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RESUMO: O presente artigo se propõe a examinar a importância da extensão universitária na difusão do conhecimento, a partir da análise da função
social da Universidade e do tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Pretende-se destacar a importância da extensão com base na própria função
social da universidade, que ultrapassa a mera transmissão do conhecimento. A extensão universitária surge, neste sentido, como uma forma de aliar
teoria, prática e transformação da realidade social, e se mostra um instrumento muito importante na busca da cidadania. Além disto, este artigo tomou
como lâmina de pesquisa as práticas de extensão na Universidade Federal de Alagoas, com a finalidade de demonstrar como a extensão tem sido
aplicada na prática.
 
PALAVRAS-CHAVE: Extensão Universitária. Programas de extensão. Função social da universidade.
 
RÉSUMÉ: Cet article vise à examiner l&39;importance de l&39;extension de l&39;université dans la diffusion des connaissances, à partir de l’analyse de la
fonction sociale de l&39;université et le trépied de l&39;université. Au cours des travaux, l&39;importance de l&39;extension est mise en évidence basée de
la fonction sociale de l&39;université, qui dépasse la simple transmission de connaissances. L&39;extension se pose, dans ce sens, comme une manière
de combiner la théorie, la pratique et la transformation de la réalité sociale, et se révèle comme un outil très important à la recherche de la citoyenneté. Par
ailleurs, cet article  aborde les pratiques de l&39;extension dans le cadre de l&39;Université fédérale d&39;Alagoas, afin de vérifier comme elle est
appliquée dans la pratique.
 
MOTS-CLÉS: Extension universitaire. Programmes d’extension. Fonction sociale de l’université.
 

1 INTRODUÇÃO
 
A universidade possui um papel central no desenvolvimento da sociedade. Assentada sobre o objetivo precípuo de alcançar o bem comum, nela os
indivíduos passam a dominar técnicas e conhecimentos necessários à manutenção social, a desenvolver novos conhecimentos e teorias úteis ao
desenvolvimento da humanidade. Mas há muito tempo a universidade já não é encarada sob o viés estritamente profissionalizante.
A função da universidade, na contemporaneidade, abrange a construção de uma sociedade reflexiva e crítica, capaz de estimular os indivíduos a
compreenderem a realidade em que vivem, a buscar à mudança social por meio da interferência nas decisões políticas. Ela desenvolve sua função fincada
na indispensável tríade do ensino, pesquisa e extensão
Já não se separa o saber acadêmico do saber popular, pois o conhecimento universitário é transdisciplinar, que busca integrar teoria e prática com o
objetivo de alcançar o desenvolvimento social. Neste viés, a extensão ganha um papel de destaque, pois a universidade passa por um processo de
democratização do conhecimento que possibilita que ensino e pesquisa se integrem em atividades práticas, onde o saber é compartilhado entre
universidade e comunidade, e vice versa.
A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) é terreno propício para um estudo sobre a qualidade da extensão universitária ao longo dos anos. Os diversos
projetos realizados nas últimas décadas e as ações desenvolvidas dentro do ambiente universitário levantaram relevantes questões sobre o que realmente
é a extensão e como ela tem concretizado os ideais sobre os quais está assentada. Por isto, desenvolveu-se esta pesquisa, para averiguar como os
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projetos de extensão têm se desenvolvido ao longo dos anos, tendo a UFAL como modelo.
A metodologia utilizada neste trabalho partiu do método hipotético dedutivo. Foram fixadas hipóteses gerais, em um primeiro momento, para em seguida
serem provadas ou não por meio da pesquisa bibliográfica e documental. Analisaram-se diversos autores, a fim de chegar ao conceito de extensão, ao seu
ideal basilar, o que só foi conseguido quando se buscou, previamente, a noção sobre a própria função da universidade. Além disto, foram analisados os
dados fornecidos pela própria UFAL sobre as práticas de extensão universitária no período 2004-2013, para compreender como as práticas de extensão
foram realizadas nos últimos anos. Ao final, foi realizada uma análise qualitativa da extensão desenvolvida na UFAL para, desta forma, verificar quais
seriam os possíveis desafios à implementação de uma extensão crítica e transformadora da realidade.
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 A função social da universidade
 
