e conquistas através das palavras dos moradores, lideranças, etc que estão à frente do
Movimento Sem Terra em Sergipe. Esta troca de experiência possibilitou uma análise crítica da execução das
políticas sociais, que devem ser desenvolvidas através de projetos e programas que amenizem as expressões
da questão social para o homem do campo e para os que reivindicam o seu direito a terra.

A ação interventiva do Serviço Social neste contexto possui o compromisso ético- político com a classe
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trabalhadora, no enfrentamento as expressões da questão social, direitos sociais, cidadania, organização e
luta junto aos movimentos da sociedade civil organizada. Nessa perspectiva entendemos que é necessário
ainda transpor o universo estritamente profissional, isto é, romper com uma visão endógena, focalista, uma
visão “de dentro” do Serviço Social, prisioneira dos seus muros internos (IAMAMOTO ,1998).

Entre os relatos dos depoentes, podemos considerar “muitas formas as expectativas e os desafios das
professoras que apostaram no compromisso e responsabilidade de todo os grupos para que esse grande
encontro acadêmico se concretizasse. Tal verbalização nos reporta a Yolanda Guerra quando afirma
que,“compete aos professores, supervisores, estudantes, em conjunto ou individualmente, criar metodologias
capazes de permitir essa síntese entre um saber teórico que se expresse em um fazer qualificado”
(2002,p.16).

Falas dos líderes da sala de aula destacaram à importância de conhecer o contexto sócio-histórico das lutas e
organização dos sujeitos coletivos, bem como, identificar as contradições e as expressões da questão social,
arranjos de políticas sociais, dentre outras, no rico debate com os assentados de reforma agrária. A partir de
um olhar crítico e coordenado sobre uma sistemática pedagógica de aprendizagem foi possível a interlocução
entre ciência e senso comum.

Daí travou-se um debate acerca de uma leitura do perfil acadêmico científico, na qual “percebemos que era
um olhar que conseguiu transportar as falas dos assentados para os conteúdos de textos que lemos em sala.
Por exemplo, a disciplina movimentos sociais, a todo tempo eu associava as discussões com os assentados
etc. Para fazer um trabalho que extrapole a sala de aula é preciso procedimentos sistemático, neste caso, não
se trata de capturar as informações ou observar sem um certo rigor metodológico.

Entre outras categorias que foram sinalizadas na dinâmica das discussões, destacaram-se os antagonismos do
cotidiano em seu processo de luta, as formas de organização e participação; princípios éticos e humanos; os
serviços públicos e ação dos assistentes sociais no cotidiano comunitário. Conforme verbalizou aluno “neste
ponto a conversa rendeu, a caneta e o caderno de campo não podiam mesmo faltar!

Os caminhos planejados teve a intenção de sintonizar com uma prática pedagógica crítica transformadora.
Como observava Paulo Freire uma metodologia que promova o debate entre o homem, a natureza e a cultura,
entre o homem e o trabalho e entre o homem e o mundo em que vive, é uma metodologia dialógica e, como
tal, prepara o homem para viver o seu tempo, com as contradições e os conflitos existentes, e conscientiza-o
da necessidade de intervir nesse tempo presente para a construção e efetivação de um futuro melhor. Nesse
sentido, entendemos que,

a passagem do senso comum, do modo de pensar desorganizado folclórico, a um
pensar crítico e histórico se faz através da luta concreta , a partir dos problemas
práticos vividos pelas classes subalternas, as quais, mediante a discussão dos seus
problemas, chegará a um nível de cultura sempre mais crítico das situações impostas
pelo modo capitalista de produção (SINIONATO, 1995,IN.:
BUORGUIGNON,2008,p.160).

A co-relação teoria-prática foram centrais na avaliação dos alunos entendemos que foi de grande importância
fazer esta junção, entre prática e teoria. Deste modo associamos os conhecimentos científicos com as
necessidades diárias da população (ESTUDANTE DE SERVIÇO SOCIAL, 2013). Também expressaram a
intrínseca relação com a profissional do Serviço Social,

o trabalho foi de grande relevância para os acadêmicos do curso de serviço social
porque como futuros assistentes sociais podemos perceber que a atividade de campo
para o serviço social deve ser proporcionadora do desvelar da realidade, da produção
do conhecimento, do diálogo e da comunicação, além do elemento essencial para
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uma prática profissional consistente, coerente e articulada aos projetos e princípios
de nossa profissão (ESTUDANTE DE SERVIÇO SOCIAL,2013).

