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Questionamento de um mestre espiritual indiano a Einstein: 

“Você é o maior cientista do mundo. Em que a sua ciência tem 

ajudado a tornar as pessoas mais felizes?” 

 

“Que a saúde se difunda sobre a terra” (Eclo. 38, 8). 
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RESUMO 

A presente dissertação é o resultado das reflexões produzidas a partir das 

análises de práticas extensionistas no campo da saúde que são realizadas no Programa 

de Extensão Universitária “Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores” (EASIC). Este é vinculado à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense. Para tanto, investigou-se a partir 

das falas e observações dos sujeitos envolvidos (docentes, discentes, profissionais da 

saúde e idosos/cuidadores), visando a identificar as contribuições para o processo de 

formação dos profissionais da área da saúde. Para fundamentar o desenvolvimento do 

estudo, buscou-se confrontar as práticas extensionistas com o processo formativo dos 

profissionais do campo da saúde, tomando-se por referência acadêmica as Diretrizes da 

Extensão Universitária no Brasil, que foram definidas pelo FORPROEX, em 

decorrência do Plano Nacional de Extensão de 1998. Neste sentido, foram estabelecidos 

três eixos norteadores, que pudessem ser articulados nos espaços de vivências da 

extensão. O primeiro está relacionado ao cuidado em saúde; o segundo, ao processo 

formativo, como relação dialógica entre sujeitos; e o terceiro, ao processo formativo, 

como relação entre prática e teoria. Ao final, o estudo demonstrou que as ações de 

extensão apresentam enorme potencial para o processo de formação em saúde. No 

entanto, é preciso que as práticas de extensão sejam desenvolvidas de modo a conciliar 

a assistência com a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, ou seja, necessita 

haver articulação acadêmica e evitar-se o assistencialismo. A extensão amistosa à 

formação integral dos estudantes é um espaço estruturado em vivências de confrontos 

da teoria com a prática e com as seguintes características: relacional, dialógico, 

multiprofissional e compromissado socialmente. E, ainda, o fator subjetividade revela-

se como indispensável para a formação em saúde, que objetiva a produção de novas 

práticas de cuidado.    

 

Palavras-chave: extensão universitária, formação em saúde, cuidado em 

saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

This dissertation is the result of reflections produced from the analysis of 

extension practices in the health field, which are held in the University Extension 

Program “Nursing in Health Care for the Elderly and their Caregivers” (EASIC).The 

program is linked to the Nursing School “Aurora de Afonso Costa”, part of 

Universidade Federal Fluminense (a Brazilian university). To this end, it was 

investigated from the speech and comments of those who are involved in that program 

(teachers, students, health professionals and seniors / caregivers), to identify the 

contributions to the process of health training. To support the development of the study, 

the extension practices were confronted to the health professionals educational process, 

taking as reference the academic guidelines of Brazilian University Extension, which 

were defined by FORPROEX as a result of the 1998 National Extension Plan. So, it was 

established three guiding principles that could be articulated in the spaces of 

experiences of the extension. The first is related to health care; the second, to the 

training process as dialogical relationship between subjects; and the third, to the training 

process as the relationship between theory and practice. At the end, the study showed 

that extension actions have huge potential for the process of health education. However, 

the extension practices need to be developed in a way that combines assistance with the 

inseparability of education-research-extension. In other words, there needs to be an 

academic joint and an avoidance of the welfare. The friendly extension to the students’ 

integral formation is a space structured in meetings of the theory with practice 

experiments and has the following characteristics: relational, dialogical, multi-

professional and socially committed. And yet, the subjective factor turns out to be 

essential for the health training, aimed at producing new care practices. 

 

Keywords: university extension, health education, health care. 
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I- Introdução 

 

O presente estudo foi motivado pelo constante interesse que o pesquisador 

vinha demonstrando acerca das questões relacionadas à extensão universitária, devido a 

sua atuação profissional na PROEX/UFF – Pró-Reitoria de Extensão da Universidade 

Federal Fluminense – desde o ano de 1983. Tal fato, possibilitou-o adquirir larga 

experiência acadêmica e de gestão no campo da extensão.  

Deve-se registrar outras motivações como, principalmente, o incentivo 

recebido de professores na década de 90 e intensificado a partir de 2007, quando 

recebeu convite para ser orientando de um deles no Mestrado em Saúde Coletiva na 

UFF. Esses docentes lotados no atual MPS – Departamento de Planejamento em Saúde 

do Instituto de Saúde da Comunidade/UFF trabalhavam na PROEX ou participavam de 

ações de extensão.    

Reforça, ainda, a escolha o fato de o pesquisador ser docente do MPS e 

vivenciar a experiência de coordenação do Projeto de Extensão Visitas Técnicas de 

Extensão Universitária/UFF há pelo menos oito anos. Desse modo, teve a possibilidade 

de conhecer in loco algumas das atividades desenvolvidas pelo Programa, que foi 

escolhido para a pesquisa. Esse fator foi decisivo na escolha de uma ação de extensão, 

que possibilitasse atuar num campo acadêmico, que estivesse referenciado à política 

extensionista da UFF e às Diretrizes para a Extensão Universitária no 

Brasil/FORPROEX – Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras.  

Paralelamente à definição de uma investigação a partir da extensão, buscou-se 

delimitar o tema da pesquisa no âmbito da formação para o cuidado. Portanto, a escolha 

de um Programa de Extensão vinculado à formação em saúde atenderia às pretensões da 

pesquisa. Durante as visitas técnicas de extensão houve muitos contatos com alunos e 

eles nos deram depoimentos sobre a importância que a maioria deles dá em participar de 

ações de extensão durante o processo formativo. Entretanto, o que se observou é que na 

maioria dos casos a estrutura curricular não contemplava a extensão. Muito foi 

observado em relação à atuação docente, pois devido a essa “falha” curricular pode-se 

perceber que o desenvolvimento de ações de extensão muitas vezes representa um 

esforço quase que pessoal do docente. 
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Acreditava-se que, tais condições facilitariam a aproximação do pesquisador ao 

“campo” a ser investigado. 

Após análise do contexto e de considerações e a partir das vivências do 

pesquisador na área de gestão da extensão da UFF e nas coordenações de 

programas/projetos, que objetivam notadamente integrar as ações de extensão à PROEX 

e as mesmas entre si, vislumbrou-se a possibilidade de se consolidar um estudo, que 

permitisse detectar o quanto a prática de extensão na UFF na área da saúde está 

realmente se articulando com o ensino e a pesquisa, para se ter um processo formativo, 

comprometido com a cidadania, a ética e a autonomia dos profissionais que forma. 

Colaboraram, ainda, neste sentido as consultas realizadas aos relatórios, ao 

banco de dados da PROEX/UFF e aos documentos, que normatizam as ações de 

extensão na UFF.  Contribuiu, também, para a proposta o empenho para a 

implementação na UFF (iniciado a partir da metade da década de 80) de uma política 

extensionista em consonância com as outras universidades públicas brasileiras e, 

posteriormente, com o Plano Nacional de Extensão forjado pelo FORPROEX. Em 

decorrência dessa primeira fase do estudo exploratório, verificou-se que pelo menos nos 

últimos 25 anos, a UFF desenvolveu esforços para implementar uma política 

extensionista baseada prioritariamente na concepção acadêmica da extensão 

universitária. Portanto, é nesta perspectiva que se pretende pautar o presente estudo, 

quando propõe discutir como a UFF busca estruturar seu processo formativo na área da 

saúde a partir das peculiaridades das práticas extensionistas desenvolvidas no contexto 

social que a caracteriza. 

Neste contexto coube, ainda, investigar: 

 se as práticas extensionistas se desenvolvem de acordo com o que 

preconiza o Plano Nacional de Extensão Universitária ou se, ainda, 

são atividades marginais/assistencialistas;  

 se no processo de formação em saúde, o ensino e a pesquisa estão se 

articulando com as ações de extensão e 

 se a flexibilização curricular está acontecendo nas ações 

extensionistas da área da saúde. 

Buscando compreender essas questões foi proposta a pesquisa. 
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O tema desta pesquisa é a formação em saúde no âmbito de ações de extensão 

universitária, enquanto prática acadêmica, e de meu interesse profissional para ser 

investigada. Na pesquisa, “ao formularmos perguntas ao tema, estaremos construindo 

sua problematização (grifo nosso)”. O tema problematizado torna-se o objeto da 

investigação. Portanto, o objeto de um trabalho científico é o problema 

(DESLANDES, 2010, 39-40). Então, o objeto da pesquisa centralizou-se nas ações de 

extensão universitária, enquanto experiências acadêmicas do processo formativo em 

saúde, potencialmente produtoras de novos conhecimentos referenciados às práticas do 

cuidado. 

Assim, o objetivo geral da pesquisa foi o de analisar ações de extensão 

universitária da UFF no campo da saúde do ponto de vista dos sujeitos envolvidos, 

notadamente, os discentes, os docentes, os profissionais da saúde e os cuidadores, tendo 

como foco as contribuições para o processo de formação dos profissionais da área da 

saúde. 

Derivaram daí quatro objetivos específicos que visam estabelecer a 

aproximação dos eixos norteadores da pesquisa à formação em saúde. São eles: (i) 

analisar a visão dos diferentes sujeitos envolvidos no processo de formação em saúde, 

pela via das ações de extensão universitária; (ii) refletir em que medida a ação de 

extensão universitária possibilita o reconhecimento dos saberes produzidos no cotidiano 

das práticas de saúde, a partir da relação dialógica entre os diferentes atores; (iii) 

analisar como as ações de extensão universitária se articulam com o ensino e a 

pesquisa, no processo de formação em saúde e (iv)observar se as ações de extensão 

universitária possibilitam práticas de atenção à saúde, visando à formação para o 

cuidado. 

A hipótese “é uma afirmação provisória que nos propomos verificar (...) , 

recorrendo aos procedimentos de análise” (BARDIN, 2010, p.124). Na pesquisa tratava-

se de investigar se práticas extensionistas da UFF na área da saúde buscam a articulação 

com o ensino e a pesquisa, conforme preconiza o FORPROEX, possibilitam um 

processo formativo comprometido com a cidadania (aspectos políticos e éticos) e a 

autonomia dos estudantes, a fim de que reconheçam o cuidado dos usuários como uma 

categoria referencial para a integralidade na atenção à saúde.  

A aproximação das ações de extensão universitária do processo formativo em 

saúde, quando se dá articulada ao ensino e à pesquisa, é indutora da produção de novas 
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práticas de cuidado e de uma formação integral, isto é, focada não apenas na 

aprendizagem de saberes técnicos, mas na ética, na responsabilidade cidadã e no 

compromisso social dos futuros profissionais da saúde. Tal mecanismo se desenvolve a 

partir da relação dialógica entre sujeitos detentores de diferentes saberes, no confronto 

dialético entre teoria e prática, que se estabelece no aprender e no fazer nas vivências 

das práticas extensionistas. 
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II- Referenciais Teóricos 

 

A execução de um trabalho de investigação científica ocorre pelo diálogo 

reflexivo que o pesquisador estabelece com diferentes autores, a partir da produção de 

conhecimentos que eles têm acerca do objeto da pesquisa. Esse acúmulo de 

conhecimentos é identificado pelo investigador por meio de uma revisão de literatura. 

Cabe ao investigador manter uma conduta de reflexão crítica frente ao acúmulo de 

conhecimentos e a sua proposta investigativa (MINAYO, 2010). 

 

1 - Extensão Universitária 

 

1.1. Histórico da Extensão Universitária no Brasil 

 

Segundo Rocha (2001, p. 16), a extensão universitária com esta denominação 

teve a primeira experiência na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 1867, com 

um programa de palestras. O sucesso da empreitada propiciou a institucionalização da 

extensão naquela Universidade. Esses primeiros registros sobre as práticas 

extensionistas nas universidades estão vinculados às ações na linha da educação 

continuada e caracterizavam-se como cursos breves e outras atividades, que se 

destinavam às camadas menos favorecidas e à população adulta em geral, que não se 

encontrava na Universidade (NOGUEIRA, 2005). Esse modelo europeu influenciou o 

início da extensão universitária no Brasil. Mais tarde nas universidades americanas 

surge a extensão como prestação de serviços, notadamente na área rural, que também 

exerceu influência no modelo de extensão brasileiro no início do século XX.  

As primeiras experiências de extensão no Brasil são registradas a partir de 

1911, quando da criação da antiga Universidade de São Paulo. Estas experiências foram 

marcadas por cursos gratuitos sobre temas diversos e abertas à comunidade. Eles eram 

ministrados pela Universidade Popular, então vinculada à antiga Universidade de São 

Paulo. Em 1922, a Escola Agrícola de Lavras (atual Universidade Federal de 

Lavras/MG) desenvolveu ações extensionistas voltadas a atender consultas dos 

agricultores e, em 1926, a Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa (atual 

Universidade Federal de Viçosa/MG) iniciou ações extensionistas de prestação de 
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serviços na área rural, ambas inspiradas no modelo extensionista americano 

(NOGUEIRA, 2005). 

Entretanto, o primeiro registro oficial sobre extensão universitária no Brasil 

está no Estatuto da Universidade Brasileira (Decreto-Lei nº 19.851, de 11/04/1931), 

que se referia à extensão como forma de fazer chegar à sociedade os benefícios da 

universidade de modo a elevar o nível cultural do povo (SALES, 2003). De 1931 a 

1961, a extensão universitária é praticada isolada e dependente do ensino e da pesquisa, 

já que apenas divulga a pesquisa e reforça o ensino elitista. Vigorava a concepção de 

extensão como cursos/conferências ou prestação de serviços. Havia grande 

distanciamento entre a população e as ações extensionistas. Em 1961, a Lei nº 4.024 de 

20/12/1961 – Primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – em seu art. 

69 institucionaliza a extensão universitária e a reduz meramente a cursos. A extensão 

universitária estava relegada a um segundo plano, tanto que há referência apenas à 

possibilidade das universidades oferecerem cursos de extensão, para um público que 

atendesse a determinados requisitos; portanto, não havia abertura maior para a 

comunidade. Nessa modalidade de ação extensionista não existia articulação com as 

atividades acadêmicas (ensino e pesquisa). 

No ano de 1962, foi instituído o Primeiro Plano Nacional de Educação, que 

como instrumento de planejamento educacional não trouxe novidades para o exercício 

da extensão nas universidades. Nele o planejamento educacional transforma-se num 

instrumento da racionalidade tecnocrática, no qual a participação da sociedade inexiste 

e, ainda, estava referenciado ao Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) do país com 

cunho nitidamente capitalista (SILVA & SILVA, 2006).  

Não obstante, no período de 1960 a 1964, o Movimento Estudantil começa a 

moldar uma nova concepção de extensão, que visava discutir os problemas político-

ideológicos e a educação no contexto nacional (NOGUEIRA, 2005). Deriva daí ações 

não assistencialistas comprometidas com as classes populares, para conscientizá-las 

sobre seus direitos. Percebe-se, também, naquele momento, a necessidade de articular-

se com órgãos governamentais e de se estimular atividades interdisciplinares, que 

pudessem ser consideradas estágios curriculares. Neste período, algumas Universidades 

Públicas patrocinavam ações de cunho assistencialista voltados para a população 

empobrecida; porém, sem vinculação ao seu projeto acadêmico. A partir de 1964, essas 

experiências de extensão foram interrompidas com o Golpe Militar. Para a 
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institucionalização da extensão universitária, o governo militar incorporou várias das 

propostas estudantis, com o objetivo de justificar a sua política de desenvolvimento e 

segurança nacional. Priorizou-se o assistencialismo nas comunidades empobrecidas e os 

alunos tornam-se simples executores das ações. Em 1965, foi criado o CRUB (Conselho 

de Reitores das Universidades Brasileiras), que teve importante atuação no sentido de 

reforçar a institucionalização da extensão, notadamente ao enfatizar o caráter da relação 

com a comunidade e a interligação ensino-pesquisa-extensão (NOGUEIRA, 2005). 

Nesse contexto, foi criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em 1966, o CRUTAC (Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação 

Comunitária), que objetivava levar os universitários, principalmente aqueles da área da 

saúde, para atuação em comunidades rurais. Pretendia-se proporcionar aos estudantes 

um sentimento humanitário capaz de colaborar com o governo militar no combate à 

pobreza e, ao mesmo tempo, seria um engajamento da universidade no sentido de coibir 

um ambiente subversivo. Depois, o CRUTAC se estabelece como campo de 

treinamento e estágio obrigatório em outras áreas da UFRN. Logo em seguida, esse 

modelo foi implantado em outras universidades, com o apoio do Governo Militar. Para 

este fim, em 1969, o Governo Federal institui a “Comissão Incentivadora dos Centros 

Rurais Universitários de Treinamento e Ação Comunitária” (CINCRUTAC) que, 

vinculada ao Ministério da Educação, se responsabilizou pela implantação dos 

CRUTACs em todo o país, entre 1971 e 1975. Do mesmo modo que na UFRN, nas 

demais universidades as atividades dos CRUTACs, também, não ficaram restritas à área 

da saúde. Eram ações para atendimento à população menos favorecida, visando levar-

lhe “cultura”, que eram motivadas pela preocupação de ser a pobreza o fator 

preponderante para o subdesenvolvimento do Brasil (NOGUEIRA, 2005, p. 24-25).  

Outra maneira encontrada para, nacionalmente, se institucionalizar a extensão, 

nos moldes do Governo Militar, foi por meio do Decreto nº. 62.927 de 23/06/1968, que 

criou o Projeto Rondon (vinculado ao Ministério do Interior – MINTER), reforçando a 

ideia de atividade voluntária universitária, que colocava os estudantes a serviço do 

Estado. Assim, os estudantes poderiam atuar no desenvolvimento nacional e exercitar a 

sua cidadania; por outro lado as universidades, também, estariam participando do 

desenvolvimento nacional. Deste modo, os estudantes poderiam estar sob tutela da 

ideologia da segurança nacional do Estado, num momento que, notadamente, a 

educação superior era encarada como assunto de segurança nacional. As Universidades 
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participavam das atividades, mas sem exercer o seu papel acadêmico de problematizar 

as questões político-sociais. Já no ano seguinte, em 1969, a partir de críticas dos 

estudantes ao caráter esporádico desse, o governo institui o “Programa de Campi 

Avançados”, pretendendo com isto criar maior integração com as universidades e 

possibilitar ao Projeto Rondon desenvolver atividades de modo contínuo e permanente. 