A universidade é um espaço privilegiado, historicamente ligado ao processo de difusão do conhecimento e manutenção dos saberes conquistados ao
longo da evolução humana. A ideia sobre o que é a universidade, entretanto, abrange uma série de ações e elementos que ultrapassam – e muito – o ato
de ensinar, difundir conhecimento. A universidade é, antes de tudo, um espaço voltado à reflexão crítica sobre a realidade do mundo, lugar em que são
criados conhecimentos com base científica (LUCKESI et al, 2012, p. 43).
A compreensão da ideia do que seja a universidade passa, necessariamente, pelo contexto histórico em que se desenvolveu ao longo dos anos (PINTO,
1986, p. 17). Como o objetivo deste trabalho não é realizar uma análise histórica do que seja a universidade, e sim analisar a extensão universitária
aplicada na Universidade Federal de Alagoas, e, partindo desta, far-se-á um resumo descritivo e geral de alguns dos aspectos relevantes do
desenvolvimento das universidades no contexto brasileiro.
Nos últimos vinte anos do século XX vários estudos foram realizados sobre a universidade. Para autores como Buarque, as instituições de ensino eram
utilizadas em detrimento do crescimento econômico, a fim de suprir um determinado padrão de consumo social, ou seja, como meio de desenvolvimento
de técnicas e processos civilizatórios. Esta forma de universidade era composta por um “conhecimento isolado”, dividida em unidades voltadas a produção
do saber, “fechada em departamentos especializados”. O contato com a realidade social não era priorizado neste momento, pois sua função era,
sobretudo, de elaboração de técnicas para alimentar o sistema econômico (1994, p. 201).
Da mesma forma, Graciane defende que as universidades se revelavam como “instrumentos criados e utilizados pela sociedade para reproduzir o sistema
de relações existentes, de forma a garantir e perpetuar a própria sociedade em sua forma atual” (1984, p. 17), ou seja, ela era um lugar em que o
conhecimento era utilizado para manter um sistema de relações econômicas, o “paraíso das classes médias, lugar por excelência de suas práticas, terreno
onde articulam suas ideias” (GIANNOTTI, 1986, p. 46). Em resumo, a universidade, neste período, era “um privilégio das classes favorecidas,
desempenhando ainda um papel mais do que secundário no conjunto da educação social do povo” (VIEIRA, 1989, p. 13).
Ribeiro afirma que neste momento histórico (diga-se, período que abrange a ditadura militar e o começo da redemocratização) uma série crise afetava às
universidades, cujo caráter seria conjuntural, estrutural, político, intelectual e ideológico (1982, p. 23-28). Independentemente do tipo de crise pelo qual a
universidade passou nos últimos anos do século XX (e que, em boa parte, ainda enfrenta), é importante perceber que o seu colapso está ligado a
incapacidade de satisfazer aos interesses predominantemente economicistas que regiam a atuação estatal até então. Por outro lado, as instituições não
conseguiam satisfazer às necessidades de reformulação do perfil do ensino superior (VIEIRA, 1989, p. 11), ou seja, não conseguiam concretizar uma
universidade crítica e aberta, capaz de estimular os indivíduos a romperem com os padrões históricos que perpetuam a desigualdade social no seio da
sociedade até hoje.
O período de redemocratização se torna o terreno propício para uma mudança substancial no perfil da universidade. As práticas que, até então tinham sido
idealizadas (por autores como Freire e Ribeiro), passam a ser aplicadas na prática, dando uma nova tônica à atividade universitária. Tem início uma
mudança gradual no próprio perfil do ensino, caracterizada por Santos como “uma passagem do conhecimento universitário para o conhecimento
pluriversitário”, em que o conhecimento passa a ser transmitido com base na finalidade que pode ter para a coletividade (2004, p. 29-30).
Como bem destaca Minogue, por muito tempo a universidade era encarada em termos funcionais, ou seja, “como fornecedora de funcionários públicos,