A extensão acadêmica é um espaço privilegiado para se pensar e discutir os conhecimentos adquiridos na
universidade. Além disso, possibilita uma relação pedagógica intramuros da universidade favorecendo uma
interlocução ente professores alunos e comunidade, uma troca de saberes entre a ciência e o popular, base de
uma formação cidadã.

Avaliou que conhecer o cotidiano de famílias assentadas, suas histórias de luta, conflitos, organização,
sujeitos coletivos, expressões da questão social, consciência de classe. Foram assuntos que estudaram
conceitualmente e a partir das reflexões feitas no cotidiano da extensão universitária. Nesse direção,
compreende-se que,

a relação universidade-sociedade revela de que modo as atividades de extensão
estão presentes na sociedade, quais seus pressupostos e finalidades e como a
universidade interage com a sociedade no sentido de transformação recíproca. O
plano acadêmico analisa as possibilidades de incorporação de extensão na vida
acadêmica, valorizando as experiências desenvolvidas pelo conjunto de participantes
na ação extensionistas (professores, funcionários e alunos). (FÓRUM, 2001, I
ENCONTRO NACIONAL,p.23).

Na prática pedagógica da extensão acadêmica, ir para além da sala de aula, tornou-se possível verificar como
os sujeitos vivem no seu dia-a-dia, compreender o movimento do espaço vivido (LAFEBVRE,1991). No caso
do cotidiano junto às famílias assentadas de reforma agrária, os estudantes puderam refletir criticamente as
contradições e antagonismos situando nas particularidades local-global à luz de um olhar mediado pela
complexidade e totalidade, “cada fenômeno é particular, devido a sua contribuição específica, mas só ganhará
significado histórico se sua essência for compreendida em uma totalidade complexa - contexto social,
econômico, político e cultural em que se insere” (KOSIK,19976,p.49).

Acerca dessa atividade, observou o estudante que, este foi um momento que se aproximou do pensar-fazer
profissional, no qual teoria-prática dever se constituir uma unidade indissociável. Compreende ainda que, foi
possível entender o porque o projeto ético se compromete em lutar contra toda a forma de preconceito,
discriminação, exclusão Social, acho que agora, estou entendendo o que é mesmo a universidade e o porque
da existência do curso de serviço social (ESTUDANTE DE SERVIÇO SOCIAL,2013).

Nessa direção, uma das diretrizes da formação profissional do serviço social traz como proposta o
fortalecimento de um projeto pedagógico cuja proposta de formação já nasce rompendo com a antiga divisão
entre teoria e prática. Imprime nesta perspectiva de formação que o estudante deverá ser capaz de
compreender a realidade concreta em seus aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais, capaz de agir
no sentido de modificá-la.

Com base no argumento de base legal exposto entendemos que uma das condições fundantes para garantir
a adequação da formação profissional à dinâmica dos novos tempos, é expor uma visão endógena do
serviço social e da vida acadêmica “prisioneiros em seus muros internos”. Ampliar os horizontes voltados
para a história da sociedade brasileira no novo reordenamento do mundo,“salto para fora” dos limites
profissionais e da sala de aula. Iamamoto (1998) compreende que hoje não há mais espaço para posturas
prisioneiras, tradicionais, incapazes de acompanhar e apreender o processo histórico passado e o presente.

3-Considerações Finais

Para transformar a universidade num centro de excelência é preciso situá-la na dinâmica ampla e complexa
da sociedade. O modelo de ensino cuja academicismo centra numa elite intelectual, desprezava e
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desvalorizava o conhecimento do senso comum, forjou uma cultura institucional amorfa e produtivista.
Assim, a qualidade da universidade concretiza-se, ganha sentido atingindo sua finalidade,o fazer acadêmico
acessível à sociedade. Para que isso a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão se faz
fundamental (CHAUÍ,2001).

Dessa experiência, ora vista como uma prática de extensão universitária, embora não tenha sido uma ação
continuada e profunda, foi possível uma reflexão da necessária interlocução ensino, pesquisa e extensão para
pensar a formação profissional haurida nos princípios da cidadania. Podemos considerar com base nas
sínteses das falas dos estudantes de serviço social que, as Diretrizes Gerais do Serviço Social orientam a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão estão em volta de uma perspectiva de formação capaz de
acompanhar as demandas emergentes sob um ação qualificada e aproxima da sociedade.
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