Oficialmente, o Projeto Rondon foi extinto em 1989 (NOGUEIRA, 2005). Já no final da 

década de 60, surgiam nas universidades movimentos contra-hegemônicos questionando 

esse modelo imposto pelo Estado (SALES, 2003).  

A Lei da Reforma Universitária (Lei nº 5.540/1968), que foi aprovada após 

discussões na área acadêmica e governamental, apresentou uma nova concepção de 

universidade, na qual a extensão perde espaço, tanto é que apenas a indissociabilidade 

entre ensino e pesquisa é reconhecida (art. 2º). A extensão é mencionada 

secundariamente e faz referência a cursos e prestação de serviços, ou seja, reafirmam-se 

os conceitos de extensão do início do século XX. Tratava-se, ainda, de um modelo que 

preconiza o repasse de conhecimentos e de resultados das pesquisas da universidade 

para as comunidades e, onde os saberes informais não eram reconhecidos pela 

academia. A extensão era vista como atividade assistencialista, na qual os estudantes 

participariam de programas sociais inseridos na política de desenvolvimento do país e 

desvinculados de atividades acadêmicas (de ensino e pesquisa) orientadas pelos 

docentes (NOGUEIRA, 2005). 

No recorte histórico de 1911 a 1968, percebemos a coexistência de duas 

concepções de extensão com maior ou menor intensidade – cursos e prestação de 

serviços - realizados como atividades dependentes do ensino e da pesquisa, mas não 

articulados aos mesmos (NOGUEIRA, 2005). 

Em 1975, o MEC lançou o Plano de Trabalho de Extensão Universitária, 

considerado a Primeira Política de Extensão Brasileira e, assim, passou a ter a 

competência de estabelecer a política de extensão para as universidades. Houve avanços 

na questão conceitual da extensão, mas o governo, ainda, a via como instrumental para 

executar políticas sociais. (ROCHA, 2001). 

Este documento elaborado no MEC contou com a participação de 

representantes de diferentes linhas de pensamento em relação à concepção de extensão. 

Tanto que alguns questionavam o caráter assistencialista e outros, ainda, foram capazes 

de introduzir contribuições de Paulo Freire para a reformulação do conceito de 
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extensão. Para Freire (2002), a extensão deveria indicar “comunicação” (diálogo entre 

sujeitos) e não “transmissão” de saberes. Portanto, de forma velada, devido ao momento 

político, as ideias de Freire de que a extensão não deveria ser mero repasse de 

conhecimento da academia para a sociedade se fez presente com termos como 

“retroalimentação”, significando uma relação conscientizadora (ROCHA, 2001, p. 22-

23). Outro aspecto a ser lembrado é a importância dada ao estágio curricular pela via da 

atividade extensionista, deste modo havia a necessidade da presença docente nesse 

processo. 

Na década de 80, a Universidade Pública Brasileira (Instituições Federais de 

Ensino Superior – IFES), ao reconhecer também a sociedade como detentora de saberes, 

começa a estabelecer com ela nova relação. No ano de 1987, após intensas articulações, 

é constituído o FORPROEX, que tinha como proposta rever o conceito de Extensão 

Universitária e discutir novo paradigma de Universidade, que a articulasse efetivamente 

com a sociedade (NOGUEIRA, 2000). Naquele momento definiu-se, então, extensão 

como: processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e 

sociedade (FORPROEX, 2001). Uma nova práxis educativa é proposta: 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e currículo dinâmico, flexível e 

transformador, apoiado em metodologias de ensino-aprendizagem problematizadoras e 

produtoras de saberes, que confrontem a realidade político-social. A extensão, uma via 

de mão-dupla, desenvolve com a sociedade práticas a partir de um saber acadêmico. Da 

interação academia e sociedade (troca de saberes acadêmico e popular) resultará um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica e confrontado com o saber acadêmico, 

gerará novos conhecimentos, democratizando o saber. O processo por ser dialético 

(teoria e prática) estimula práticas interdisciplinares (NOGUEIRA, 2000). 

A partir do FORPROEX discutiu-se a função social da Universidade Pública, a 

integração universidade e sociedade (questões científicas e sociais), a 

institucionalização e o financiamento da extensão, a consolidação das relações com o 

MEC, visando forjar nova Política de Extensão para a Universidade Pública Brasileira. 

No II Encontro do FORPROEX (1988), discutiram-se algumas questões acerca do novo 

conceito de extensão: articulação da extensão com o ensino e a pesquisa; extensão e 

compromisso social das Universidades Públicas; novo conceito de sala de aula; 

alterações no processo pedagógico motivados pela interação entre ensino e extensão; 
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extensão como meio para democratizar o saber acadêmico, dentre outras (NOGUEIRA, 

2000).  

A atual Constituição da República Federativa do Brasil (Constituição Cidadã) 

foi promulgada em 05/12/1988. Em seu art. 207 afirma que as universidades gozam de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Ao 

estabelecer a indissociabilidade, a legislação reafirma a articulação da extensão com o 

ensino e a pesquisa, conforme concepção definida pelo FORPROEX, em 1987. Assim, 

verifica-se a potencialidade da extensão no processo formativo. 

Ainda, na onda do processo de redemocratização do país, que se iniciou na 

década de 80, em 1989 realizaram-se as primeiras eleições diretas para presidente da 

República Federativa do Brasil, após o Golpe Militar de 1964. 

No V Encontro do FORPROEX (1991) foram apreciadas questões, tais como: 

avanços e institucionalização da extensão; articulação ensino-pesquisa-extensão; 

mecanismos para efetivarem-se as ações extensionistas nas estruturas curriculares 

(integralização curricular) e o aspecto dialógico da extensão (troca de saberes), 

conforme cita Nogueira (2000).  

O MEC/SESu, em 1993, criou o PROEXTE – Programa de Fomento à 

Extensão Universitária –, a partir das articulações com o FORPROEX (NOGUEIRA, 

2005).  

Em 1996 foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB – LEI nº. 9.394, de 20/12/1996). Paradoxalmente, apesar de reafirmar a 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, o MEC interrompe o PROEXTE no ano da 

sua promulgação. 

 A LDB/96, em certo aspecto, reforçou a ideia de extensão que se tinha no 

Decreto nº. 19.851, de 11/04/1931 (Estatuto das Universidades Brasileiras); o qual 

preconizava que as atividades técnicas e científicas das universidades deveriam “elevar 

o nível cultural” do povo. Observa-se, assim, que no art. 43, § VII a extensão, embora 

aberta à participação popular, é concebida como difusão de produções da universidade 

em benefício da sociedade. Neste aspecto, então, a extensão é tratada de maneira 

secundária, pois aí não respaldou a concepção forjada em 1987 pelo FORPROEX, que 

fundamentalmente potencializava a sua vertente acadêmica, quando identificava a 

articulação da extensão com o ensino e a pesquisa 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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Não obstante, o art. 53 da LDB/96 veio reafirmar vários pontos da Política de 

Extensão do FORPROEX, a saber: nova concepção de currículo, norteada por 

parâmetros mais flexíveis, que levem a formação acadêmica crítica e investigativa; 

estímulo à interdisciplinaridade; a participação discente e a busca da melhoria das 

condições sociais para a conquista da cidadania plena (NOGUEIRA, 2001). 

Ainda no ano de 1996 o FORPROEX divulgou a Carta de Juiz de Fora, na 

qual reconhece que as ações extensionistas das Universidades Públicas estão 

fortalecendo a integração do ensino com a pesquisa e a extensão (FORPROEX, 2006). 

No período de 1996 a 2002, o momento político levou o FORPROEX a enfrentar 

grandes dificuldades com a interlocução governamental e, por isso, dedicou-se a discutir 

e produzir documentos, que referenciassem a institucionalização e o fomento para 

extensão (NOGUEIRA, 2005). Naquele contexto elaborou-se um importante documento 

– o atual Plano Nacional de Extensão Universitária, que foi aprovado pelo 

FORPROEX em 1998, e lançado em parceria com o MEC/SESu, em dezembro de 

1999. O documento apresentou como um dos seus objetivos “reafirmar a extensão 

universitária como processo acadêmico definido e efetivado em função das exigências 

da realidade, indispensável (grifo meu) na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade” (FORPROEX, 2001). A partir dele, o 

FORPROEX define as diretrizes para a Extensão Universitária, que devem orientar 

todas as ações extensionistas, quais sejam: Impacto e Transformação; Interação 

Dialógica; Interdisciplinaridade e Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Ainda, no referido período aprovou-se o Plano Nacional de Educação – PNE 

(Lei nº 10.172, de 09/01/2001). Quando se referia aos objetivos e metas da Educação 

Superior, o PNE fazia algumas referências à extensão universitária, dentre as quais se 

destacam (BRASIL, 2001a): 

 O sistema de avaliação institucional da universidade deve buscar a melhoria 

da qualidade das ações de extensão; 

  As diretrizes curriculares nacionais dos cursos devem assegurar a 

flexibilização para atender às peculiaridades regionais; 

 A promoção de cursos de educação continuada, que atendam às demandas 

da sociedade para o resgate da dívida social e educacional do país; 
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 Assegurar a participação de representantes da sociedade no 

acompanhamento e controle social das atividades universitárias, para 

garantir o retorno dos resultados do ensino, da pesquisa e da extensão à 

sociedade; 

 A participação de alunos de graduação em projetos de extensão como uma 

atividade curricular obrigatória; 

 Todas as IFES deveriam implantar até 2004 o Programa de 

Desenvolvimento da Extensão Universitária. 

A partir do Governo Lula, o MEC/SESu, em 2003,  restabelece  diálogo com o 

FORPROEX e estabelece relevante marco para a Extensão, ao criar e financiar um 

Programa de ações extensionistas para as universidades públicas, voltado às Políticas 

Públicas e que incentivasse as parcerias entre elas. Institui-se, então, o PROEXT – 

Programa de Apoio à Extensão Universitária –, que levou incentivos aos ministérios 

para lançarem Editais Públicos de fomento à extensão. Para tanto, foi decisivo o esforço 

do FORPROEX pela interlocução com o Governo Federal. Desde 2003, sob a liderança 

do MEC, anualmente publicam-se editais em parceria com outros ministérios. Neste 

sentido, desde 2006 o FORPROEX tem estimulado cada vez mais ações articuladas com 

outras instâncias do sistema universitário, tais como: ANDIFES – Associação Nacional 

de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior; ABRUEM – Associação 

Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais; FORGRAD – Fórum dos Pró-

Reitores de Graduação, FORPROP – Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e FORPLAD 

– Fórum dos Pró-Reitores de Planejamento e Administração. 

Segundo o FORPROEX (2006), a extensão universitária vem se firmando 

como um espaço acadêmico privilegiado para a reflexão crítica, o que permite repensar-

se as ações universitárias frente às demandas sociais e às necessidades de se formarem 

profissionais protagonistas do processo de transformação social, bem como contribuir 

para a consolidação da democracia brasileira. Acredita-se que a qualidade da reflexão 

crítica torna-se instrumento para a verificação do grau de aproximação das ações 

extensionistas na área da saúde com as diretrizes da política de extensão das 

universidades públicas brasileiras. Para tanto, tornou-se indispensável discutir a 

construção de currículos sob a ótica da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão e 

destacar a flexibilização, como fator indispensável da formação crítica e cidadã dos 

estudantes (FORPROEX, 2006). 
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Outro importante documento lançado pelo FORPROEX foi a publicação nº 4 

Extensão Universitária e Flexibilização Curricular, no ano de 2006, da Coleção 

Extensão Universitária, que valorizou a interdisciplinaridade, caracterizada pela 

interação de modelos e conceitos complementares, que passou a impactar o processo de 

formação por meio do projeto político-pedagógico, da flexibilização e a integralização 

curricular. Desta forma, a reflexão crítica e coletiva derivada da interação de diversos 

saberes (no ato do “fazer” a extensão) resultaria em novos conhecimentos e novas 

metodologias, que respaldariam a flexibilização curricular. Nestas condições se passaria 

a dispor de referencial teórico para análise e implementação das ações extensionistas 

direcionadas à formação técnica, crítica e cidadã do estudante.  

A anteriormente citada publicação nº. 4 resume, de maneira clara e objetiva, a 

relevância da indissociabilidade ensino-pesquisa e extensão, para o processo formativo 

no atual momento histórico ao afirmar que: 

uma universidade que se quer pautada por paradigmas democráticos e 

transformadores deverá, necessariamente, (re)visitar seus processos de 

pesquisa, ensino e extensão, valorizando, também, os saberes do senso 

comum, confrontados criticamente com o próprio saber científico, 

comprometendo a comunidade acadêmica com as demandas sociais e com o 

impacto de suas ações transformadoras em relação a tais demandas 

(FORPROEX, 2006, p. 41) 

 

No mundo de hoje, a formação acadêmica exige para a qualificação do 

profissional, além da competência técnica, uma atitude investigativa/questionadora 

capaz de produzir conhecimentos, a partir de uma visão de mundo crítica e 

contextualizada historicamente. Isto é, a capacidade do sujeito (re)criar o conhecimento 

é que o qualifica, pois o mantém em constante processo de aprendizagem, em que não 

só observa, mas dialoga, interage, confronta, compreende e transforma o mundo. 

Entende-se, então, como visão crítica e contextualizada a possibilidade de se 

problematizar uma realidade pela reflexão sobre seus aspectos sociais, culturais, 

econômicos e políticos.  A partir destas atitudes salientadas, descritas como dialógica, 

crítica, reflexiva, investigativa, questionadora, contextualizada, confrontativa, 

transformadora, compreensiva, problematizadora, histórica e real, se remontam às 

atividades de pesquisa e extensão. Daí se afirmar que hoje, no processo de formação, o 

ensino não pode se limitar às questões de natureza teórico-técnicas; o que implicaria só 

na transmissão de certos conhecimentos já acumulados. O ensino necessita se projetar 

na direção de uma formação cidadã, em que os estudantes busquem a conscientização 
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crítica. As atitudes necessárias a tal processo encontram-se no seio da pesquisa e da 

extensão, conforme destacado anteriormente (FORPROEX, 2006). 

Portanto, segundo o FORPROEX (2006) justifica-se a busca de novo 

paradigma curricular, que seja capaz de dar conta da articulação e da indissociabilidade 

entre ensino-pesquisa-extensão. A mera transmissão de conhecimentos deve ceder 

espaço para a produção de novos saberes, o que ocorrerá se houver um processo 

formativo crítico e contextualizado, vivenciado por sujeitos conscientizados para as 

atitudes já destacadas anteriormente. Freire (2008a, p. 30) afirma que “a conscientização 

não pode existir fora da práxis, ou melhor, sem o ato ação-reflexão” e que ela “é 

também consciência histórica: é inserção crítica na história, implica que os homens 

assumam o papel de sujeitos que fazem e refazem o mundo”. Segundo o FORPROEX 

(2006), vislumbra-se como um dos caminhos a seguir a incorporação da flexibilização 

curricular neste processo, conforme preconiza a LDB (1996). Esta lei estabelece a 

construção de novos currículos para os cursos, e as Diretrizes Curriculares estabelecidas 

apontam para a inserção de “atividades complementares” nos seus projetos 

pedagógicos. Criam-se, assim, “novos espaços” curriculares para serem ocupados pela 

extensão e a pesquisa, como se observou acima. Estes “novos espaços” formativos, que 

aproximam o ensino da extensão e da pesquisa, são determinantes para a construção de 

outra identidade para os projetos pedagógicos dos cursos. Esta nova configuração do 

currículo decorre de uma construção coletiva com base na liberdade e a partir de 

vivências numa dada realidade, ou seja, é forjada nas ações cotidianas e, assim, permite 

uma permeabilidade às transformações. Portanto, possibilita romper com a 

fragmentação disciplinar e privilegiar a articulação teoria-prática, focando-se num 

currículo que tenha como eixo norteador a interdisciplinaridade. É nessa perspectiva que 

a extensão, também, se alinha à flexibilização curricular, orienta-se para atender ao 

Plano Nacional de Educação de 2001 e, consequentemente, firma-se como ação 

acadêmica capaz de cumprir com compromissos sociais. Então, imprime-se nova lógica 

ao projeto político-pedagógico da universidade, que busca reafirmar seu compromisso 

com a cidadania, através de atitudes críticas e reflexivas sobre a atual realidade 

histórica. 

Sobre essa questão, Santos (2010, p. 96), quando discorre sobre o papel da 

Universidade no século XXI, afirma que ela deve adaptar-se às transformações no modo 
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de produção do conhecimento universitário para o conhecimento pluriversitário
1
. 

Destaca-se, ainda, o compromisso social da universidade pública, a partir da legitimação 

da extensão universitária: 

o modelo de institucionalidade que hoje domina foi moldado pelo 

conhecimento universitário e não se adequa ao conhecimento pluriversitário. 

A passagem (...) é de conhecimento disciplinar para conhecimento 

transdisciplinar; de circuitos fechados de produção para circuitos abertos; de 

homogeneidade de lugares e atores para a heterogeneidade; da 

descontextualização social para a contextualização; da aplicação técnica à 

disjunção entre a aplicação comercial e aplicação edificante ou solidária (...) 

Na fase de transição em que nos encontramos os dois tipos de conhecimento 

coexistem e o desenho institucional tem de ser suficientemente dúctil para os 

albergar a ambos e para possibilitar que o conhecimento pluriversitário não 

seja contextualizado apenas pelo mercado e, pelo contrário, seja posto a 

serviço do interesse público, da cidadania ativa e da construção de 

alternativas solidárias e de longo prazo (SANTOS, 2010, p. 96) 

 

A contribuição da extensão para esta nova concepção de currículo consolida-se 

na medida em que abre espaço para reflexões críticas, que possibilitam o exercício da 

autonomia e da responsabilidade das pessoas. Não se pode deixar de ressaltar que o 

caráter coletivo desta configuração se dá pela participação ativa dos professores e 

estudantes, além dos representantes da comunidade, a partir de um dado contexto. As 

experiências vivenciadas por meio das ações de extensão devem, então, possibilitar que 

os estudantes reflitam coletivamente sobre questões urgentes da realidade atual e, a 

partir de uma visão crítica sobre a mesma, tenham condições de produzir 

conhecimentos. Estes na medida em que venham a beneficiar a sociedade de modo geral 

contribuem para transformá-la - construção de nova realidade a partir do diálogo entre 

os sujeitos (FORPROEX, 2006).  