administradores e tecnólogos” (1981, p. 13). Trata-se de um modelo de universidade que paulatinamente passa a ser superado, para dar origem a um
novo padrão de ação social, capaz de estimular a criticidade que leva à mudança de realidade.
Ainda hoje se percebe um forte apego à função profissionalizante da universidade. Em verdade, ela não pode se encontrar “fechada em si mesma”, mas
deve causar algum impacto nos indivíduos, deve colocar o conhecimento “a serviço da sociedade, promovendo, dessa forma, um questionamento basilar
para a transformação do status quo e o surgimento de ‘uma sociedade melhor, isto é, mais livre e responsável, mais justa e participativa’” (VOLPI, 1996, p.
16-17).
Além de crítica, a universidade deve ser participativa, deve produzir conhecimentos que alterem substancialmente o meio social, político, cultural e
econômico. Ela deve, em resumo, levar em consideração a “destinação social” do conhecimento, deve se preocupar com o “para quê” e “para quem” ele
se destina (VOLPI, 1996, p. 17).
A universidade não pode se limitar ao papel exclusivo “provedora de recursos humanos” que atendam ao desenvolvimento socioeconômico (VOLPI, 1996,
p. 17). É preciso abandonar a educação bancária, domesticadora, para dar lugar a um tipo de educação que faça os indivíduos enxergarem criticamente a
realidade à sua volta (FREIRE, 1981, p. 65), conciliando o “conteúdo social e a excelência acadêmica especificamente profissional”, na busca pela
melhoria das condições de vida de toda a sociedade (VOLPI, 1996, p. 17-18).
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As universidades desempenham na atualidade, objetivos voltados à construção da cidadania, estabelecendo como meta principal a evolução e
desenvolvimento da democracia na sociedade. Assim, a ideia de Universidade traz em seu contexto o conteúdo de instituição fomentadora do ensino e
pesquisa com fins claros e específicos de construção de uma sociedade democrática, justa e sustentável e que caminha para o desenvolvimento científico
e tecnológico. 
Assim, universidade possui uma função social, que reside justamente na árdua tarefa de propiciar não somente a troca de conhecimentos com a
sociedade, mas de habilitar o ser humano a alterar a realidade em que vive, tornando-o apto a enxergar os problemas sociais e a realizar atividades que
melhorem a vida em sociedade. 
Trata-se de um papel permanente, como bem ensina Buarque, em que a universidade gera conhecimento de nível superior e propicia, desta forma, a
continuidade da sociedade através de suas variadas ações (1994, p. 217). Por isto, ela não pode se descuidar nem da formação acadêmica dos
estudantes nem da construção dos valores sociais da comunidade, pois possui como compromisso primordial a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária (Constituição Federal, art. 3º, inciso I).
É claro que uma das funções da universidade é exercer o domínio de saberes técnicos e científicos, saberes estes decisivos no desenvolvimento de
qualquer nação. Mas é preciso compreender que o saber não significa, tão somente, o domínio científico-tecnológico, mas abrange várias formas de
criação e manifestação humanas, bem como a própria cultura da comunidade (VIEIRA, 1989, p. 15). Como bem explica Fávero, “o essencial é a
universidade pensar na (re)construção da sociedade brasileira” (1989, p. 42). Ela deve, portanto, conciliar às exigências de funcionalidade da sociedade
brasileira em desenvolvimento com sua cultura humanística, calcada na liberdade do pensamento crítico (MENEZES NETO, 1983, p. 20) e na própria
mudança social.
A educação, em si mesma considerada, possui como uma de suas funções o desenvolvimento da sociedade, através da diminuição das desigualdades
entre as pessoas. E é por isso que a universidade, palco de inúmeros processos educativos, possui sua finalidade vinculada diretamente a transformação
da realidade, por meio do estímulo à criação cultural e ao desenvolvimento científico, e ao pensamento reflexivo (Lei nº 9.364/1996 – LDB, art. 43, inciso I).
 
3.2 O tripé universitário
 
Para atingir sua função social, a universidade se assenta na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão (art. 207 da Constituição Federal). Ela deve
promover a pesquisa e a investigação científica, além da difusão dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos. Deve, ainda, estimular a comunidade
acadêmica a conhecer os problemas sociais para, assim, cumprir com o objetivo precípuo do Estado brasileiro, que é a diminuição das desigualdades
nacionais e regionais, e deve promover a extensão universitária no seio social, possibilitando à população o acesso às conquistas e benefícios advindos da
ação universitária de pesquisa e ensino (LDB, art. 43, incisos I a VII).
A ideia em torno do tripé universitário foi se consolidando pouco a pouco dentro da estrutura da universidade, antes caracterizada por um modelo rígido de
transmissão do conhecimento, e que passou a buscar a transmissão do saber científico não somente pelo ensino, mas pela pesquisa e extensão. Com a
busca pela democratização das universidades, foram aliados ensino e pesquisa, e em um momento posterior, a extensão passou a se consolidar como um
instrumento de diálogo social, uma forma da universidade responder às críticas e pressões sociais (MOITA; ANDRADE, 2009, 270).
A superação do modelo tradicional de universidade exige a valorização dos conhecimentos e saberes adquiridos em sala de aula e a intensificação do
diálogo com os mais diferentes tipos de população, de forma que teoria e prática possam estar aliadas em prol da mudança social. Em verdade, a própria
função social da universidade passa diretamente pela busca do bem comum. Por isso, o auxílio às comunidades de base se torna essencial para a
superação do antigo dogma que separava o saber acadêmico do saber popular (MOITA; ANDRADE, 2009, 271).
Isto porque, como bem delineia Santos, o conhecimento do século XXI é transdisciplinar, ou seja, relaciona-se, diretamente, com o meio social e com a
partilha de conhecimento entre os pesquisadores da universidade e o meio social e vice-versa (SANTOS, 2004, p. 41). Trata-se de um padrão de ação
social que não pode mais estar restrito aos muros da universidade. A pesquisa existe para satisfazer uma determinada demanda social, e o ensino como
uma forma de transmissão de conhecimento. A extensão, por sua vez, é um vínculo que une ensino e pesquisa na árdua tarefa de tornar o conhecimento
universitário plural, acessível a todos e transformador da realidade.
Portanto, a ação universitária está assentada na indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, princípio orientador de toda e qualquer ação realizada
dentro da universidade. Este espaço deve ser um meio de diálogo permanente dentro da sociedade, um lugar comum em que as demandas sociais se
encontram e são ouvidas, estudadas, onde se buscam alternativas práticas para melhorar a vida em coletividade. Em resumo, este é o ambiente propício
para a interatividade e integração dos vários saberes com a ciência (MOITA; ANDRADE, 2009, 272).
 
3.3 A extensão universitária
 
A extensão é um “processo de ensinar e aprender”, nas palavras de Castro. Por meio dela indivíduos aprendem a refletir e, assim, caminhar com as
próprias pernas, o que se consegue graças a vivência da realidade em que se inserem e da intervenção crítica que passam a realizar no seio social (2004,
p. 14).
A educação por meio da extensão universitária deve ser uma forma de comunicação, de diálogo, onde o saber é transferido por meio de um encontro de
sujeitos cognoscentes. Não pode se resumir à mera transmissão de conhecimento de um indivíduo a outro, mas deve ser compreendida através do ato de
coparticipação de ambos no processo de construção de um significado em um dado contexto social (FREIRE, 1980, p. 67-70).
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O conceito de extensão foi reconhecido oficialmente no final da década de 1980, no desenrolar do processo de redemocratização, durante o Fórum de
Pró-Reitores de Extensão (NOGUEIRA, 2013, p. 36). Nele, entendeu-se que: 

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. A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade
acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento académico. No retorno à
Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse
fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como consequência: a produção do conhecimento
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional; a democratização do conhecimento académico e a participação efetiva da
comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho
interdisciplinar que favorece a visão integrada do social (UFMG, 2015, p. 82).