Destaca-se, assim, como prioridade, que uma das possibilidades das ações de 

extensão é a criação de novos espaços para o ensino-aprendizagem, os quais se 

constroem em decorrência de novos saberes, que são produzidos a partir da 

problematização e dos confrontos estabelecidos numa dada realidade político-social, 

onde os sujeitos se interagem. Neste sentido, as práticas de atenção à saúde, por serem 

interdisciplinares, estimulam de maneira ímpar a flexibilização curricular, na medida em 

que o currículo pode se tornar dinâmico, flexível e transformador, em decorrência das 

vivências inerentes às particularidades do processo de formação em saúde. Não se pode 

deixar de reafirmar neste contexto o caráter de centralidade da articulação entre o ensino 

                                                           
1 Segundo Santos (2010, p. 42) “conhecimento pluriversitário é um conhecimento contextual na medida em que o princípio 
organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada”. 
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e a pesquisa, para que o processo formativo contemple todas as dimensões do “fazer” 

universitário. 

Portanto, percebe-se que, pela via relacional da extensão, a formação em saúde 

não deve se dar somente pela via da transmissão do saber científico, mas, 

essencialmente, através da relação dialógica estabelecida entre os diferentes sujeitos, 

quando se podem construir novos conhecimentos resultantes da reflexão teórica/crítica, 

a partir dos saberes acadêmico e popular. 

Isto significa que o processo formativo, que ocorre por meio das práticas de 

atenção à saúde, pela via da extensão universitária, na sua concepção atual, pode-se 

apresentar como locus privilegiado para uma formação, onde o estudante poderá 

reconhecer que o cuidado do indivíduo será a essência do seu agir profissional (LUZ, 

2009). 

 

1. 1.1. Recorte Histórico das Concepções de Extensão Universitária no     

Brasil: 1960 aos dias atuais 

 

No Brasil, assim, como já vinha ocorrendo em outros países da América 

Latina, do final da década de 50 até a década de 70, se retoma fortemente uma discussão 

sobre o processo de mudanças sociais e difusão cultural, que passariam necessariamente 

pela incorporação da extensão universitária por força do movimento estudantil. Em 

suma, pode-se dizer que, a partir do início da década de 60, as alterações nos cenários 

da política, da economia e da sociedade brasileira ocorriam rapidamente e com forte 

influência dos movimentos estudantis, que estavam ocorrendo na América Latina, cujo 

grande marco inicial foi o Movimento Estudantil de Córdoba, na Argentina, em 1918, o 

qual propôs para a extensão universitária um formato configurado nas Universidades 

Populares, onde os estudantes atuariam com engajamento social, decorrente de uma 

visão de universidade pautada na transformação social (ROCHA, 2001). Percebe-se 

naqueles cenários que a função da extensão na universidade brasileira passou por 

diferentes concepções teóricas e ideológicas, que refletiam diretamente o modelo de 

universidade, que a sociedade assumia em determinado contexto histórico.  Ora 

concede-se à extensão um maior ou menor cunho acadêmico, ora ela é abordada como 

mero “braço” da universidade, para o atendimento às demandas da sociedade, quer 

sejam de cunho assistencialista ou mercantilista (JEZINE, 2004).  
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Procura-se aqui fazer um recorte no presente estudo. Recorrendo-se a 

diferentes estudiosos da universidade brasileira, percebe-se que de 1960 até os dias 

atuais, três principais concepções de extensão universitária são consideradas por estes 

autores. No entanto, pode-se notar no decorrer deste período a coexistência de mais de 

uma concepção; mas, naturalmente, com predominância de uma a cada época, devido às 

particularidades da função social que a universidade desempenha, enquanto “força” da 

sociedade naquele momento histórico. Jezine (2004) assim as classifica: assistencialista, 

acadêmica e mercantilista. São concepções que defendem diferentes modos de 

articulação da universidade com a sociedade e que, portanto, influenciam diversamente 

as práticas acadêmicas e as estruturas curriculares.   

Antes, porém, de focalizar cada uma das vertentes, pretende-se relacionar a 

prática de extensão com o neoliberalismo. 

As políticas neoliberais expressam “uma leitura economicista do mundo que se 

pretende única e verdadeira”, que podem ser consideradas uma “plasticidade 

conceitual” do liberalismo, enquanto “uma concepção de economia, política, história e 

ética” e decorrem de uma visão capitalista do mundo, que começou a ser forjada já na 

segunda metade do século XVII (MELO NETO, 2001, p.225).  

As recentes discussões, que se desenvolvem no Brasil, acerca dos projetos de 

universidades são influenciadas pelas mudanças político-econômicas que ocorrem em 

âmbito global. Trata-se de repensar o papel das universidades diante de uma sociedade 

globalizada, que se transforma de modo muito rápido e, à reboque de políticas sócio-

econômicas, que se pretendem hegemônicas. De tal contexto, a extensão universitária 

não fica imune. E, ainda, tem-se clara percepção que o modelo político neoliberal 

antagoniza com a prática extensionista, que se configura a partir de uma concepção 

acadêmica da extensão. Notadamente, na universidade o campo da extensão 

preconizado de modo acadêmico, tem sentido claramente esse embate, pois tais políticas 

são desfavoráveis à natureza crítico-transformadora dessas ações de extensão. Assim, há 

que se considerar o fortalecimento das políticas neoliberais nos últimos anos, que tem 

raízes em décadas anteriores, como um obstáculo a ser enfrentado pelas universidades, 

quando se busca construir um processo formativo com base na cidadania e 

compromissado social. 

Percebe-se, então, que há grandes contradições entre uma prática de extensão, 

que se pretende aberta aos diálogos e às reflexões críticas, e uma política de 
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desenvolvimento da universidade, que atenda aos interesses do Estado neoliberal. Neste 

sentido, espera-se que o campo da extensão esteja atento para que não se reproduza a 

dominação imposta pelo neoliberalismo, isto é, aquela centrada na propriedade, no 

mercado e na acumulação de riquezas (MELO NETO, 2001). 

Concepção assistencialista (predomínio nas décadas de 60 e 70): nesse 

período, a relação da universidade com a sociedade se dá, preponderantemente, por 

meio de cursos e prestação de serviços, o que refletiu a influência dos EUA no modelo 

universitário brasileiro. Eram ações que visavam suprir as demandas sociais 

emergenciais, de caráter puramente assistencialista; não se tinha a preocupação da 

articulação acadêmica com o ensino e a pesquisa e, ainda, a universidade era tida como 

transmissora de conhecimentos e de resultados de pesquisas para a sociedade. Segundo 

Nogueira (2001), a ação extensionista e de caráter assistencialista era executada por 

discentes e desvinculada da participação docente e do planejamento pedagógico. Data 

também desse período a criação do Projeto Rondon e dos CRUTACs, num ambiente de 

governo ditatorial, os quais basicamente se constituíam de ações assistencialistas de 

dimensão nacional, principalmente nas áreas de saúde, educação e serviço social, e 

voltadas para as populações carentes. Assim, na década de 70, a extensão universitária 

foi utilizada como “instrumento de política social” pelos governantes (ROCHA, 2001, 

p.23).  

Concepção acadêmica (da década de 80 aos dias atuais): por um curto período 

(1960 a 1964), os estudantes no Brasil conseguiram forjar pela primeira vez um 

movimento, que imprimiria mudanças concretas nas ações assistencialistas, procurando 

dotá-las de caráter conscientizador pela via educacional. Esse movimento foi 

praticamente anulado quando da instalação do Governo Militar. Portanto, a concepção 

acadêmica tem raízes que remontam ao Movimento Estudantil do início da década de 60 

e ao Plano de Trabalho de Extensão Universitária elaborado pelo MEC em 1975, e 

emerge com vigor quando encontra ressonância nas propostas que estavam sendo 

discutidas pelas universidades públicas brasileiras ao longo dos anos 80 (período da 

redemocratização brasileira) e, finalmente, consolida-se com a criação do FORPROEX 

em 1987, que dará suporte à institucionalização da extensão nas universidades. Vale 

ressaltar que, o supracitado Plano de Trabalho, elaborado pelo MEC em 1975, foi a 

primeira política de extensão universitária do Brasil e já trazia avanços conceituais, 

porquanto naquela época havia no MEC dirigentes com visões distintas sobre a 
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extensão universitária. Havia os que defendiam o formato assistencialista; porém, as 

propostas de Freire (2002) – extensão como diálogo/comunicação e trocas de diferentes 

saberes entre sujeitos – também encontravam eco em outros setores do MEC. Deste 

modo, o FORPROEX, em 1987, passa a assumir com uma nova visão as discussões 

acerca da política de extensão para as universidades públicas brasileiras, onde as 

relações com a sociedade são priorizadas e valoriza-se a busca de projetos acadêmicos 

com inserção regional. A prática extensionista passa a ser considerada como dimensão 

acadêmica da universidade e, assim, pode contribuir para um novo modo de formação, 

no qual os estudantes estabelecem articulação com o ensino e a pesquisa. A atividade de 

extensão possibilita a convivência em distintos cenários. E, ainda, em tais realidades se 

pode compartilhar com os diferentes sujeitos, que estão in locus, fora da academia, 

experiências singulares, numa dinâmica transformadora. Fica, assim, caracterizado um 

contexto no qual há possibilidade de interação de modo dialógico entre estes diferentes 

sujeitos, que ocorrerá pelo confronto entre seus saberes distintos (teoria e prática). O 

resultado esperado é a produção de conhecimentos derivados da reflexão crítica da 

leitura da realidade. Demo (2008) observa que vivenciar deste modo este contexto de 

relação da academia com a sociedade possibilita a todos perceberem-se sujeitos da 

história e com possibilidades de criticamente se assumirem como cidadãos autônomos. 

Segundo Nogueira (2005), ao longo dos anos 90, o FORPROEX, em parceria 

com o MEC/SESu – Secretaria de Ensino Superior do MEC, elabora dois instrumentos 

para incentivar a institucionalização da extensão: o Programa de Fomento à Extensão 

Universitária/PROEXTE (1993) e o Plano Nacional de Extensão Universitária (1998), 

a partir da concepção de extensão adotada em 1987. Ambos apresentavam as mesmas 

diretrizes conceituais e políticas, mas somente o PROEXTE teve financiamento direto 

do MEC. Em 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), apesar de confirmar vários pontos da política de extensão 

universitária defendidos pelo FORPROEX, não impediu que o PROEXTE fosse extinto 

pelo MEC, naquele mesmo ano. Entre os anos de 1996 e 2002 houve imensas 

dificuldades nas interlocuções entre o MEC e o FORPROEX; este acabou por priorizar 

nesse período a construção de documentos sobre o como institucionalizar e obter 

financiamentos para a extensão universitária. Em 1997, o FORPROEX, no intuito de 

ocupar politicamente o espaço deixado pela falta de uma proposta para a extensão por 

parte do MEC, elabora aquele que ficou conhecido como o Programa Universidade 
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Cidadã, cujos principais objetivos eram, por meio de ações comuns já desenvolvidas 

pelas universidades e centradas em linhas temáticas, estabelecer parcerias diversas e 

fomentar um sistema de avaliação; entretanto, não era suficientemente claro no tocante 

à articulação com o ensino e a pesquisa, e não havia consenso entre os pró-reitores de 

extensão sobre a proposta. Talvez por essas razões e pela falta de apoio governamental 

não foi implementado.  

Em 1998, o FORPROEX, ao lançar o Plano Nacional de Extensão 

Universitária, reafirma o conceito de extensão universitária, consagrado no I Encontro 

de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, realizado em 1987. 

A atividade extensionista passa a ser caracterizada como dimensão acadêmica da 

universidade.  

Em 2003, com a instalação do Governo Lula, o FORPROEX volta a se 

relacionar com o MEC para a discussão de propostas de implementação da extensão 

universitária, a partir daquelas já pactuadas em âmbito interno. Então, o MEC elabora 

um programa, com a colaboração do FORPROEX, e atende, parcialmente, as 

proposições dos pró-reitores de extensão com o lançamento do “Programa de Apoio à 

Extensão Universitária” – PROEXT – direcionado a apoiar políticas públicas. O 

programa contou, inicialmente, apenas com recursos do MEC e nos anos posteriores 

incorporou recursos de outros ministérios, seguindo a orientação de apoio às políticas 

públicas. O PROEXT nesse formato é mantido até os dias atuais. 

Concepção mercantilista (da década de 1990 aos dias atuais): a extensão é 

vista pela universidade como possibilidade de articulação com setores externos da 

sociedade, para o atendimento às demandas criadas pelo novo modelo global da 

economia. Razão pela qual há muitos críticos com essa visão, por considerá-la uma 

proposta do Estado Neoliberal, visando à privatização do ensino superior público. Para 

Nogueira (2001), esta é, do ponto de vista governamental, outra vertente da concepção 

assistencialista, pois se trata de fomentar ações de prestação de serviços, que atendam às 

demandas do capital e, ao mesmo tempo, propiciem a entrada de recursos privados para 

as universidades. Assim, não se vislumbram nessa visão espaços de articulação com o 

ensino e a pesquisa. 
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1.2. Extensão Universitária na UFF 

 

Desde os anos 60, a UFF desenvolve ações extensionistas e, já naqueles 

primórdios, elas eram fortemente voltadas para as áreas de saúde, educação e serviço 

social e direcionadas para o interior fluminense. Atualmente a produção extensionista da 

UFF é reconhecida nacionalmente, notadamente pela diversidade e forma de articulação 

acadêmica.  Em 1972 e 1974, a UFF implantou o seu Campus Avançado e o 

CRUTAC/RJ, respectivamente. No início da década de 70 aderiu ao Projeto Rondon. 

Essas ações eram articuladas com a política governamental para as universidades 

naquela época. Na atualidade, pela atual concepção de extensão na UFF (vertente 

acadêmica) e do estado democrático vigente, haveria muitas críticas a se fazer àquele 

modelo, mas não podemos deixar de reconhecer o valor delas como forma de resistência 

das Universidades frente ao Estado Autoritário e à política desenvolvimentista e de 

segurança nacional, que contrariavam valores fundamentais da cidadania e da práxis 

universitária, enquanto Instituição autônoma e democrática.  

A partir de 1980, intensificou-se na UFF a articulação entre as ações 

extensionistas e, de modo particular, nos casos dos programas e projetos vinculados à 

área da saúde houve uma promissora aproximação com o serviço de saúde da rede 

pública. O município de Niterói/RJ, onde se localiza a sede da UFF, foi umas das 

localidades brasileiras a testar, como atividade de extensão, aquelas que mais tarde 

viriam a ser as diretrizes do SUS. 

Neste contexto, o Estatuto da Universidade Federal Fluminense (Portaria 

Ministerial/MEC nº. 177 de 02/05/1983) foi publicado no D.O.U., em 05/05/1983. Em 

seu art. 3º estabelece que as atividades da universidade sejam desenvolvidas visando à 

integração do ensino, da pesquisa e da extensão. No art. 15º prevê que os departamentos 

atribuam atividades de extensão aos docentes. Percebe-se nesse estatuto ideias que hoje 

não são mais aceitas pela maioria da comunidade acadêmica da UFF, tais como: a 

extensão como meio de transmissão e de aplicação de conhecimentos (art. 38), 

desvinculada da articulação com o ensino e a pesquisa. Entretanto, pode-se observar no 

atual Regimento da PROEX/UFF (2003) que ele já reconhece a política de extensão da 

UFF em consonância com a política nacional de extensão do FORPROEX. 

Também neste mesmo ano de 1983 foi aprovado o Regimento da Universidade 

Federal Fluminense (Parecer do Conselho Federal de Educação nº. 02/1983), que foi 
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publicado no DOU, em 05/05/1983. Em seu art. 32, o Regimento da UFF reafirma que 

os departamentos devem desenvolver suas atividades de ensino, pesquisa e extensão de 

forma indissociável e, no art. 38, identifica a extensão como sendo uma das atividades 

docentes. Já no art. 45, assim como no art. 38 do Estatuto da UFF, identifica a extensão 

como meio de transmissão e de aplicação de conhecimentos; no entanto, sem muita 

clareza quanto a este processo no tocante à articulação acadêmica com o ensino e a 

pesquisa. 

Apesar das dificuldades, na década de 80, a UFF ampliou suas ações 

extensionistas, quanto à abrangência nas áreas do conhecimento, e consolidou sua 

vocação expansionista em direção ao interior fluminense. Dentre as diferentes áreas, 

ações foram implementados no campo da educação (por exemplo: a capacitação de 

professores da rede), da saúde (ações junto à rede pública) e até um programa, 

denominado PIDECOR (Programa Integrado de Desenvolvimento de Comunidades 

Rurais), na área do desenvolvimento regional rural (SOUZA, 2001). 

O Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF – CEP/UFF – em 1992 criou o 

Programa de Bolsa de Extensão para os estudantes, por meio da Resolução/CEP/210 

(SILVA, SOUZA e BARCELOS, 2004). Em 1993 aprovou o Primeiro Regimento da 

Pró-Reitoria de Extensão/UFF (Resolução/CEP/75); reformulou a 

Resolução/CEP/51/1980 (cursos de extensão), regulamentou os cursos e eventos de 

extensão pela Resolução/CEP/89 e as inscrições em “disciplinas-curso extensão” pela 

Resolução/CEP/159.  

A partir da criação do FORPROEX (1987), a UFF estimulada pelo processo de 

construção da nova Política Nacional de Extensão Universitária, experimentou novo 

modelo de gestão para a extensão, com base nas diretrizes discutidas nacionalmente e 

nas peculiaridades das experiências da Universidade. Assim, em 1993, a Pró-Reitoria de 

Extensão da UFF (PROEX) reafirmava pelo seu Primeiro Regimento a relevância das 

ações de educação, saúde, meio ambiente e interiorização, mediante a criação de 

coordenadorias temáticas, que articulariam a Universidade com a sociedade, através do 

desenvolvimento de ações nas respectivas áreas. A UFF, em 1996, em consonância com 

as diretrizes nacionais do FORPROEX, aprovou a Resolução/CEP/126, que 

regulamentava todas as atividades de extensão.  

A partir do Plano Nacional de Extensão Universitária aprovado pelo 

FORPROEX em 1998, as Universidades contaram com valioso instrumento referencial 
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para institucionalização da extensão; uma vez que, historicamente, somente o ensino e a 

pesquisa tinham o reconhecimento acadêmico. A partir deste momento, oficializou-se a 

integração das ações de extensão por áreas temáticas, fato que só reforçou a política já 

adotada na UFF. Neste sentido, ainda, a UFF aprovou seu novo Regimento Interno da 

Pró-Reitoria de Extensão/UFF (Resolução/CUV nº 150/2003), que foi publicado no 

Boletim de Serviço/UFF de 25/11/2003. Esse Regimento veio para consolidar a Política 

de Extensão da UFF, em consonância com as “Diretrizes para a Extensão 

Universitária”, definidas pelo FORPROEX. As ações extensionistas da UFF passariam 

ser executadas com viés acadêmico, ou seja, buscando a articulação com o ensino e a 

pesquisa. Portanto, priorizou as referidas diretrizes para a extensão: impacto e 

transformação; interação dialógica; interdisciplinaridade e indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Mais recentemente, foi aprovado o Plano de Desenvolvimento 

Institucional/UFF – PDI – para o período de 2008 a 2012 (UFF, 2010). Atualmente, 

a PROEX/UFF possui um programa para o desenvolvimento da extensão aprovado pelo 

PDI e que contempla com recursos financeiros diferentes propostas extensionistas. 

Dentre elas, destacamos ações na área social, educacional, cultural, e outras. Não 

obstante, ser a política de extensão da UFF forjada com base na concepção acadêmica, 

como se ressaltou ao se mencionar o Regimento da PROEX, não se percebe no PDI um 

destaque para a área da saúde, que tradicionalmente representa um percentual 

considerável das ações de extensão. Ainda, chama à atenção a utilização da 

terminologia “difusão do conhecimento” para referir-se ao modo de fazer extensão na 

UFF. 

Dessa forma, foi-se delineando o perfil extensionista da UFF, onde ações para 

o interior fluminense foram estimuladas, e ações nas áreas de saúde e educação 

destacavam-se. Nota-se que esta tendência é confirmada pela análise dos relatórios da 

PROEX, no período de 2003 a 2006, nos quais cerca de 30% das ações de extensão são 

da área de saúde, e 35% da área de educação.   
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2. Política de Saúde no Brasil 

 

A VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), que se realizou em 1986, 

representou um marco histórico para a Política de Saúde no Brasil. Foi nesse evento, 

realizado pelo Ministério da Saúde, que pela primeira vez os representantes dos técnicos 

e da comunidade se reuniram com os representantes do Governo, para discutirem sobre 

a reforma do Sistema de Saúde no país. Tal fato só tornou-se possível porque na década 

de 80 o Brasil iniciou o seu processo de redemocratização. Em 1988 o Congresso 

Nacional promulgou a nova Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB/1988) e, assim, foi aprovado o Sistema Único de Saúde (SUS), tendo tido como 

base para as discussões na Assembleia Nacional Constituinte (1987-1988), o Relatório 

da VIII CNS. Por este instrumento legal, em seu art. 196, a saúde passou a ser 

considerada como um direito de todos e um dever do Estado (BRASIL, 1988).  

Em seguida, em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde, para 

regulamentar o SUS – Lei nº. 8080/90 (19/09/1990) – e a Lei Complementar nº. 

8142/90 (28/12/1990). Portanto, hoje o SUS tem o seu funcionamento orientado 

basicamente por essas duas leis e diversas outras leis, decretos, portarias e normas, que 

visam possibilitar a sua estruturação e organização. A Lei nº. 8080/90 refere-se mais 

diretamente à organização e regulação das ações e serviços de saúde, e a Lei nº. 8142/90 

dispõe sobre a participação popular e as transferências de recursos financeiros. 

Das legislações citadas acerca do setor saúde, destacam-se as principais 

diretrizes e princípios do SUS: 

 Descentralização; 

 Regionalização e Hierarquização; 

 Participação da Comunidade; 

 Universalidade; 

 Igualdade; 

 Integralidade. 

A implementação do SUS demanda grande esforço de toda a sociedade, pois 

representa uma mudança radical na política pública de saúde, uma vez que o novo 

modelo representa uma estrutura de proteção social com forte compromisso 

democrático, o que se pode constatar pelas diretrizes e princípios mencionados 

(BAPTISTA, 2007). O SUS representa o rompimento com um modelo 
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fundamentalmente não universal e não integral. Assim, Baptista (2007, p. 58) nos alerta 

que “é necessário incorporar e construir uma nova concepção de saúde, capaz de 

compreender o indivíduo no contexto de uma coletividade e dos problemas que dela 

emana. Esse desafio remete à questão da formação profissional e de novas práticas 

sociais”. 

Quando as Diretrizes e os Princípios do SUS são confrontados com as 

Diretrizes para a Extensão Universitária (Impacto e Transformação; Interação 

Dialógica; Interdisciplinaridade e Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão) 

elaboradas em 1998, a partir do Plano Nacional de Extensão Universitária/FORPROEX, 

para orientarem as ações extensionistas, verifica-se a aproximação de visões em direção 

a um novo modelo de sociedade mais justa, o que já vem se forjando a partir das lutas 

democráticas no Brasil na década de 80. Essa aproximação não se deu por acaso, mas 

representa um esforço que vem sendo feito, também, ao longo dos últimos anos pela 

área educacional e da saúde, para se construir uma sociedade compromissada com as 

transformações sociais. Vislumbra-se, para tanto, como fundamental que a saúde e a 

educação, sejam propulsoras de um processo de desenvolvimento não só de natureza 

econômica, mas, principalmente, socialmente justo; no qual a pessoa humana seja a 

razão central da luta, que se trava na direção da consolidação democrática no Brasil. 

Assim, também, pretende-se delinear o presente estudo por esse confronto. 
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3. Eixos Norteadores da Pesquisa  

 

Para fundamentar e operacionalizar a pesquisa se procurou identificar como se 

operam as articulações entre as ações extensionistas na área da saúde e o processo 

formativo dos profissionais do campo da saúde. Para tanto, buscou-se um balizamento, 

com foco em três eixos norteadores principais, nos espaços de vivências (ações 

extensionistas), onde as experiências são problematizadas. O primeiro foco é 

relacionado ao cuidado em saúde e os outros dois são relativos ao processo de 

formação em saúde, a partir destes espaços de vivências patrocinados pela extensão. 

Destacam-se os três eixos que nortearam a pesquisa:  

a)  As práticas para o cuidado integral e centrado no usuário como sujeito 

autônomo;  

b)  O processo formativo, como relação dialógica entre sujeitos, na qual 

ocorre a comunicação crítica entre estes, que reconhecidamente são 

detentores de diferentes saberes; e o desafio da produção de novos 

conhecimentos a partir da interação e partilha de vivências;  

c)  O processo formativo, como relação entre prática e teoria, que gera 

questionamentos sistemáticos, confrontos entre os diferentes saberes e 

propicia a produção de conhecimentos novos. 

Tal como revela Freire (2008, p. 103): “quanto mais progride a 

problematização, mais penetram os sujeitos na essência do objeto problematizado e 

mais capazes são de des-velar esta essência”. Depreende-se, então, que ao se reconhecer 

a relação dialógica entre os diferentes sujeitos, ninguém é objeto do ensino, mas todos 

são atores ativos nesse processo. Da mesma maneira, a reflexão crítica originada a partir 

do “aprender-fazendo” mostra-se fundamental para se confrontar a teoria com a prática.  

 

3.1 - Primeiro Eixo Norteador da Pesquisa 

 

O primeiro eixo norteador referente ao cuidado nos remete à questão da 

subjetividade no modo de produção da atenção à saúde, que se pretende ser comandada 

pelas tecnologias leves
2
 (MERHY, 2002), ou seja, centrada nas relações entre os 

                                                           
2
 Para Merhy (2002, p. 94) as tecnologias leves encontram-se “implicadas com a produção das relações 

entre dois sujeitos”. 
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sujeitos. Deste modo, espera-se que a autonomia do usuário seja dada pela sua condição 

de sujeito ativo neste campo relacional. Machado (2008, p. 57) afirma que “todo 

processo de autonomia e de construção de consciência nos sujeitos exige uma reflexão 

crítica e prática”. Portanto, a autora enfatiza que a autonomia é uma construção 

histórica. Pode-se falar, então, na recusa de um modelo de ensino que priorize os 

aspectos técnicos, que são vistos pela ótica da fragmentação dos saberes em detrimento 

de uma prática focada na integralidade, que contribui para um modo de cuidado 

centrado no usuário. 

Neste sentido, pode-se encontrar na fala de Freire (2008b, p. 33) a afirmação de 

que “é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano no exercício educativo: o 

seu caráter formador” (grifo nosso) quando se transforma a experiência educativa num 

simples treinamento técnico; pois em respeito à natureza do homem, o ensino não se 

deve dar alheio à formação moral do estudante. Porquanto, esse autor, também, recorda 

que “homens e mulheres, seres histórico-sociais, nos tornamos capazes de comparar, de 

valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por tudo isso nos fizemos seres 

éticos”. 

 

3.2 - Segundo Eixo Norteador da Pesquisa 

 

Destaca-se no segundo eixo norteador, a ideia de Freire (2005, p. 89-91) de 

que a dialogicidade, como essência da educação libertadora, é realizada na medida em 

que o homem “pronuncia” o mundo por meio da palavra. O diálogo é um processo 

dialético-problematizador. Então, entendida desta forma, a relação dialógica entre os 

sujeitos possibilita o reconhecimento e a aceitação dos diferentes saberes (acadêmico e 

o não formal). Freire (2005, p. 95-97) salienta que “somente o diálogo, que implica um 

pensar crítico, é capaz, também, de gerá-lo” e que o diálogo é um fator central para a 

comunicação entre os homens. Ressalta, ainda, que a transformação permanente da 

realidade (mundo) ocorre a partir do pensar crítico. Assim, para ele o processo 

formativo autêntico é mediatizado pelo mundo, ou seja, ocorre num contexto que está 

constantemente se transformando. Nesse processo, então, entende-se que o 

reconhecimento de cada sujeito e de sua respectiva visão de mundo ocorre quando os 

homens dialogam criticamente, o que possibilita a aceitação das diferenças ao 

interagirem pela via reflexiva. Então, esta relação de vivências solidárias aponta para a 
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construção coletiva de uma nova realidade. Zitkoski (2008, p. 130), ao discutir o sentido 

da prática do diálogo no universo de Paulo Freire, reafirma que: 

o diálogo é a força que impulsiona o pensar crítico-problematizador em 

relação à condição humana no mundo. Através do diálogo podemos dizer o 

mundo segundo nosso modo de ver. Além disso, o diálogo implica uma 

práxis social 

 

3.3 – Terceiro Eixo Norteador da Pesquisa 

 

Enfim, o terceiro eixo norteador busca perceber na ação educativa a reflexão 

crítica frente a uma realidade, tanto pela intervenção teórica quanto prática. Neste 

contexto do processo formativo encontra-se, também, a articulação da extensão com a 

pesquisa, pois segundo Demo (2009), esta enquanto princípio educativo questiona 

sistematicamente de forma crítica e criativa a realidade. Enquanto princípio científico 

apresenta instrumentos para a produção de conhecimento. Na realidade esta conjugação 

se materializa no embate entre teoria e prática. Os frutos deste conflito crítico e 

reflexivo são as novas práticas que são elaboradas ou reelaboradas. Percebe-se, então, 

por esse processo que a produção do conhecimento, pode-se originar da articulação da 

extensão com a pesquisa e o ensino. 

Demo (2008, p. 79) afirma que a “prática é condição de historicidade da 

teoria”, isto é, a grandeza da prática está no fato de ser realização histórica concreta. 

Para Demo (2008, p.78): “uma coisa é a realidade teoricamente estruturada e 

sistematizada, outra é a realidade como se dá efetivamente no mundo real”.  

Freire (2008a, p. 94) afirma que “a educação problematizadora está 

fundamentada sobre a criatividade e estimula uma ação e uma reflexão verdadeiras 

sobre a realidade, respondendo assim à vocação dos homens que não são seres 

autênticos senão quando se comprometem na procura e na transformação criadoras”. 

Deste modo, quando se problematiza são dados os primeiros passos para a construção 

de novos conhecimentos, ou seja, a elaboração do novo se faz pela práxis
3
. 

Freire (2008b), ainda, quando observa que ensinar não é mera transmissão de 

conhecimentos e que todos os sujeitos envolvidos no processo educativo são produtores 

e detentores de saberes, sinaliza ser necessário que as práticas educativas sejam 

realizadas com base dialógica e que representem espaços de diferentes experiências, 

capazes de criarem possibilidades para a construção permanente do conhecimento. 

                                                           
3
 Segundo Freire (2008 a, p. 30) a práxis ocorre pelo “ato ação-reflexão”. 
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Assim, a relação teoria e prática deve levar à reflexão crítica, tanto sobre a prática, 

quanto sobre a teoria.  

"Só, na verdade, quem pensa certo, mesmo que, às vezes, pense errado, é quem 

pode ensinar a pensar certo. E uma das condições necessárias a pensar certo é não 

estarmos demasiado certos de nossas certezas" (FREIRE, 2008b, p. 27-28). Neste 

sentido, Freire afirma que “a prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve 

o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (FREIRE, 

2008b, p. 38). 

O confronto que surge, então, entre teoria e prática, entre saber acadêmico e 

saber não acadêmico, que ocorre à luz de um processo histórico, ou seja, pelas 

transformações das condições do homem e das estruturas sociais na sua realidade; 

assim, pode-se compreender o mundo, dialeticamente, em permanente construção pelas 

suas contradições e mudanças (KONDER, 2010), que segundo Demo (2008), realiza-se 

a partir de questionamentos de teorias que fundamentam práticas. Assim, este autor 

contextualiza o confronto entre teoria e prática: 

 
Como seres relativos que somos, não realizamos “a” história, mas nossa 

versão passageira e é assim que nos tornamos referências concretas capazes 

de história própria. Recompõe-se nisto a dialética do relacionamento entre 

teoria e prática. Ambos os termos se necessitam e se repelem, na unidade de 

contrários. Quer dizer, um não existe sem o outro, mas cada um possui 

densidade própria, o que possibilita relacionamento dinâmico. De um lado, 

temos a propensão, absolutizante da teoria. Somente em teoria podemos 

imaginar ciência totalmente evidente, verdadeira, acabada. De outro, na 

prática, é produto histórico, ou seja, limitado, relativo processual, infindável, 

discutível. A teoria pode ser absoluta, abstrata, utópica, universalizante; a 

prática, por sua vez, é relativa, concreta, realizada, particular. Conteúdo 

fundamental da história é sua incompletude, não como defeito, mas como 

marca própria. Tradução mais concreta disso é o conflito, entendido como 

fenômeno intrínseco e normal. A história é dinâmica, produtiva, criativa, 

nova porque é contraditória (DEMO, 2008, p. 79). 
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4. A Extensão Referenciada aos Eixos Norteadores da Pesquisa 

 

4.1 - Aspectos Relacionados ao Cuidado 

 

Pretende-se tomar como ponto de partida para reflexão o Cuidado na 

perspectiva de eixo constitutivo da Integralidade na atenção à saúde, procurando 

levantar pistas que ajudem a compreender e analisar experiências concretas de 

articulações entre Universidade e Serviços de Saúde. Entende-se que o Cuidado no 

campo da saúde é sua própria razão de ser. É o meio e o fim das ações desenvolvidas 

pelos profissionais que atuam no campo. Neste sentido, pretende-se utilizar o Cuidado 

como uma categoria analítica que interroga os modos como são produzidas as ações de 

saúde e organizadas as instituições responsáveis por essa produção. 

Busca-se resgatar o Cuidado como constitutivo da ação de todas as profissões 

de saúde. O trabalho em saúde tem como característica o encontro entre pessoas que 

trazem um sofrimento ou necessidades (usuários) e outras que dispõem de 

conhecimentos específicos ou recursos instrumentais (profissionais da saúde), que 

podem solucionar o problema trazido pelas primeiras. Nesse encontro são mobilizados 

os sentimentos, emoções e identificações, que dificultam ou facilitam a aplicação dos 

conhecimentos do profissional na percepção das necessidades de atenção ou 

interpretação das demandas trazidas pelo usuário.  

Desta forma, entende-se que o trabalho em saúde é essencialmente relacional, 

adicione-se a isso a saúde como um direito e um processo de “afirmação da vida”. O 

trabalho em saúde requisita profissionais com compromisso ético efetivo com os 

usuários e, portanto, requer um modelo de atenção centrado no usuário e nas suas 

necessidades. Valoriza-se nesse processo a dimensão do trabalho vivo em ato, nos 

momentos em que o trabalhador age com grau de liberdade máxima. 

Entretanto, sabe-se que atualmente o trabalhador é capturado pela lógica do 

trabalho morto, ou seja, na centralidade dos usos dos equipamentos e nos saberes 

tecnológicos estruturados (MERHY, 2002).  O cuidado frequentemente está limitado à 

realização de procedimentos e centrado no trabalho médico, o que gera uma hierarquia e 

dependência nos trabalhos dos demais profissionais da saúde. E o usuário é percebido 

como um objeto, substrato, no qual são realizados esses procedimentos. Assim, o 
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projeto terapêutico
4
 produzido por essa medicina tecnológica é “um somatório de atos 

fragmentados sobre um usuário insumo” (MERHY, 2002, p. 103). 

Assim, no campo da saúde, o modelo hegemônico de organização de prestação 

de serviços privilegiou a objetivação dos problemas de saúde e desenvolveu tecnologias 

no sentido da exploração dos aspectos biológico-mecânicos, produzindo intervenções 

nesse âmbito (SILVA JUNIOR, 1998; CAMARGO JR., 2003). Contraditoriamente, na 

busca de conhecer os mecanismos produtores de doenças, os profissionais de saúde 

distanciaram-se das relações com os seres humanos em sofrimento. 

Segundo Ayres, “é forçoso, quando cuidamos, saber qual é o projeto de 

felicidade, isto é, que concepção de vida bem-sucedida orienta os projetos existenciais 

dos sujeitos a quem prestamos assistência” (2004, p. 85). Ou seja, destaca que na prática 

do cuidado existe um diálogo entre os sujeitos e o confronto entre as tecnologias da 

saúde e “a construção livre e solidária de uma vida que se quer feliz” (AYRES, 2004, p. 

85). O cuidar nas práticas de saúde, segundo Ayres (2004, p. 86), demonstra sua 

importância ao propor: 

o desenvolvimento de atitudes e espaços de genuíno encontro intersubjetivo, 

de exercício de uma sabedoria prática para saúde, apoiados na tecnologia, 

mas sem deixar resumir-se a ela a ação em saúde. Mais que tratar de um 

objeto, a intervenção técnica se articula verdadeiramente com um Cuidar 

quando o sentido da intervenção passa a ser não apenas o alcance de um 

estado de saúde visado de antemão, nem somente a aplicação mecânica das 

tecnologias disponíveis para alcançar este estado, mas o exame da relação 

entre finalidades e meios, e seu sentido prático para o paciente, conforme um 

diálogo o mais simétrico possível entre profissional e paciente. 