A extensão é um processo dialógico de troca de saberes, onde a universidade, para além da transmissão e absorção da cultura social, realiza algum tipo
de ação prática cujo objetivo seja o benefício da sociedade. Ela não se resume à atividade de ensino, pois é a oportunidade que a universidade possui de
aliar o ensino e a pesquisa em atividades práticas que alterem de alguma forma a realidade social. Ela propicia, nos indivíduos, um processo reflexivo
capaz de fazer com que possam se posicionar como atores sociais, influenciando a tomada de decisão dos poderes públicos. Neste sentido, Freire critica
duramente os processos de extensão que se limitam à propaganda de uma determinada forma de ação social, que seria o mesmo que realizar a
persuasão através da “comunicação em massa” (1980, p. 72).
Como bem destacam Moita e Andrade, ensino, pesquisa e extensão estão interligados, e juntos são o suporte necessário para a construção de um
conhecimento “pluriversitário” (2009, 272). Por meio da extensão, práticas sociais são integradas aos saberes científicos, o que ocorre por meio de
mecanismos que aproximam os sujeitos, que favorecem o diálogo. A extensão é uma ação multidisciplinar, que une as várias searas das ciências ao saber
popular. Além dela propiciar o contato entre os indivíduos, ou seja, a troca de saberes entre eles, ela amadurece a consciência cidadã e estimula à
mudança social no sentido de formar pessoas mais críticas e melhor situadas dentro de um dado contexto macroestrutural, com uma postura ativa frente
os problemas da coletividade. Por isto, ela transforma os sujeitos em indivíduos conscientes, e, em consequência, transforma para melhor a própria
sociedade (CASTRO, 2004, p. 14).
E realiza tudo isto sem perder de vista a autonomia e interdependência dos autores e coautores do processo, que constroem juntos conhecimentos que
“nascem a partir do entrelaçamento de visões de mundo semelhantes ou diferentes” (SANTOS JÚNIOR, 2015, p. 299-300).
 
3.4 As atividades de extensão na Universidade Federal de Alagoas
 
A Universidade Federal de Alagoas, a partir da década de 1970, passou por um processo de modernização que visava, entre outras coisas, a formação do
corpo docente e o desenvolvimento das atividades de pesquisa. Buscando melhorar a qualidade do ensino e a ampliação das atividades acadêmicas,
ingressa na década de 1980 com uma estrutura organizacional modernizada, e com uma quantidade razoável de docentes com dedicação exclusiva.
Mesmo assim, como bem destacam Tavares e Verçosa, era pouca a pesquisa realizada e, menos ainda, a extensão. Ambas as atividades passam a
acontecer mais como “enclaves” ou como “programas especiais” do que atividades de diálogo e parceria com a comunidade. Ocorriam dentro dos próprios
departamentos da universidade, em atividades regulares e restritas ao departamento de Física, pioneiro neste processo (2006, 177-178).
O tripé universitário era enxergado como essencial para aumentar a produtividade acadêmica. Como se percebe, a preocupação, neste momento, era
muito mais quantitativa do que qualitativa. Ainda não havia uma “cultura extensionista” na universidade, e as práticas neste sentido eram muito escassas
(TAVARES e VERÇOSA, 2006, p. 178).
Na década de 1990 a UFAL passa por novas mudanças que vão propiciar o início da institucionalização da pesquisa e da extensão. Esta passa a ser
enxergada de forma diferenciada: não mais é vista como “a mera prestação de serviços”, mas passa a ter um significado mais coerente com a real
expressão do seu significado. Passa-se a valorizar atividades de ensino, pesquisa e extensão com base no desenvolvimento nacional, na melhoria da
estrutura social (TAVARES e VERÇOSA, 2006, 178).
A UFAL ingressa no século XXI ainda em processo de institucionalização da extensão. O seu real desenvolvimento irá ocorrer a partir de 2004, em que
começam a ser implementados projetos de grande alcance social dentro do espaço universitário e das comunidades locais. Neste ano, houve um salto na
quantidade de projetos que foram cadastrados na Pró-Reitoria de Extensão (PROEX), e do número de pessoas da sociedade que passam a participar das
atividades (Quadro 1, a seguir), o que foi considerado um grande avanço para as práticas extensionistas (TAVARES e VERÇOSA, 2006, 179).
É a partir de 2004 que as atividades de extensão passam a ser desenvolvidas com mais ênfase. A Pró-Reitoria de Extensão passa a investir em ações de
institucionalização, promovendo a ideia de extensão universitária entre os diversos departamentos, confeccionando cartilhas, palestras e seminários sobre
a temática. Houve a reestruturação do Comitê de Extensão e tiveram início discussões sobre uma instrução normativa geral para as ações extensionistas
(PROEX, 2007, p. 5).
A extensão era praticamente desconhecida do corpo discente neste período. De acordo com pesquisa realizada pela própria Universidade, cerca de 6%
dos estudantes sabiam o que significava realizar atividades de extensão. Mas as atividades de institucionalização renderam resultados positivos, tanto que
em 2007 cerca de 17,8% dos discentes já compreendiam o significado de extensão (PROEX, 2007, p. 5).
Outro dado positivo é que entre o período de 2004-2007 as atividades de extensão cresceram 300%, atingindo um total de mais de 300 mil pessoas que
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participaram de algum tipo de atividade de extensão promovida pela Universidade. Neste sentido, o quadro que segue nos auxilia na visualização da
evolução em termos quantitativos dos projetos de extensão na UFAL no período de 2004-2007:
 

Quadro 1
Ações de extensão das Unidades Acadêmicas da UFAL no período de 2004-2007
Ano Total de Ações de Extensão Projetos Cursos Eventos Público atingido
2004
2005
2006
2007

158
178
189
353

97
122
133
208

32
27
23
38

29
29
33
107

31.917
101.437
105.914
113.147

Total 878 560 120 198 352.415
                                                                                                                                                    Fonte: PROEX

Apesar do grande aumento da quantidade das ações de extensão, é preciso chamar a atenção para o conteúdo das ações. A grande maioria dela se
resumiu, basicamente, a ações de caráter orgânico-institucional, ou seja, os projetos se reservaram a cursos, prestação de serviços e produção
acadêmica. É o caso do projeto “Música ao alcance de todos”, que ofereceu cursos de música instrumental e canto para a comunidade em geral, ou o
projeto de Pré-Vestibular Comunitário (PROEX, 2007, p. 12-13).
Em resumo, durante o período 2004-2007, como é possível conferir nos relatórios oficiais da Universidade (PROEX, 2007), as ações de extensão se
resumiram a ações de ensino e/ou pesquisa, e poucas atividades se preocupavam com a construção do conhecimento por meio de uma relação dialógica
entre universidade e sociedade, que por vezes pouco se diferenciavam de comunicações em massa, nos termos debatidos por Freire (1980, p. 72).
No período 2008-2013 as ações de extensão universitária tiveram um aumento quantitativo bastante significativo, como é possível acompanhar no quadro
que segue:
Quadro 2
Ações de extensão das Unidades Acadêmicas da UFAL no período de 2008-2013

Ano Total de Ações de
Extensão Programas Projetos Cursos Eventos Outros Público atingido