 

Ayres (2004), assim, vai também enfatizar o espaço relacional profissional-

usuário e o âmbito das tecnologias leves. Desta maneira, ganha importância a forma 

como se organizam as práticas de saúde, possibilitando mais efetiva e criativamente a 

emergência da subjetividade do outro, como as propostas de acolhimento, vínculo e 

responsabilização na organização da assistência à saúde. Também se valorizam as 

formas como se otimizam as interações entre os sujeitos e a incorporação de outros 

saberes e ciências. Na busca da pluralidade dialógica no campo da saúde se mostra 

enriquecedor o uso de linguagens artísticas, outras racionalidades médicas, saberes 

populares, o diálogo com as ciências humanas, na construção da interdisciplinaridade e 

intersetorialidade. 

                                                           
4 Utilizou-se a definição de Franco (2003, p. 179-180), “projeto terapêutico é sempre um conjunto de atos pensados; nesse sentido 
ele só existe enquanto é idealizado e programado mentalmente pelos profissionais”. 
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Pode-se depreender deste diálogo dos autores que o Cuidado se concretiza nas 

atitudes dos profissionais frente aos usuários, nas tecnologias priorizadas na construção 

de projetos de intervenção e na mediação entre as várias possibilidades tecnológicas e o 

sentido prático para o usuário como sujeito no seu “andar a vida”. Nesses aspectos, o 

Cuidado nos aproxima da Integralidade, pois, longe de significar um conjunto de 

procedimentos ou atitudes isoladas, revela-se como um fio condutor da construção da 

Integralidade na atenção à saúde. Integralidade esta, em seu sentido mais amplo, como 

local de encontro de sujeitos com necessidades e capacidades, onde fluxos de interação 

possibilitem o acesso às várias alternativas de solução de problemas e à construção de 

vínculos e de responsabilidades mútuas (PINHEIRO, FERLA e SILVA JUNIOR, 

2004). Reafirma-se, assim, que a integralidade estará presente na medida que as 

relações entre os sujeitos, ao permitirem as trocas de saberes, tornam-se decisivas no 

estabelecimento de laços terapêuticos. Ao escrever sobre as mudanças na graduação dos 

profissionais da área da saúde, Ceccim & Feuerwerker (2004, p. 1400) comentam a 

premência da “análise da integralidade da atenção à saùde como eixo norteador da 

necessidade de mudança na formação dos profissionais” dessa área, para contribuir com 

a política do SUS. 

 

4.2 - Aspectos Relacionados ao Processo de Formação em Saúde 

 

     4.2.1 - A Formação em Saúde como Relação Dialógica entre Sujeitos 

 

Os profissionais de saúde durante as práticas cotidianas de trabalho 

desenvolvem um “agir próprio”. A forma deste “agir próprio” tem uma ligação direta 

com o processo de formação. Vários são os fatores que interferem diretamente no tipo 

de formação e, consequentemente, na forma de conceber as práticas de saúde, que se 

constatam num dado contexto. Pretende-se refletir sobre a influência de alguns destes 

fatores no processo de formação, para que os serviços dos profissionais da saúde 

ocorram pela via da integralidade, com base numa equipe multiprofissional (BARROS, 

2006). Destaca-se, assim, que as suas intervenções, tanto no campo do planejamento, da 

assistência, quanto no da avaliação, se articulam pelo aspecto formativo, o que justifica 

enfatizar os fatores relacionados à formação, que interferem no modo de agir do 

profissional de saúde nas suas práticas cotidianas.  
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A centralidade da demanda social no processo de formação em saúde é 

construída a partir das relações dialógicas estabelecidas entre os profissionais de saúde e 

destes com os usuários, que produzem novos saberes e permitem transformações no 

modelo de atenção à saúde. Portanto, espera-se que o usuário seja valorizado e colocado 

como foco central, tendo em vista que as reelaborações dos saberes são derivadas da 

produção das novas subjetividades, a partir dos sujeitos envolvidos.  

Neste sentido, é necessário investir-se num processo de formação que acredite 

no diálogo e nas experiências com trocas de saberes (valorização do encontro com o 

outro). Além do que, deve problematizar os aspectos sociais, políticos e culturais, 

confrontando-os com a realidade de um dado sistema de atenção à saúde. Espera-se, 

assim, poder estabelecer uma interlocução ampliada da academia com os profissionais, 

gestores e usuários, com base na política de saúde preconizada pelo SUS. Neste sentido, 

o processo de trabalho, realizado por profissionais formados nessa perspectiva, poderá 

dar suporte para a proposição de ações que interfiram nas políticas públicas.  

 Destaca-se aí o reconhecimento dos usuários como detentores de saberes e 

protagonistas de sua própria história. Baremblitt (2002) alerta para o fato de que os 

saberes acumulados, durante anos, pela sociedade civil são desqualificados no momento 

em que os experts passam a ser os detentores dos saberes e se colocam a serviço do 

Estado e das Organizações. Portanto, o processo formativo deve criar espaços para que 

o saber técnico profissional dialogue e interaja com o saber próprio do usuário, para 

possibilitar o surgimento de parcerias, que permitam ao usuário empoderar-se e 

reconhecer o seu papel no autocuidado. 

A avaliação em saúde caminha paralelamente à formação, pois possibilita o 

compartilhar saberes e experiências (MINAYO, 2005) e, enquanto uma etapa do 

planejamento exige que se conheça o objeto a ser avaliado. Na prática, em decorrência 

do tipo de formação, observa-se que o agir profissional durante um processo avaliativo é 

diferenciado, pois se levam em conta as relações na equipe multiprofissional. A 

avaliação procura explicar as condutas humanas e as formas de ação num dado 

contexto, principalmente, com os seguintes objetivos: crescer e tomar decisões. Assim, 

a avaliação “com a função diagnóstica (...) é um momento dialético do processo de 

avançar no desenvolvimento da ação, do crescimento para a autonomia, do crescimento 

para a competência” (KOIFMAN & SAIPPA-OLIVEIRA, 2006, p. 251). Logo, se não 

houver entre os profissionais e demais sujeitos um empenho no sentido de 
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cooperar/dialogar, os objetivos não serão atingidos. Sendo assim, caso o processo de 

formação em saúde desconsiderar os aspectos político-sociais, não será capaz de fazer 

surgirem profissionais com essas características. Então, o profissional estaria apto para a 

competição e se distanciaria cada vez mais do trabalho de assistência à saúde na 

perspectiva da integralidade.   

A formação como processo educativo problematizador ocorre de forma 

dialógica (FREIRE, 2005). O mesmo autor afirma que “O diálogo é este encontro dos 

homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na 

relação eu-tu” (FREIRE, 2005, p. 91). Afirma Freire (2005) que a educação 

problematizadora é mediatizada pelo mundo por meio do diálogo.  O momento de 

tomada de decisão sofre influência da forma do agir profissional, que o sujeito adquire, 

decorrente da dimensão política do seu processo educativo (FREIRE, 2005). A forma 

deste processo resulta da concepção de cidadania construída ao longo da formação em 

saúde. Poderá ser um agir que considere apenas os interesses tecnicistas ou que 

considere, também, os aspectos político-sociais e a valorização do usuário, ou seja, “um 

modelo usuário-centrado” (SAIPPA-OLIVEIRA, KOIFMAN e PONTES, 2005, p. 

143), que se desenvolve na perspectiva da relação dialógica entre os sujeitos envolvidos 

nas práticas de atenção à saúde. 

Barros demonstra preocupação quando nota predominar práticas atreladas ao 

cientificismo, que “nutrem a subjetividade-especialismos, descartando tudo o que não é 

autorizado por essa ideologia cientificista” (BARROS, 2006, p. 134-135). Para que isto 

não ocorra, deve-se combater as atitudes que desqualifiquem os saberes produzidos no 

cotidiano do trabalho em saúde. É necessário manter-se uma relação dialógica entre os 

sujeitos e romper-se com as fronteiras rígidas entre os objetos das diferentes disciplinas 

(BENEVIDES & PASSOS, 2000). 

A integração entre as equipes multiprofissionais deve ser estimulada, para que 

se evite a criação de territórios fechados, que neguem a relação dialógica entre os 

sujeitos e acabem por aprisionar saberes. Então, é preciso que as organizações assumam 

a prioridade dessa luta e considerem os aspectos político-sociais no processo de 

formação (BARROS, 2006).  

Então, o processo de formação em saúde desenvolvido sob esta ótica fortalece 

o eixo da integralidade, porque reconhece o encontro com a alteridade, a necessidade de 

se valorizar as diferenças (BARROS, 2006) e a relação com a política de saúde 
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estabelecida pelo SUS. Ora, tudo isso decorre do fortalecimento das relações dialógicas, 

que são ancoradas num processo de formação, que valoriza os espaços relacionais e 

respeita a escuta e a reflexão crítica, como atitudes fundamentais, para que as 

orientações dos modos de cuidado e atenção à saúde sejam ditadas pelo eixo da 

integralidade. Por isso mesmo, um modelo de formação em saúde reflete diretamente 

sobre determinada forma de gestão das unidades de saúde e o agir cotidiano de cada 

profissional. 

Para a formação de um profissional que tenha um novo perfil capaz de 

sensibilizar-se com questões que não sejam meramente de ordem técnica (formação 

tecnicista) será preciso empenho no sentido de se fortalecer um processo de formação 

em saúde que considere os aspectos político-sociais, para evitarem-se práticas de 

atenção à saúde que não reconheçam a produção de saberes a partir das práticas sociais, 

em que os sujeitos são protagonistas. Esse tipo de formação coloca os profissionais 

numa atitude de aprendizado permanente. A produção de novos saberes ao sofrer 

interferências de natureza sócio-políticas reflete-se diretamente no agir dos diferentes 

sujeitos.  

A reflexão ora proposta leva-nos a discutir alguns aspectos que colocam o 

processo de formação em saúde como base para o desenvolvimento do trabalho de uma 

equipe multiprofissional de saúde, que desenvolva suas práticas pela via da 

integralidade. Para tanto, é necessário perceber se o trabalho da equipe prioriza as ações 

integradas, visando reafirmar o aspecto relacional (articulação entre diferentes campos 

de saberes) como fundamental para a proposição de soluções para os problemas que 

enfrentam os usuários do sistema de saúde, considerando-se que os mesmos são 

detentores de autonomia (L’ABBATE, 2003). As ações de assistência à saúde, pelas 

suas características peculiares, quando não realizadas a partir do trabalho de equipe 

multiprofissional, que se mantenha articulada, não acontecem pelo eixo da 

integralidade, acarretando a falta de reconhecimento dos sujeitos e da valorização e 

integração da rede.  

Ao se entender “a formação como instituição” (BARROS, 2006, p. 135) pode-

se analisá-la por diferentes ângulos: transmissão de informação, partilha de diferentes 

histórias de vida, expressões de diferentes desejos, que convergem para a definição de 

novos territórios e a construção de novos saberes (BARROS, 1997). O reconhecimento 

de novos saberes, a partir do trabalho de equipe multiprofissional, consolida-se com 
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base num processo de formação em saúde, que tenha como eixo a integralidade, ou seja, 

que fortaleça a relação entre os atores envolvidos (docentes, discentes, usuários, 

trabalhadores da saúde e gestores), priorize a escuta, crie espaços para as consequentes 

reflexões e vivências, e reconheça os diferentes saberes de cada ator, que se caracteriza 

pela relação dialógica. 

Tavares et al. (2007) ao relatarem uma experiência de extensão com estudantes 

de enfermagem da Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM, para vivenciar 

situações práticas, afirmam que “pressupor nova maneira de ver e fazer extensão exige, 

dentre outras propostas, novos padrões de relacionamento entre profissionais, 

acadêmicos e comunidade”. As autoras, também, observaram que a vivência dos 

estudantes no cotidiano da prática colocou-os inseridos no contexto sociocultural da 

comunidade, interagindo com os profissionais dos serviços de saúde e possibilitou o 

desenvolvimento de habilidades interpessoais e intragrupais. Assim, concluem que as 

atividades de extensão, realizadas nesta perspectiva relacional, proporcionaram enormes 

contribuições para o desenvolvimento acadêmico-profissional dos alunos. Acioli (2008, 

p. 118-119), ao discutir a categoria do cuidado numa ação de extensão, informa que se 

pode privilegiar “uma abordagem que enfatiza as experiências e saberes 

contextualizados dos sujeitos envolvidos entendendo-os como processos estimuladores 

de mudanças individuais e coletivas”. 

O modelo de processo formativo, ao interferir diretamente nas relações entre os 

sujeitos nas práticas de atenção à saúde, pode influenciar no grau de autonomia do 

usuário ao ter que decidir sobre o autocuidado. Deste modo, esta questão deve ser 

tratada ao se buscar um “repensar” do processo de trabalho em saúde. Assim, somente 

os profissionais que tenham experimentado um modelo de formação em saúde, que os 

levem a perceber o usuário como cidadão autônomo, que possa “assumir o papel de 

sujeito histórico” (SAIPPA-OLIVEIRA, KOIFMAN e PONTES, 2005, p. 143), capaz 

de expressar suas angústias e necessidades, bem como um projeto de felicidade para a 

sua vida, estarão aptos a trabalharem de forma dialógica, portanto, favorecendo a 

convivência numa equipe multiprofissional de saúde. Estes profissionais terão a 

sensibilidade de perceberem que a qualidade e a intensidade das práticas de atenção são 

fundamentais para uma competente gestão das unidades de saúde. Logo, a equipe 

multiprofissional de saúde precisa ter consciência que a sua tarefa está inserida num 

processo, que ocorre a partir de um determinado espaço, onde as trocas de saberes e a 



48 

 

subjetivação estarão presentes o tempo todo. E, ainda, as práticas desses profissionais 

são influenciadas diretamente pelo modelo de formação a que foram submetidos.  

O período da formação é um tempo privilegiado para que se valorize o vínculo 

entre as equipes dos profissionais da saúde e os usuários. Vínculo este que, não deve ser 

somente “territorial” e, possa se transformar em responsabilizações entre os sujeitos e 

estabelecer uma relação de humanização em saúde. Neste sentido, Rego et al. (2008) 

nos lembram que a humanização em saúde está condicionada à existência de um sistema 

com gestão compartilhada, e democratização das relações interpessoais.  

Justificamos, ainda, a estratégia de pautarmos as discussões pela via da 

formação em saúde, no intuito de se priorizar o debate sobre as formas de abordagens de 

determinados temas que, nos programas de formação, possam possibilitar aos 

estudantes desenvolverem competências que lhes assegurem no futuro uma atuação 

profissional ética e comprometida social e politicamente. Assim, os profissionais de 

saúde poderão agir comprometidos com o SUS, com a gestão democrática e, 

principalmente, com o olhar dirigido ao ser humano que é o usuário. 

Verifica-se que uma das estratégias, que podem ser utilizadas, para fortalecer a 

relação do profissional de saúde com o usuário, seja priorizar o desenvolvimento de 

ações que valorizem o atendimento baseado na acolhida. As possibilidades de mudanças 

e o amadurecimento desta relação, pela via da acolhida, são questões intrinsecamente 

ligadas ao processo formativo comprometido com o cuidado.  

Torna-se cada vez mais premente se discutir o aperfeiçoamento do processo de 

formação em saúde, reconhecendo e valorizando a participação dos profissionais de 

saúde na construção coletiva e na gestão do sistema de saúde nos seus diferentes 

aspectos, bem como o que deveria ser a razão primeira da formação, ou seja, a 

construção de laços que permitam ao profissional ver o indivíduo na sua totalidade, e 

não somente como alguém portador de uma doença.  

O processo formativo pela via da prática extensionista, encontra na presença do 

espaço relacional um fator fundamental para que cada sujeito possa interpretar a 

realidade, o que segundo Brêtas & Pereira (2007) se configura na medida em que se 

possa escutar e observar os sujeitos com os quais se mantêm relação, utilizando uma 

abordagem mais participativa, que permita se interagir com as subjetividades 

emergentes desta relação-educação. Devem-se valorizar, também, os atos 

comunicativos e observacionais a partir das relações entre sujeitos, para se compreender 
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as particularidades do contexto e, assim, apreenderem-se as práticas formativas 

decorrentes das experiências vivenciadas na realidade focada. Brêtas & Pereira (2007, p. 

324), ao relatarem suas experiências em projeto de extensão, que desenvolvia atividades 

relacionadas com a orientação sexual com uma população de adolescentes, enfatizam 

que tais atividades se caracterizam “por serem participativas e envolverem um processo 

que estimule o compartilhamento de ideias, trocas, questionamentos e a expressão das 

experiências e dos valores dos adolescentes”. 

 

4.2.2 - A Formação em Saúde como Relação entre Prática e Teoria 

 

As diversas experiências vivenciadas pelos estudantes em diferentes cenários 

de aprendizagem, durante o processo formativo, merecem uma intensa reflexão acerca 

das possibilidades de não se criar nessas situações um distanciamento entre o 

profissional de saúde e o destinatário final da ação (o usuário). Deve-se verificar se 

estas experiências buscam congregar todos os atores envolvidos (alunos, docentes, 

gestores, profissionais de saúde e usuários). Se estes espaços são utilizados para a 

problematização das questões apresentadas, por meio de reflexões críticas, considerando 

o contexto histórico vivenciado e a experiência pessoal de cada ator (FREIRE, 2005). 

Deste modo, as reflexões, ocorrendo através de diálogos possibilitarão a percepção dos 

modos de agir de cada ator. Discutem-se, então, quais os fatores limitam ou levam a 

condenar certas práticas de atenção à saúde. A partir dessa constatação, o coletivo 

poderá identificar formas de ação que permitam transformar uma dada realidade. 