2008
2009
2010
2011
2012
2013

333
662
639
642
573
543

-
-
29
29
32
34

206
-
393
392
315
180

45
-
96
100
103
131

81
-
120
120
123
198

1
-
1
1
0
0

340.346
-
212.889
562.092
123.493
64.582

Total 3.392 124 1.486 475 642 3  
Fonte: PROEX
No ano de 2008, algumas das ações realizadas ainda se resumiam, tão somente, às atividades de ensino e/ou pesquisa, tal como nos anos anteriores. É o
caso dos projetos de Pré-Vestibular Comunitário, do Projeto Vizinhança (que se tratou de um curso preparatório para o Supletivo), do Programa de
Diagnóstico de Nutrição e Saúde da População Remanescente do Quilombo dos Palmares, dentre outros (PROEX, 2008, p. 28-31).
No entanto, a partir de 2008 houve uma mudança visível na qualidade dos projetos de extensão, que deixaram de ser atividades eminentemente de ensino
do conhecimento universitário e passaram a buscar o verdadeiro diálogo com as várias camadas da sociedade, estimulando a criação do conhecimento a
partir da reflexão e da crítica. Programas e projetos passaram a integrar professores e estudantes dos vários cursos da universidade em um processo de
socialização dos conhecimentos, com o objetivo de ultrapassar a sala de aula e materializar o relacionamento dialógico entre os saberes populares e
científicos (PROEX, 2008, p. 16).
Neste sentido, vários programas foram criados para estimular a melhoria da qualidade da extensão no geral (PROEX, 2008, p. 16). A própria universidade
reconhece que a interlocução entre a comunidade acadêmica e a sociedade em geral é o objetivo basilar da extensão, por meio de ações que assegurem
a participação política e a troca de saberes entre universidade e sociedade civil organizada, reconhecendo, assim, as diferenças e os valores socioculturais
plurais albergados por uma sociedade (PROEX, 2008, p. 4).
A extensão permite que pesquisa e ensino caminhem lado a lado na construção do conhecimento pluriversitário, e por isto não pode se encerrar em uma
atividade exclusivamente de ensino e/ou pesquisa. Realizar extensão é propiciar o aprendizado da sociedade e da universidade, o que ocorre por meio de
um processo onde o conhecimento é construído a partir da atividade dos próprios sujeitos envolvidos, em uma troca de saberes, não simplesmente
repassado de forma unilateral. Unem-se, por meio da extensão, os saberes científico e popular em prol da mudança da realidade, da transformação do
espaço social em um espaço de debates e críticas.
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Em resumo, a partir de 2008 as atividades de extensão desenvolvidas na UFAL passam a desenvolver o processo de conscientização, ou seja, passam a
estimular os indivíduos a enxergar a realidade sob a ótica da situação do oprimido, estimulando-os à mobilização com a finalidade de alterar
concretamente à realidade. E esta nova etapa na extensão da universidade ocorreu a partir do pressuposto de que só por meio do diálogo os sujeitos
podem participar, verdadeiramente, da democracia participativa e alterar a realidade em que vivem (PROEX, 2008, p. 28).
Um excelente exemplo de projeto de extensão executado no período, neste sentido, é o projeto de Organização e Mobilização Comunitária, que reuniu os
estudantes e professores da Universidade a um grupo de Jovens e Adultos em um dos bairros da capital, com o objetivo de desenvolver em todo o grupo a
percepção sobre a organização comunitária, formas de mobilização social para conseguir a melhoria das condições de vida (PROEX, 2008, p. 29). Outro
exemplo é o Programa de Educação em Direitos Humanos e Segurança Pública, executado a partir de 2011, que estimulou debates críticos sobre “a
questão social” que envolve a segurança pública no Estado entre a universidade e a sociedade civil organizada (PROEX, 2011, p. 19-20).
A extensão surge neste contexto como um instrumento propiciador da discussão e da crítica dos problemas históricos que afetam à coletividade no estado
de Alagoas. Por meio dela, é possível a interação entre indivíduos de um dado contexto social, que passam a refletir sobre questões ligadas à cidadania.
De um lado, a comunidade acadêmica pode aplicar conceitos e teorias aprendidos em sala de aula no seio social. Por outro, a comunidade pode interferir
na produção do saber científico e construir junto com a universidade respostas aos problemas que afligem a toda sociedade.
 