A extensão, quando acontece sem o afastamento da universidade de seus 

compromissos sociais, emerge a sua qualidade intrínseca, ou seja, causa impacto na 

comunidade e motiva a formação política do aluno (DEMO, 2009). Essa qualidade 

intrínseca diz o autor, traz certas implicações: a articulação do ensino com a pesquisa 

(atividade inserida no currículo); o desenvolvimento de atividades sistemáticas e 

profundas, tendo a comunidade participação ativa e, ainda, a preocupação de 

coletivamente se reelaborar na teoria, a prática. Demo (2009, p. 102) reforça que “é 

mister reconstruir teoricamente a prática, no que se garante também que a prática é 

fonte de conhecimento e não só aplicação decorrente”. Esta posição se fundamenta 

numa prática contextualizada pela teoria, direcionada à formação acadêmica e embasada 

na construção cidadã do aluno como sujeito social e político. Deste modo, o autor 
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salienta que “toda a prática deve estar no contexto da formação acadêmica, unindo saber 

& mudar, desde a aplicação teórica até a fundação científica do sujeito social e 

profissional” (DEMO, 2009, p. 100-102). A teoria precisa ser, constantemente, 

confrontada com a prática para se compreender a realidade, ou seja, a práxis histórica 

do homem; assim, a universidade poderá estar instrumentalizada para assumir o seu 

compromisso político-social de apoiar as transformações sociais (DEMO, 2009). Esse 

confronto permite que se veja o mundo não somente como relação lógica, mas, 

principalmente, quando se participa da construção da prática, percebe-se o seu caráter 

ideológico, que se apresenta como “componente natural do processo saber/mudar” 

(DEMO, 2009, p. 104) e, que realça a potencialidade das transformações pelo 

componente político do processo educativo: 

Faz parte da dialética compreender tal fecundação  contrária entre teoria e 

prática, trazendo à cena dos critérios de cientificidade não somente os 

formais (coerência, consistência, lógica), mas igualmente os políticos, 

apanhados hoje no conceito de discutibilidade: somente se aceita como 

científico o que é discutível formal e politicamente. Assim tratada, a 

ideologia contida na ciência não aparece só como demônio da deturpação, 

mas como motivação política fundamental de projetos alternativos e da 

própria função social da ciência, desde que permaneça discutível. A ideologia 

mais controlável é a discutível, até porque pode ser impulso à criatividade. 

 

Então, a extensão, com o seu componente intrínseco, representa a função 

acadêmica da universidade, quando pela prática possibilita o confronto com a teoria 

ensinada ao aluno, de maneira sistemática e competente, na perspectiva do saber e 

mudar. Não se busca só a aplicação prática da teoria, nem apenas o treinamento, mas 

representa essencialmente “exercícios práticos de cidadania” no processo de formação 

acadêmica e cidadã do aluno (DEMO, 2009, p. 110).  

Durante o processo de formação é preciso que certos temas (ética, 

humanização, cuidado, acolhimento, dentre outros) sejam tratados no contexto de cada 

experiência, de modo a despertar no estudante a convicção de que o usuário deve ser o 

centro das ações, pois, enquanto sujeito histórico, detém valores e saberes, que devem 

ser levados em consideração no modo de assistência.  

Portanto, torna-se importante os estudantes vivenciarem diferentes cenários 

durante o processo de aprendizagem. Trata-se de um grande desafio para a academia, 

pois no futuro os alunos terão que lidar com práticas de atenção à saúde, que são 

baseadas em protocolos, ou seja, logo se confrontará com o instituído, que muitas vezes 

se contrapõe à relação dialógica. Acreditamos que, uma formação que perpassa por 
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cenários diferenciados e se fundamenta na relação dialógica poderá capacitar o 

profissional para interpretar como ocorrem as práticas e, torná-lo capaz de adaptar 

protocolos. De forma mais ampliada podemos afirmar que “estes momentos de 

transformação institucional, a estas forças que tendem a transformar as instituições (...), 

a isso se chama o instituinte” (BAREMBLITT, 2002, p. 32). Neste sentido, o 

profissional de saúde atua, permanentemente, num cenário que confronta, a todo o 

momento, o instituído com o instituinte. 

O processo de formação em saúde, ao permitir aos alunos perceberem que o 

trabalho dos profissionais da saúde é multidisciplinar, ganhará qualidade na medida em 

que todos os envolvidos tiverem a consciência de que estão inseridos e agindo numa 

rede social. Esta rede sofre, permanentemente, influências das instituições e 

organizações, que tendem a refletir diretamente na vida social dos sujeitos, enquanto 

“entendida como o processo em permanente transformação” (BAREMBLITT, 2002, p. 

33).   

Destaca-se a importância da formação em saúde ocorrer articulada com a rede 

de serviços. Assim, a formação quando proposta na perspectiva da relação dialógica, 

que reconhece a construção de novos saberes a partir dos sujeitos de uma comunidade, 

também, prepara o profissional para lidar com o processo da autoanálise e autogestão no 

“seio heterogêneo do coletivo interessado” (BAREMBLITT, 2002, p. 18), o que pode 

potencializar a busca pela melhoria das condições de vida. Considerando, então, que os 

“caminhos” que nos são apresentados no cotidiano sempre estão inacabados, é preciso 

uma posição de constante articulação e diálogo entre os sujeitos. Equivale a dizer que 

em muitas ocasiões não se consegue avançar em termos de melhorias do serviço, porque 

os profissionais não foram preparados para procurar entender a lógica instituída e, 

trabalhar de forma articulada como equipes multiprofissionais. Portanto, podem não se 

sentir capazes de colaborarem com intervenções, que considerem os diferentes 

interesses do coletivo, para aperfeiçoar o sistema de saúde.     

Espera-se que o agir profissional associado às prováveis pressões sócio-

políticas dos usuários seja um fator decisivo para a tomada de decisão de um gestor. 

Durante um processo de negociação, certamente surgirão momentos de tensão, 

característicos da construção coletiva de políticas públicas, que poderão ser superados 

pela habilidade dialógica dos sujeitos. Mais uma vez, reforça-se a necessidade de no 
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período de formação o estudante poder vivenciar essas tensões, visando tornar-se um 

profissional que não tenha o seu agir somente voltado para as questões tecnicistas.    

Para que os profissionais da área de saúde desempenhem suas práticas pela via 

da integralidade, um dos princípios do SUS é de extrema relevância  os modelos de 

formação a que foram submetidos e a capacidade que demonstram para o atendimento 

às necessidades, que vão se desenhando no dia a dia, nas relações da assistência à saúde. 

Acredita-se que este enfrentamento possa ser auxiliado por um processo de educação 

permanente, o que possibilitaria a articulação dos diferentes profissionais durante o 

processo de trabalho, visando à melhoria na assistência. 

 Enquanto instituição formadora, a universidade é desafiada, 

constantemente, a responder às demandas provenientes da sociedade. Um dos caminhos 

que utiliza para esse fim é a articulação entre o saber acadêmico e uma dada realidade 

(contexto social), que pode ser desenvolvida por meio das práticas de extensão 

universitária, pela sua natureza comunicativa (FREIRE, 2002) e transformadora, embora 

sejam pouco exploradas.  Muitas vezes “os processos formativos oferecidos pela 

universidade têm sido analisados como desvinculados e descomprometidos com a 

realidade, não produzindo saberes que ‘revelem ou transformem essa realidade’” 

(BARROS, 2006, p. 138). Acioli (2008, p. 117) ao refletir sobre a prática educativa 

como forma de cuidado na Enfermagem, a partir de ações de extensão, percebe, ainda, 

que “há uma potencialidade na extensão enquanto espaço de formação voltada para o 

cuidado e como produção de conhecimento”. Essa autora enfatiza a extensão como um 

espaço, onde há maiores possibilidades de se manter estreitos contatos com a sociedade; 

portanto, facilitador das trocas de experiências, de saberes e de incorporação de 

interesses, que podem indicar inovações conceituais, de modo a suscitar novas formas 

de pensar, de saber e de fazer na área da saúde (ACIOLI, 2008, p. 120). 

 Neste sentido, acreditamos que a academia possa propor o 

desenvolvimento de projetos estruturantes, que permitam a atuação dos sujeitos pela via 

da transversalidade das ações. Barros (2006, p. 139) afirma que “o processo de 

formação está atravessado por uma redefinição do tecido social, num determinado 

momento histórico, inserido no processo das lutas políticas e da transformação dessa 

sociedade”. Em decorrência desta proposta de implantação de projetos estruturantes, as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão devem se desenvolver com enfoque 
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interdisciplinar, conforme preconiza o FORPROEX, no Plano Nacional de Extensão, ao 

afirmar 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 acadêmico. 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 conseqüência a produção do conhecimento resultante do 

confronto com a realidade brasileira e regional, a democratização do 

conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação 

da Universidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a 

Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do 

social. (FORPROEX, 2001, p. 29-30). 

 

Identifica-se no conceito de extensão universitária uma das possibilidades para 

responder de maneira mais imediata às demandas sociais, ou seja, pela via das práticas 

de atenção à saúde a partir de ações de extensão. A concretização dessas respostas será 

operacionalizada pela conjugação de ações transversalizadas desenvolvidas pelos 

sujeitos, que se submetem a um processo de formação, que respeita as diferenças e 

reconhece a troca de saberes como referência para um agir profissional ético. 

Enfatizamos que o esforço da Universidade para criar e manter este mecanismo de 

relacionamento com a sociedade é intensificado na medida em que haja articulação 

entre as ações extensionistas e o trabalho cotidiano de um profissional de saúde, 

executados por meio de relações dialógicas, que levam à construção de práticas de 

forma coletiva. Essa maneira de agir do coletivo permite que os saberes individuais 

sejam valorizados, e garante que os novos saberes serão considerados e respeitados por 

todos que se envolverem no processo. 

De forma muito particular, as ações de extensão universitária desenvolvidas no 

âmbito do campo da saúde permitem que os estudantes vivenciem experiências 

singulares, pois podem ser implementadas em diferentes cenários de aprendizagem. A 

oportunidade dos discentes atuarem nestes “novos cenários”, durante o processo de 

formação, traz principalmente para os docentes a preocupação de constantemente fazer-

se uma reflexão crítica sobre o agir dos diferentes sujeitos envolvidos nesses cenários. 

Essa preocupação se justifica pelo fato de em muitas situações, as práticas 

desenvolvidas não se adequarem ao que se espera como fruto do processo formativo, 



54 

 

que se pretende desenvolver pelo eixo da integralidade da atenção à saúde, conforme já 

salientamos. 

Tavares et al. (2007), ainda, ao comentar sobre as contribuições para 

desenvolvimento acadêmico-profissional dos estudantes, a partir de práticas relacionais, 

salientou a importância da “aplicação prática dos conhecimentos teóricos e o 

reconhecimento da riqueza desse programa de extensão para a troca de informações e 

desenvolvimento de atividades de educação e promoção de saúde” nas comunidades. 

Constata-se, assim, a importância de se analisar no contexto do processo de 

formação como se realizam as ações de extensão da universidade nestes mais variados 

cenários, que se apresentam na área da saúde e, consideram o modo de cuidar como um 

fator que sofre influência das relações dialógicas estabelecidas entre os sujeitos 

(docentes, discentes, gestores, trabalhadores da saúde e o usuário). Ao apontarem-se 

diferentes ângulos da formação em saúde, busca-se encontrar a correspondência do agir 

das equipes multiprofissionais de saúde com as práticas de ensino/aprendizagem, que se 

desenvolvem pelas ações extensionistas, devido às suas características peculiares. 

Destaca-se o potencial transformador do contexto social, que a extensão universitária 

possibilita ao desenvolver-se pautada na constatação de que cada sujeito é detentor de 

saberes singulares. Assim, a vivência numa realidade, que interage a teoria com a 

prática, permite um processo de trocas de diferentes saberes, que possibilita a 

construção coletiva de novas práticas de atenção à saúde, que consideram a centralidade 

do usuário (SAIPPA-OLIVEIRA, KOIFMAN e PONTES, 2005) e a perspectiva da 

integralidade. 

As ações de formação e de prestação de serviços desenvolvidas pela via da 

extensão universitária devem ser concebidas no âmbito da área de intercessão entre o 

aprendizado teórico e prático. As experiências no campo da extensão têm permitido se 

afirmar que as práticas extensionistas, mesmo que não tenham sido concebidas 

originalmente com a proposta de articulação com o ensino e a pesquisa, ao serem 

vivenciadas em determinado cenário serão capazes de colaborarem no processo 

formativo, pois possibilitam espaços para que essa articulação se estabeleça. Portanto, 

quando se ultrapassam os “muros” da universidade, para relacionar-se com a sociedade, 

surge a oportunidade de conjuntamente se propor intervenções. Estas intervenções, se 

não forem geradas a partir das relações dialógicas entre os sujeitos e das vivências 
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interdisciplinares, não serão capazes de produzirem as mudanças esperadas pela 

sociedade e pela academia. 

No que diz respeito à academia, a principal questão que se coloca é obter-se a 

aproximação da prática com a teoria, e a articulação da extensão com o ensino e a 

pesquisa. Quanto à sociedade, é preciso considerar-se os aspectos sócio-político-

culturais, que interferem nas ações de extensão em função das singularidades do 

contexto e do respeito às diversidades culturais e de saberes. Neste momento, a 

academia tem a oportunidade de “reafirmar o compromisso social da universidade como 

forma de inserção nas ações de promoção e garantia dos valores democráticos, de 

igualdade e desenvolvimento social” (FORPRPEX, 2001, p. 32).  

Brêtas & Pereira (2007, p. 322-323) afirmam que “a relação entre extensão e 

pesquisa ocorre, sobretudo, pelo papel que esta passa a desempenhar como (re)criadora 

de conhecimentos, além de contribuir para a transformação da sociedade”. Afirma, 

ainda, que a ação de extensão “visa também organizar um espaço de reflexões e 

questionamentos”. Portanto, depreende-se que a reelaboração da teoria, a partir da 

prática, se dá pelo diálogo por meio de uma relação impregnada de experiências 

singulares, que são também afetadas pelas particularidades do território.  

Acredita-se, ainda, que as ações de extensão possam contribuir para que a 

universidade enfrente os problemas, que os sujeitos envolvidos na assistência à saúde se 

deparam no processo de trabalho, ao propiciar uma reflexão crítica contextualizada, ou 

seja, que considere o “modo de agir” dos diferentes sujeitos, e as respectivas 

implicações no processo de trabalho em saúde. Para tanto, mais uma vez se aposta no 

aspecto dialógico como ponto de intercessão/articulação, que perpassa a ação de 

extensão (FREIRE, 2002), na proposta de formação em saúde, que considera a 

“indissociabilidade técnico-política”, e nas práticas de trabalho “na perspectiva da 

integralidade, (...) no encontro com a alteridade” (BARROS, 2006, p. 135-136). Neste 

sentido, Koifman & Saippa-Oliveira (2006, p. 255) afirmam que: 

o processo de aprendizagem (...) é de natureza participativa, e tem como eixo 

central o trabalho coletivo motivando a compreensão crítica da realidade. 

Isso porque é precisamente no âmbito das reflexões coletivamente produzidas 

que se consolidam os comportamentos e formas de atuação profissional 

individuais e coletivas. 

 

Assim, acredita-se que já no início do curso, um espaço privilegiado, para o 

estudante participar da construção de práticas cuidadoras, possa ser o da ação 

extensionista, devido ao seu caráter relacional, quando se considera o usuário como “um 
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corpo em interação com o socius e o ambiente, isto é, um corpo sob processos de 

subjetivação, em movimento e sensível” (CECCIM & CARVALHO, 2006, p. 72).    

A relevância pública da saúde prevista na atual Constituição Brasileira está 

presente na política do SUS e, também, na LDB quando trata das diretrizes curriculares 

nacionais. Assim, as universidades públicas, como instituições responsáveis pelo setor 

educacional, precisam juntamente com outras instituições liderar o processo de 

mudanças nas graduações das profissões da área da saúde, para que respondam às novas 

demandas sociais (CECCIM & FEUERWERKER, 2004). Também a Resolução 

CNE/CES nº. 04/2001 já sinalizava para outro perfil de profissional ao tratar das novas 

diretrizes curriculares dos cursos de saúde (BRASIL, 2001 b). Os profissionais, com 

novas habilidades e competências, representam uma resposta da academia às constantes 

demandas sociais, que somente poderá surgir por meio da valorização dos saberes e 

práticas populares, durante um processo formativo com base na relação dialógica. Desta 

forma, surgem propostas de práticas de atenção à saúde, centradas nos usuários 

(SAIPPA-OLIVEIRA, KOIFMAN e PONTES, 2005), à medida que se incentiva a 

autonomia e a participação dos diferentes sujeitos, visando às vivências por meio de 

ações interdisciplinares, e provocando o surgimento de novas relações sociais. Neste 

sentido, o SUS torna-se uma referência para a formação em saúde, pois oferece uma 

diversidade de cenários para o ensino e a aprendizagem, onde se vivenciam inúmeras 

experiências, que permitem potencializar as práticas do cuidado sob o eixo da 

integralidade.   

Ao discutir o projeto pedagógico do Curso de Fisioterapia da Universidade de 

Brasília – UnB, Marães et al (2010, p. 313) ressaltam que a formação do fisioterapeuta 

deve possibilitar ao futuro profissional adquirir, também, “uma visão crítica e 

problematizadora da natureza social do processo saúde-doença” e, ainda, buscar romper 

a rigidez curricular, pelo incentivo à integração disciplinar e; assim, valorizar as 

vivências em cenários de práticas de atenção, que possam atender aos pressupostos do 

SUS. 
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III- Metodologia 

 

No desenvolvimento da pesquisa os três eixos norteadores serviram de norte a 

todo o momento. Utilizou-se como fundamentação teórica, no campo da extensão 

universitária, autores como Nogueira, Rocha, Jezine, Sales e Santos, que se referenciam 

ao FORPROEX, ao seu Plano Nacional de Extensão (2001), e consideram a dimensão 

acadêmica da extensão universitária. No campo do cuidado entende-se que a 

contextualização esteja nas relações de diálogos entre os sujeitos e na abertura para a 

escuta do outro. Assim, buscou-se um diálogo teórico com autores como Merhy, Ayres 

& Pinheiro, Ferla & Silva Junior, dentre outros pesquisados. Finalmente, para a discussão 

da extensão universitária, enquanto campo de formação cidadã e, não meramente 

técnica, recorreu-se a Freire, Barros, Demo e Saippa-Oliveira, Koifman e Pontes. Os 

autores buscam encontrar nos diálogos, com trocas de saberes, e nos confrontos 

dialéticos da teoria e prática, marcos diferenciais de uma formação acadêmica de 

natureza transformadora: política, autonomia, crítica e reflexão. Isto é, que possa ser 

capaz de questionar a realidade, mas concomitantemente de modo propositivo e coletivo 

com a sociedade, e patrocinar novas práticas de atenção à saúde que transformem social 

e politicamente uma realidade.  