3.5 Os desafios à implementação da extensão crítica na Universidade Federal de Alagoas
 
É preciso entender que houve avanços significativos no desenvolvimento das ações de extensão na UFAL nos últimos anos, em termos quantitativos e
qualitativos. No entanto, ainda existem desafios que precisam ser vencidos na implementação da extensão na UFAL, cujo caráter seja crítico, dialógico e
transformador da realidade.
O primeiro deles reside na superação do conceito de extensão como uma atividade de mera prestação de serviços, de ensino e/ou pesquisa. A extensão,
em seu real significado, em que o saber é construído e não meramente repassado, está ligada a ideia de conscientização, de mobilização entre a
universidade e a sociedade (FREIRE, 1983, p. 12). Ela interliga os outros dois elementos do tripé universitário através de uma ação transformadora que
acrescente novos saberes aos conhecimentos apreendidos em sala de aula.
Uma outra questão que precisa ser apontada é a forma como a extensão é relegada a segundo plano na pós-graduação. Ensino e pesquisa não podem
ser dissociados das práticas extensionistas, e é essencial que os pós-graduandos desenvolvam atividades de extensão para enriquecer não só suas
pesquisas, mas a própria didática do ensino superior nas atividades acadêmicas. No caso da UFAL, não existem projetos de extensão desenvolvidos pelos
programas de pós-graduação. É por isto que muitas pesquisas desenvolvidas em nível de pós-graduação se encontram totalmente dissociadas da
realidade e das necessidades sociais, pois não realizam a necessária troca de conhecimento entre universidade e comunidade, não dialogam diretamente
com os sujeitos que são os destinatários das pesquisas (2009, p. 273), e a extensão “produz conhecimento a partir da experiência” (CASTRO, 2004, p.
14).
Outro desafio da extensão na UFAL reside no tipo de educação propiciada por meio dela. É muito comum que uma atividade que objetiva à capacitação
dos indivíduos para lidarem com a realidade, mas que acaba por se resumir à reprodução de conhecimentos sem, contudo, adentrar na esfera da
criticidade. Só que “educar é uma ação intrinsecamente sócio-política, eventualmente revolucionária” (FASSARELLA, 2012). É preciso levar os estudantes
às comunidades, para que universidade e sociedade possam construir juntas respostas concretas aos problemas sociais, a partir da crítica às deficiências
estruturais da sociedade. É preciso sair do espaço universitário, mas não para levar um conhecimento pronto e acabado a uma comunidade. É preciso que
a própria formulação do conhecimento seja democratizada, para que a função social da universidade seja cumprida em sua integralidade.
A extensão deve, antes de tudo, capacitar os indivíduos para “perceber as estruturas sociais, compreender suas racionalidades e agir para modificá-las em
direção à liberdade” (Fassarela 2012). Qualquer atividade que pretenda conscientizar às pessoas deve assumir o compromisso histórico de revelar a
realidade e instigar os indivíduos a buscar sua transformação por meio da práxis. Trata-se de uma árdua missão que consiste em fazer com que os
indivíduos possam enxergar bem mais do que a superfície dos problemas, entendendo-lhes as raízes e atenuantes, para que possam se comprometer
com a sociedade em busca da solução dos problemas (FREIRE, 1983, p. 25). E esse compromisso passa pela reivindicação de novas condições de vida,
passa pela necessidade de levar tais descobertas adiante, estabelecendo um ciclo de conscientização social solidária.
 
4 CONCLUSÃO
 
A universidade possui a importante missão, dentro do contexto social, de colaborar na construção de uma sociedade reflexiva e crítica, capaz de estimular
os indivíduos a compreenderem a realidade em que vivem, a buscar à mudança social por meio da interferência nas decisões políticas, função fincada na
indispensável tríade do ensino, pesquisa e extensão. Já não prevalece o modelo de universidade profissionalizante, cujos interesses e metas estão ligados
diretamente aos interesses mercadológicos. Hoje, a universidade assumiu definitivamente a função crítica de produzir conhecimentos que alterem
substancialmente o meio social, político, cultural e econômico, levando em consideração o meio ao qual está inserida, os indivíduos para os quais se
destinam os conhecimentos.
A partir da análise da implementação da extensão universitária na UFAL, verificou-se que tais atividades, inicialmente, se resumiam a ações de caráter
orgânico-institucional que muitas vezes se confundiam com ações de ensino e/ou pesquisa. Com o empenho dos vários setores da UFAL para popularizar
a extensão entre discentes e docentes, aos poucos ela foi incorporada ao cotidiano dos cursos como uma atividade capaz de proporcionar experiências
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enriquecedoras na esfera prática, a partir da troca de conhecimentos que proporciona entre a comunidade e a universidade.
As atividades de extensão realizadas na UFAL, a partir de 2008, passaram a desenvolver de forma mais ampla e eficiente o processo de conscientização
social, ou seja, passaram a estimular os indivíduos a enxergarem a realidade sob a ótica da situação do oprimido, estimulando-os à mobilização com a
finalidade de alterar concretamente à realidade. E esta nova etapa na extensão da universidade ocorreu a partir do pressuposto de que só por meio do
diálogo os sujeitos podem participar, verdadeiramente, da democracia participativa e alterar a realidade em que vivem.
À guisa de conclusão, salientamos que a extensão surge como um instrumento propiciador da discussão e da crítica dos problemas históricos que afetam
à coletividade. No entanto, é preciso superar a ideia de que praticar extensão universitária se resume a realizar alguma prática de ensino ou a levar algum
serviço à comunidade. A extensão deve ser crítica e libertadora, deve propiciar a construção de saberes compartilhados entre universidade e comunidade. 
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