Considerando a natureza dos pressupostos teóricos apontados, a perspectiva de 

se atingir os objetivos da pesquisa e a atuação num campo, onde as questões das 

relações e dos diálogos entre os diferentes sujeitos estariam o tempo todo no foco 

central da análise, entendeu-se que a pesquisa qualitativa seria a modalidade de 

investigação mais adequada. Autores como Flick (2009, p. 110) afirmam que 

“pesquisadores e entrevistados, bem como suas competências comunicativas, 

constituem o principal ‘instrumento’ de coleta de dados e de reconhecimento”. 

A pesquisa qualitativa trabalha com um conjunto de fenômenos humanos, 

entendido como parte da realidade social; assim, o universo da produção humana: 

relações, representações, significações, diálogos e intencionalidade é o objeto da 

pesquisa qualitativa (MINAYO, 2010a). 

Atualmente, os pesquisadores da área de saúde utilizam cada vez mais a 

metodologia de pesquisa com abordagem qualitativa, na qual predomina um caráter 

interpretativo e que, tradicionalmente, era usada nas ciências sociais. Neste tipo de 

pesquisa, pelos significados das experiências de mundo social e pela compreensão da 
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realidade por parte dos sujeitos, procura-se interpretar os fenômenos a partir dos 

sentidos por eles expressos (POPE & MAYS, 2005), que podem ser captados por meio 

de depoimentos, recordações pessoais, dentre outras formas. Por essa natureza, a 

pesquisa qualitativa está referenciada a um determinado contexto de realidade histórica. 

Logo, considera-se a fase do trabalho de campo uma etapa privilegiada deste processo. 

Para se desenvolver a pesquisa qualitativa precisam-se ter instrumentos 

científicos, que permitam ao pesquisador buscar as informações subjetivas dos sujeitos 

envolvidos no estudo; para tanto, se deve dispor de métodos lógicos e planejados 

(POPE & MAYS, 2005). A principal estratégia para a aplicação de tais métodos é a ida 

ao campo para a investigação. Os instrumentos (procedimentos) normalmente usados 

são: o diário de campo, as entrevistas, a análise de gravações, a observação participante, 

os grupos focais e a análise documental.            

Para este estudo, a partir de um levantamento preliminar de informações 

utilizando relatórios e banco de dados das atividades de extensão da PROEX/UFF e a 

experiência pessoal do pesquisador, como coordenador do projeto de extensão Visitas 

Técnicas de Extensão Universitária/UFF, selecionou-se, para a análise das ações de 

extensão, um Programa de Extensão Universitária no campo da formação em saúde, 

vinculado à “Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC)” da UFF, pois 

o mesmo apresentava uma dinâmica de funcionamento, que se aproximava dos eixos 

norteadores da pesquisa. 

O referido Programa de Extensão Universitária denomina-se Enfermagem na 

Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores/EASIC, coordenado pela Profª. Selma 

Petra Chaves Sá, do Departamento de Fundamentos em Enfermagem (MFE/EEAAC). 

O Programa tem suas atividades desenvolvidas no “Mequinho”, que é uma das 

instalações físicas da UFF em Niterói, localizada na Av. Jansem de Melo, 174 - Centro - 

Niterói/RJ - CEP. 24.030-221.  

As informações mencionadas acerca do EASIC possibilitam maior clareza 

quanto às razões para se ter investigado o campo. Logo, os quatro eixos, que segundo o 

Plano Nacional de Extensão/FORPROEX, definem as Diretrizes para a Extensão 

Universitária no Brasil, foram as principais referências acadêmicas que nortearam a 

seleção do citado Programa de extensão universitária para a presente investigação 

(indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; interações dialógicas; 

interdisciplinaridade e impactos/transformações sociais).  



59 

 

Deste modo, justifica-se esta indicação por ser uma experiência extensionista 

que se desenvolve como prática acadêmica há doze anos, e que se acredita apresentar 

certo grau de amadurecimento, quanto à articulação com a comunidade. Reforça esta 

escolha o fato do pesquisador ser docente do Departamento de Planejamento em Saúde 

(Instituto de Saúde da Comunidade da UFF) e de vir participando há pelo menos cinco 

anos da coordenação do Projeto de Extensão Visitas Técnicas de Extensão 

Universitária/UFF, o que o possibilitou conhecer in loco algumas das atividades 

desenvolvidas pelo Programa. Desta forma, acredita-se que tal condição represente um 

fator facilitador para a aproximação do pesquisador ao “campo” a ser investigado. 

Portanto, conforme já mencionado anteriormente, ao lado do levantamento no 

banco de dados da PROEX e das experiências vivenciadas pelo pesquisador nas visitas 

técnicas de extensão, foi fator decisivo na escolha do Programa, a possibilidade de 

atuar-se num campo que estivesse referenciado, academicamente, às Diretrizes para a 

Extensão Universitária no Brasil. 

Assim, naquelas oportunidades observou-se que o eixo da indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão, uma das referidas diretrizes, norteava a 

implementação do Programa nas suas articulações com os respectivos projetos. Outro 

aspecto que se considerou para a escolha, foi o de se ter a participação de diferentes 

sujeitos no desenvolvimento da prática extensionista, o que permitirá analisar como 

ocorrem as interações dialógicas, que se processam naquele contexto, atendendo-se, 

desta forma, a outra diretriz. Além disso, o eixo da interdisciplinaridade está, também, 

explicitado na medida em que o Programa desenvolve experiências que articulam mais 

de uma classe de profissionais de saúde, pois se pretende analisar ações que priorizem 

os aspectos interdisciplinares e considerem como paradigma, para a prática de atenção à 

saúde, a relação multiprofissional. Por fim, há evidências de mudanças e espera-se, 

então, que ao perseguirem-se os objetivos da pesquisa, se possam identificá-las no 

âmbito de abrangência do Programa, e perceber como são produzidos estes impactos e 

transformações sociais – quarto e último eixo, que define as diretrizes da extensão 

universitária hoje.  

Para defrontar-se com o objeto da pesquisa e desenvolvê-la, o campo da 

investigação foi selecionado de maneira “tipicamente intencional”, como normalmente 

ocorre nas pesquisas qualitativas (POPE & MAYS, 2005, p. 44). Consequentemente, 

não é pretensão deste estudo, a generalização de resultados que venham a ser obtidos; 
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mas que a partir da referida população, sabidamente inserida num determinado contexto 

sócio-histórico-político-cultural, no qual seus representantes são sujeitos ativos nas 

questões referentes ao objeto de pesquisa, obtenham-se contribuições que esclareçam 

questionamentos levantados pela investigação. Isto é, que a partir das comunicações 

com os representantes do grupo selecionado (Programa) se estabeleça uma correlação 

com as hipóteses inicialmente levantas pelo estudo. 

  Considerando as questões apontadas, definiram-se como instrumentos de 

investigação: a análise documental (relatórios, por exemplo), as entrevistas com 

informantes-chave gravadas, o diário de campo e a observação participante neste 

Programa extensionista, notadamente, no que diz respeito aos aspectos pertinentes à 

formação em saúde para o cuidado integral.  

Realizou-se a pesquisa com os participantes do Programa citado, que se 

constitui de idosos (acima de 65 anos e na sua maioria mulheres) e respectivos 

cuidadores (os dois grupos são membros da comunidade e residentes nos municípios de 

Niterói e São Gonçalo/RJ) e dos executores (docentes e discentes da Escola de 

Enfermagem da UFF e de profissionais da saúde da UFF e de profissional da saúde 

voluntário). Justifica-se a participação de representantes das diferentes categorias no 

intuito de buscarem-se informações acerca das singularidades nas dinâmicas das 

relações estabelecidas entre os diversos sujeitos, a partir das vivências de cada um na 

realidade social presente no Programa estudado. 

Então, uma vez que o foco da pesquisa é a questão da formação em saúde para 

o cuidado integral, priorizaram-se as entrevistas com os coordenadores, os docentes, os 

técnicos, os discentes e os representantes da comunidade, que tenham participação ativa 

nas ações extensionistas do programa. As entrevistas com os sujeitos foram realizadas 

individualmente, gravadas e transcritas. Deste modo, para as entrevistas usaram-se 

questionários construídos a partir de roteiros semiestruturados. Esta técnica permite a 

utilização de questões abertas centradas no objeto da pesquisa, além daquelas de caráter 

mais objetivo. Assim, podem-se obter detalhamentos de certas questões, que não havia 

sido ainda cogitadas, e que afloraram no momento do diálogo entre entrevistado e 

entrevistador. Essa é mais uma razão para que as entrevistas fossem gravadas.  

Quanto aos questionários, usou-se como base o modelo constante do Apêndice 

I, que contém perguntas que buscaram responder os questionamentos advindos dos 

objetivos da pesquisa, a partir do “olhares” dos sujeitos envolvidos, de acordo com as 
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categorias as quais pertenciam, ou seja, respeitando-se as singularidades de cada 

participante e executor do Programa.  

Para a realização das entrevistas foi necessário estar consciente de que o 

pesquisador se envolveria com os entrevistados e, ainda, fez-se necessário preparar o 

acesso ao campo. Deu-se especial atenção “a questão sobre a forma como conseguir 

acesso a um campo e àquelas pessoas e processos que representam um interesse 

específico no campo” (FLICK, 2009, p. 109). É preciso que o pesquisador possa ter a 

colaboração efetiva das pessoas, ou seja, durante as entrevistas elas precisam não 

somente demonstrar boa vontade, mas transmitirem dados que reflitam a realidade do 

campo analisado (FLICK, 2009). Consequentemente, o pesquisador não terá uma 

participação neutra nesse processo. Portanto, o papel que o pesquisador venha a 

desempenhar no campo deve ser negociado com os que serão entrevistados. Flick 

(2009, p.110) observa a importância cada vez maior do processo interativo de 

negociação e definição de papéis para os pesquisadores no campo, pois terá reflexo 

direto sobre as informações que terá acesso. No caso do pesquisador necessitar de 

acesso às instituições, deve-se negociar a entrada pela via do estabelecimento de uma 

relação de confiança e não meramente pelo fornecimento de informações; assim, a 

instituição se envolverá na pesquisa (FLICK, 2009).   

Uma vez no campo, o pesquisador necessita da colaboração das pessoas. É 

preciso identificar aquelas que tenham experiências práticas no campo estudado 

(informantes-chave) e, em certas situações deve, ainda, se preocupar com a 

disponibilidade que ela terá para a pesquisa. Nesta situação, novamente, o pesquisador 

deve partir para o processo de negociação (FLICK, 2009). Outro aspecto a ser destacado 

é que a entrada no campo é uma aprendizagem para o pesquisador, inclusive muitos 

aspectos não são perceptíveis nesse momento. A pesquisa qualitativa busca 

compreender o mundo, que está sendo analisado a partir do seu interior e da sua própria 

lógica. Assim, o pesquisador poderá buscar conhecer a realidade procurando 

compreender a visão individual e os princípios organizacionais do campo estudado, a 

partir da perspectiva de um indivíduo (FLICK, 2009). 

A entrevista deve permitir ao pesquisador fazer adaptações ao longo do 

processo, a partir de uma avaliação do comportamento do entrevistado e do andamento 

da entrevista à luz das questões relevantes para o objeto da pesquisa. Deve-se ter em 

vista que o roteiro para as entrevistas permita uma flexibilização, visando não 
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interromper relatos que possam qualificar melhor a pesquisa. Para tanto, o entrevistador 

deve estar treinado e sensibilizado para tais questões, e utilizar-se de uma linguagem 

simples nas perguntas e durante as intervenções nas entrevistas (FLICK, 2009). 

A partir das entrevistas e de posse das falas dos vários sujeitos, analisou-se as 

diferentes visões que eles têm sobre as práticas de extensão, principalmente, enquanto 

estratégia para a formação em saúde para o cuidado integral. Essas práticas foram 

analisadas quanto à sua articulação com o ensino e a pesquisa, e enquanto instrumentos 

do processo de formação dos profissionais da área de saúde. 

As informações coletadas nas entrevistas ficarão sob a guarda do pesquisador 

por cerca de cinco anos, quando serão eliminadas por meio da picotagem dos papéis. 

Após o término de todo o trabalho, as entrevistas serão desgravadas. Ficará sob a guarda 

do pesquisador a transcrição da gravação, para possível utilização das informações 

numa nova pesquisa dentro do prazo estipulado. O processo de gravação se justificou 

para se ter outro recurso, na etapa de redação da dissertação, que auxiliasse na 

fidedignidade das informações prestadas pelos participantes. 

A outra estratégia utilizada como instrumento de investigação foi a observação 

participante. Neste caso, o pesquisador atuou pela mediação de um informante-chave, 

que participou da negociação do seu acesso ao campo e da sua aceitação pelo grupo. 

Deve-se salientar, aqui, a necessidade do pesquisador manter distância do campo, para 

não se tornar um membro do grupo (FOOTE-WHYTE, 1975), ou seja, deve se inserir e 

se integrar na perspectiva de que os sujeitos do grupo têm a exata noção de que ele é 

diferente. 

Como observador participante, o pesquisador procurou antes de tudo conhecer 

os costumes e as regras do grupo no qual se inseriu. Os entrevistados receberam 

justificativa para a pesquisa (FOOTE-WHYTE, 1975). A aceitação do pesquisador pelo 

grupo dependeu muito mais das relações, que desenvolveu com o mesmo, do que com 

explicações muito elaboradas sobre o objeto da pesquisa. Neste contexto, o informante-

chave desempenhou um papel essencial.  

Ao observador participante coube se inteirar sobre as questões pertinentes ao 

grupo e conhecer o contexto no qual estão inseridas, para que tivesse condições de 

manter diálogo com os sujeitos. Assim, teve possibilidades de perceber como conduzir 

as perguntas (o quê, como e quando perguntar). Aqui cabe citar Foote-Whyte (1975, p. 

82), quando afirma que: “se as pessoas o aceitam, você pode perambular por todo canto 
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e a longo prazo vai ter as respostas que precisa sem fazer perguntas”. Destaca-se, então, 

a importância do ouvir o outro durante o processo, e de ter procurado na medida do 

possível não afetar o grupo. 

Segundo Foote-Whyte (1975), o pesquisador deve buscar a aproximação 

constante com as lideranças do grupo, visando à obtenção de apoio quanto à inserção no 

mesmo e a colaboração ativa na pesquisa. Destaca-se aqui que, o informante-chave é 

detentor de saberes e ocupa uma posição de observador, portanto, foi importante mantê-

lo bem informado acerca da pesquisa. 

Para a observação participante utilizou-se roteiros semiestruturados 

semelhantes ao das entrevistas. Foi realizada durante as reuniões dos grupos dos idosos, 

dos cuidadores e da equipe executora do programa, respectivamente, pois essas ocasiões 

foram consideradas as mais propícias para as relações informais do pesquisador com os 

sujeitos e, consequentemente, para a percepção de maneira mais natural do “ponto de 

vista” de cada sujeito, no que diz respeito à sua inserção e respectiva relação com o 

objeto da pesquisa. Todas as informações foram anotadas num diário de campo e, 

posteriormente subsidiaram a redação da dissertação.  

No tocante à observação participante, da mesma maneira que nos 

questionários, os apontamentos realizados serão descartados ao final do trabalho. 

A seguir enumeram-se alguns pontos respeitados na pesquisa por princípios 

éticos:  

 Critérios de Exclusão: foram excluídos das entrevistas os idosos 

portadores de demência. Nesses casos, optamos por entrevistar os 

respectivos cuidadores; 

 Despesas da pesquisa: foram todas financiadas pelo próprio pesquisador; 

 Benefícios: os benefícios da pesquisa poderão atingir indiretamente os 

participantes e executores do programa, por conseguinte a sociedade, na 

medida em que se vincule o processo de formação dos profissionais da 

área da saúde, que preconiza a centralidade do usuário e as relações 

dialógicas entre os sujeitos, às práticas extensionistas. Porque estas podem 

representar “novos cenários” de aprendizagem, onde as vivências 

profissionais aproximam os estudantes dos sujeitos na suas realidades 

históricas. Portanto, caracteriza-se como um benefício de natureza coletiva. 
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Neste sentido, espera-se, também, que a pesquisa possa ter relevância para 

a melhoria das práticas acadêmicas de modo geral;  

 Divulgação dos Resultados: Os resultados da pesquisa e os dados 

científicos produzidos a partir da mesma, somente serão publicizados em 

congressos, demais eventos e publicações de cunho acadêmico-científico, 

desde que se garanta a confidencialidade das informações de cada sujeito. 

Ainda, quanto aos resultados da pesquisa, visando divulgá-los entre os 

pesquisados, pretende-se entregar à coordenação do Programa de Extensão 

Universitária Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores, um exemplar da dissertação e do(s) artigo(s) que vier(em) a 

ser produzido(s) a partir da pesquisa. 

A metodologia de pesquisa, enquanto “caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade”, é a fase do seu desenvolvimento que discute o 

objeto pesquisado; assim, inclui simultaneamente a teoria da abordagem, os 

instrumentos de operacionalização do conhecimento e a criatividade do pesquisador 

(MINAYO, 2010a, p. 14-16). 

 Após se estabelecer o objeto da pesquisa, define-se o marco metodológico que 

“fundamenta, teoricamente, o ‘caminho do pensamento’ seguido pelo investigador” e 

que “deve contemplar e detalhar todas as etapas de operacionalização da pesquisa” 

(MINAYO, 2010c, p. 187-188). Levando-se em conta as considerações de Minayo e as 

características mencionadas, anteriormente, do Programa de Extensão Universitária 

Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores/EASIC, o mesmo foi 

definido como o campo da pesquisa. 

No presente estudo científico utilizou-se para o trabalho de investigação o 

método da pesquisa qualitativa com abordagem de “Estudo de Caso”. A partir do 

estabelecimento dessa abordagem é que se definiu a operacionalização e as técnicas da 

pesquisa. Decorre daí, a escolha da organização dos dados por categorização temática e 

da sua interpretação focada no referencial teórico da pesquisa. 

O estudo de caso é uma abordagem metodológica que se vale de estratégias de 

investigação qualitativa para mapear, descrever e analisar o contexto, as relações e as 

percepções a respeito de uma realidade. Trata-se de um processo de compreensão da 

realidade, no qual o pesquisador necessita ter habilidade para perguntar, ouvir e 

observar (MINAYO, 2010c). 
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Portanto, o estudo de caso permite compreender relações, valores, crenças e 

representações e, a partir da realidade humana vivida socialmente, poder interpretá-la e 

compreendê-la (MINAYO, 2010a). Deste modo, buscou-se chegar a um conhecimento 

bastante abrangente da realidade do Programa de Extensão estudado. 

Considerando a abordagem metodológica escolhida e a necessidade de se ter 

um processo adequado de operacionalização das indagações da investigação, a fase do 

processo do trabalho científico dedicada à análise dos dados, realizou-se pela Análise 

Temática, que se caracteriza como uma modalidade de Análise de Conteúdo 

(MINAYO, 2010c).   

A análise de conteúdo se fundamenta na compreensão das falas e das 

significações, isto é, do “aspecto individual e actual (em acto) da linguagem” 

(BARDIN, 2010, p. 44-45). Assim, pode-se dizer que a análise de conteúdo é: 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) destas mensagens” (BARDIN, 2010, p. 44). 

 

A análise de conteúdo busca conhecer variáveis de ordem psicológica, 

sociológica, histórica, dentre outras e, “inferir (deduzir de maneira lógica) 

conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou sobre o seu meio” (BARDIN, 2010, p. 

41, 46). Portanto, reconheceu-se estar em perfeita sintonia com o campo pesquisado, 

pois o Programa é um espaço de intensas relações entre diferentes sujeitos. 

Pode-se considerar como o material de análise da pesquisa, o texto bruto 

produzido no trabalho de campo, que contém os dados que foram coletados. Para a 

análise de conteúdo, o dado é “um enunciado imobilizado, manipulável, fragmentável” 

(BARDIN, 2010, p. 216). O tratamento do material bruto ou codificação ocorre por 

meio do recorte, agregação e enumeração dos conteúdos, de modo a se obter os temas 

ou unidades de registro. O critério de recorte na análise de conteúdo (das significações) 

é sempre de ordem semântica (BARDIN, 2010). Portanto, a categorização, que é a 

organização e a classificação dos dados, na análise temática é de natureza semântica, ou 

seja, congrega as significações.  

Assim, a “análise temática consiste em descobrir os ‘núcleos de sentido’ que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar 

alguma coisa para o objectivo analítico escolhido” (BARDIN, 2010, p. 129-131). Neste 

estudo, uma das principais técnicas de pesquisa utilizada foi a entrevista semiestruturada 
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e como toda entrevista “como forma privilegiada de interação social, está sujeita à 

mesma dinâmica das relações existentes na própria sociedade” (MINAYO, 2010b, 

p.65). Não por outra razão, logo de início se fez uma leitura compreensiva de todo o 

material coletado. Tal procedimento trouxe uma maior segurança para a análise, pois se 

encontrou respaldo nas seguintes considerações de Bardin:  

a análise temática: é transversal, isto é, recorta o conjunto das entrevistas 

através de uma grelha de categorias projectada sobre os conteúdos. Não se 

têm em conta a dinâmica e a organização, mas a freqüência dos temas 

extraídos do conjunto dos discursos, considerados dados segmentáveis e 

comparáveis (2010, p. 220) . 

 

As categorias temáticas de análise utilizadas (Extensão Universitária, Cuidado, 

Formação/Ensino, Pesquisa, Diálogos/Trocas de Saberes, Teoria e Prática, Produção de 

Conhecimentos) foram definidas a partir dos três eixos norteadores, que embasam a 

pesquisa e serviram para a elaboração do questionário para as entrevistas.  

O trabalho científico em pesquisa qualitativa pode ser detalhado em três 

momentos: Fase Exploratória, Trabalho de Campo e Análise e Tratamento do Material 

Empírico e Documental. A seguir relatam-se os aspectos mais relevantes de cada 

momento (MINAYO, 2010a): 

 

1. Fase Exploratória    

 

A etapa anterior à redação do projeto constou de um levantamento preliminar 

sobre as ações de extensão da UFF, a partir da consulta a documentos da PROEX/UFF, 

para a obtenção de informações acerca dos programas e projetos de extensão na área da 

saúde. Para tanto, consultou-se relatórios e banco de dados de atividades de extensão 

(SIGProj), documentos sobre a política de extensão na UFF, bem como diversos 

documentos relativos à política extensionista do FORPROEX, para as universidades 

públicas brasileiras. Nesta etapa de consultas, acredita-se ter sido de grande valia as 

experiências pessoais do pesquisador, no âmbito da gestão da extensão e da 

coordenação de projetos de extensão, notadamente, do Projeto de Extensão “Visitas 

Técnicas de Extensão Universitária/UFF”. Por fim, embasado nessa “exploração” pôde-

se selecionar a ação de extensão que seria o campo de pesquisa: um Programa de 

Extensão focado no campo da formação em saúde, que se articulava intensamente com 

as práticas extensionistas, o ensino e a pesquisa e que, portanto, poderia representar uma 

realidade que se aproximasse bastante dos eixos norteadores da pesquisa. Vale ressaltar 
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que, de modo particular, teve-se a oportunidade de se proceder às consultas no próprio 

Programa e nos respectivos projetos e relatórios vinculados. 

Ainda, na fase exploratória, mantiveram-se diversos contatos com a 

coordenação do Programa e alguns dos seus membros, para se conhecer mais de perto 

aquele que poderia ser o futuro campo de pesquisa. Tais conversas demonstraram ter 

sido muito úteis no decorrer da pesquisa, pois facilitou a entrada e o trânsito do 

pesquisador no “campo”. 

O projeto de pesquisa foi elaborado a partir das justificativas apresentadas. Em 

seguida, mantivemos contato com a coordenadora do Programa, onde se realizou a 

pesquisa, para a apresentação da proposta de investigação. A coordenação aceitou 

prontamente a solicitação e com a devida aprovação em 18/10/2010 (Anexo I), 

encaminhamos o projeto para o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da UFF/Hospital Universitário Antônio Pedro, tendo sido aprovado em 

05/11/2010 (Anexo II). Deve-se registrar que o único ajuste solicitado pelo Comitê de 

Ética foi o de que se elaborasse um segundo modelo de TCLE (Apêndice II) para os 

idosos e cuidadores, numa linguagem mais simplificada e redigida numa fonte maior, 

para se facilitar a leitura. Portanto, o modelo de TCLE apresentado inicialmente 

(Apêndice III) foi utilizado para os docentes, discentes e profissionais da saúde. No 

decorrer de 2010, a partir de discussões com os orientadores e nas disciplinas cursadas 

no mestrado, o projeto sofreu adequações de natureza operacional, tendo em vista se 

alcançar de modo mais consistente os objetivos propostos. Também, ao final de 2010, o 

projeto foi submetido à qualificação e aprovado (Anexo III); contudo, sugestões dos 

professores da banca avaliadora foram incorporadas, visando, principalmente, a ajustes 

no plano da abordagem metodológica.   

Quanto à revisão da literatura, teve-se a oportunidade de acesso à base de 

dados do SCIELO, além de uma ampla consulta em artigos e livros do próprio 

pesquisador, de bibliotecas e emprestados pelos orientadores. Buscou-se, de modo 

particular, focar as consultas em trabalhos e obras publicadas na área da saúde, que 

tinham foco na formação, na extensão universitária e no cuidado. 
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2. Trabalho de Campo 

 

O momento do trabalho de campo é aquela fase da pesquisa, na qual quem 

investiga inicia o relacionamento com os sujeitos ao penetrar na realidade social do 

“campo”. Inicialmente, os sujeitos da pesquisa seriam docentes (enfermeiros) e 

discentes da Escola de Enfermagem da UFF, profissionais da saúde (enfermeiros) e 

cuidadores/idosos, vinculados diretamente ao EASIC. No trabalho de investigação de 

natureza qualitativa, o “campo” corresponde ao recorte espacial que delimita a 

abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico relativo ao objeto da pesquisa 

(MINAYO, 2010b, p.62). 

Os primeiros contatos diretos com o campo de pesquisa ocorreram no mês de 

fevereiro de 2011, quando houve a participação do pesquisador na reunião anual de 

planejamento das atividades do EASIC. Já naquele momento foi possível conhecer 

quase todos os seus componentes docentes, discentes e profissionais de saúde. Ainda, 

em fevereiro de 2011, realizou-se um encontro com a professora representante externa 

na banca de qualificação. Na oportunidade, o pesquisador discutiu com a docente as 

sugestões apontadas por ela, por ocasião da qualificação da pesquisa, no mês de 

dezembro de 2010. Também, em fevereiro de 2011, já estando atuando no “campo”, foi 

realizada a entrevista “pré-teste”, visando avaliar a aplicação do questionário aos 

sujeitos da pesquisa. A entrevistada foi uma profissional de saúde (enfermeira). Na 

oportunidade, constatamos algumas dificuldades, principalmente, referentes ao grande 

número de questões que seriam abordadas. A duração da entrevista completa foi muito 

maior do que o esperado; tanto que, realizou-se em duas etapas e em dias diferentes. 

Diante desse fato e em discussão com os orientadores, foram feitos pequenos ajustes no 

questionário, notadamente, para atender as entrevistas com os idosos e cuidadores. No 

mês de março de 2011, houve um encontro com a professora representante da UFF na 

banca de qualificação para, também, discutir algumas sugestões apresentadas durante a 

qualificação. 

Destaca-se que a entrada no “campo” ocorreu de modo tranquilo, pois houve 

toda uma negociação anterior, que foi bem-sucedida e acredita-se que, também, pelo 

fato do pesquisador já ter visitado o EASIC por duas ocasiões, na condição de 

coordenador de extensão da PROEX/UFF. Reforça, ainda, essa afirmação o fato de que 

durante a negociação, para atuar no EASIC, a coordenadora do Programa ter 
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demonstrado satisfação, por ser aquela uma oportunidade de “divulgar” as ações de 

extensão, como práticas acadêmicas inseridas no processo formativo na área da saúde.  

No entanto, o acesso ao “campo” foi uma fase bastante interessante, pois havia, 

inicialmente, a preocupação de que os contatos já mantidos com o “campo” pudessem 

vir a afetar os movimentos e articulações, que seriam necessários, para a coleta de dados 

da pesquisa. Entretanto, tal situação não ocorreu, o que se credita ao fato de que, com 

exceção dos docentes, a grande maioria dos discentes e profissionais da saúde não era 

conhecida do pesquisador. Quanto aos idosos e cuidadores, pode-se dizer que, também, 

não haviam tido contatos, anteriormente, com o pesquisador.  

Considera-se que as técnicas são os instrumentais utilizados para que se 

operacionalize o processo investigatório a partir de uma teoria. No caso desta 

investigação, as técnicas de pesquisa utilizadas no trabalho de campo foram: entrevista, 

observação participante e análise documental. Acreditava-se que, assim, se teria 

instrumental suficiente para proceder-se à análise qualitativa do objeto central da 

pesquisa. As coletas de dados foram realizadas pelo próprio pesquisador e eram 

anotadas no diário de campo.  

 

Entrevistas 

 

A técnica mais utilizada neste trabalho foi a entrevista, devido à necessidade 

de se ter intensas interações com os sujeitos que compõem o “campo”, e ao fato de ser o 

EASIC, um local de práticas amistosas às  relações dialógicas. A entrevista, enquanto 

comunicação verbal e meio de coleta de dados sobre determinado objeto, tem sido a 

estratégia mais usada no trabalho de campo (MINAYO, 2010c). 

Optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas, pois admitem 

associar questões abertas e fechadas e, por essa razão, permitem aos entrevistados 

exporem suas opiniões com mais liberdade, não obstante se ter diante de si uma 

indagação. Para a realização das entrevistas, elaborou-se um questionário com questões 

fundamentadas nos três eixos norteadores da pesquisa e referenciadas às categorias 

utilizadas para a análise temática. 

Os sujeitos entrevistados foram classificados, para efeito de coleta, análise e 

interpretação dos dados, nas seguintes categorias: docentes, discentes, profissionais da 

saúde (enfermeiros) e cuidadores. Salienta-se que nenhum idoso foi entrevistado. O fato 
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foi motivado pelas dificuldades de agendamentos das entrevistas, considerando as 

condições de saúde dos idosos para exerceram tal ação. A questão foi discutida com os 

orientadores e chegou-se à conclusão de que nesse caso, pelo menos determinadas 

informações dos idosos poderiam ser obtidas nas falas dos seus respectivos cuidadores. 

Procedeu-se, então, dessa maneira. 

A seguir cada uma das categorias entrevistadas foi “batizada” por uma letra, 

visando preservar a identidade dos sujeitos, quando da elaboração do Quadro Analítico 

por Sujeitos de Pesquisa e Categorias Temáticas (Apêndice IV). Concomitantemente, 

cada um dos sujeitos entrevistados recebeu uma numeração logo a seguir a letra, para 

que no momento da análise se pudesse fazer a correlação das falas com os respectivos 

sujeitos e, ao mesmo tempo, se manter sigilo sobre a origem dos emissores de cada fala. 

As diferentes categorias passaram a ser nomeadas da seguinte forma: Docentes (D1, D2 

e D3); Discentes (E1, E2, E3 e E4); Profissionais da Saúde (T1, T2, T3 e T4) e 

Cuidadores (C1, C2, C3 e C4).  

Para se ter acesso a cada entrevistado e realizar a entrevista, contou-se com a 

intermediação da coordenadora do EASIC, que previamente apresentou o pesquisador 

aos sujeitos da pesquisa e, também, discorreu brevemente sobre qual seria a atuação 

dele no EASIC. Deste modo, não houve dificuldades de relacionamentos e de 

aproximação para esse momento de interação do pesquisador com o “campo”. A partir 

daí começaram os agendamentos dos que seriam entrevistados, que com exceção dos 

docentes, se colocaram todos à disposição para as entrevistas no mesmo local de 

funcionamento do Programa (Mequinho). Os docentes solicitaram para que as 

entrevistas fossem realizadas na Escola de Enfermagem, para ajustarem os horários das 

entrevistas com os seus compromissos de aulas nas disciplinas.  

Efetivamente, a primeira entrevista só ocorreu em maio/2011. Do início de 

março/2011 a primeira quinzena de maio/2011 só foi possível realizarem-se as 

observações participantes. A última entrevista foi concluída em agosto/2011. Do mês de 

agosto ao de outubro, diversas tentativas, ainda, foram feitas para se agendar as 

entrevistas com os idosos, mas não se obteve sucesso. As razões são expostas adiante. 

As entrevistas foram realizadas, reservadamente, em diferentes salas do 

Mequinho, de acordo com a disponibilidade do local e, em horários, antecipadamente 

agendados. Cada entrevistado escolheu o melhor dia e horário para comparecer, o que 
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normalmente ocorria às terças-feiras na parte da tarde, pois coincidia com o dia das 

oficinas para os idosos e cuidadores.  

No início da entrevista o sujeito recebia o TCLE para ler, tomar conhecimento 

formal da pesquisa e, caso estivesse de acordo, assinaria duas vias do documento. Uma 

cópia ficava com o entrevistado, e a outra retida e guardada com o pesquisador. Apesar 

desse procedimento, em muitos casos houve a necessidade de se prestar esclarecimentos 

adicionais ao entrevistado, a fim de que ele ficasse plenamente ciente daquele ato. 

Iniciava-se, então, a entrevista, que era gravada e posteriormente transcrita pelo próprio 

pesquisador. Em média cada entrevista durava 1h 45min. 

Durante as entrevistas se teve a oportunidade de conhecer com alguma 

profundidade cada entrevistado e observar que todos realizaram as entrevistas com boa 

vontade e bastante sinceridade, quanto às falas. Em relação às entrevistas com os 

cuidadores, percebeu-se haver neles um sentimento de gratidão pelo tratamento 

carinhoso, que diziam receber por parte de todos no EASIC. Assim, os momentos das 

entrevistas foram de grande enriquecimento para a vida pessoal do pesquisador e para o 

desenvolvimento da pesquisa, porque oportunizaram vivências, que permitiram a 

aquisição de novos conhecimentos, a partir de experiências singulares de vida.  

Ao todo foram realizadas quinze entrevistas, conforme especificado abaixo:  

 Docentes (D) – três docentes enfermeiros da Escola de Enfermagem da 

UFF; 

 Discentes (E) – quatro discentes da graduação, do Curso de Enfermagem da 

UFF, todos bolsistas de extensão; 

 Profissionais da Saúde (T) – quatro enfermeiras, sendo duas residentes de 

enfermagem, uma enfermeira voluntária e uma enfermeira da UFF; 

 Cuidadores (C) – quatro cuidadores. Apenas uma tinha formação superior. 

 

Observação Participante 

 

A outra técnica utilizada na pesquisa foi a observação participante e que se 

mostrou extremamente útil para se fazer uma articulação com os dados coletados nas 

entrevistas, que é “um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador 

de uma situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica” e numa 

relação direta com os sujeitos da pesquisa no próprio “campo”. Assim, o pesquisador 
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passa a se ver como parte do contexto, logo, tanto pode modificá-lo como ser 

modificado por ele (MINAYO, 2010 b, p.70). 

As observações participantes iniciaram-se no início de março/2011 e foram 

concluídas em agosto/2011, num total de dez ocasiões em diferentes atividades do 

EASIC. Fora do âmbito do Mequinho somente ocorreu observação participante durante 

as Visitas Domiciliares. 

Durante a permanência do pesquisador no “campo” as observações ocorreram 

em diferentes momentos no EASIC: nas oficinas com idosos/cuidadores, nas consultas 

de enfermagem, durante os lanches/festinhas, nas visitas domiciliares, nas reuniões de 

equipe do Programa e em círculos de conversas informais. Do mesmo modo que nas 

entrevistas não se encontraram obstáculos para a inserção do pesquisador nesses locais. 

No início, percebeu-se certa curiosidade por parte de alguns participantes do EASIC, 

pois não conheciam, ainda, o pesquisador. Mas essa situação foi passageira e em pouco 

tempo a inserção não causava mais estranheza a ninguém.  Realizaram-se doze dias de 

observações participantes.  

Durante a observação participante foram percebidos detalhes particularmente 

interessantes, como por exemplos: um idoso dar uma “bronca no seu cuidador”; a 

disposição e o estado de felicidade dos idosos na hora do lanche; a participação de 

adolescentes (netas de idosos) nas oficinas; dentre outras. Dentre os detalhes citados 

chamou muita atenção a presença, em três ocasiões distintas, de adolescentes durante as 

oficinas, pois no decorrer da fase exploratória não houve indícios de que tal fato 

ocorresse. Essa questão afetou de modo particular a percepção do pesquisador sobre o 

“campo”. Fez-se, então, a seguinte indagação: hoje em dia como é o compromisso que o 

adolescente/jovem tem com os idosos? Todas as percepções e anotações do pesquisador 

foram registradas no “diário de campo” e, posteriormente, delas se extraíram 

informações, que foram “alimentar” o quadro analítico da pesquisa.  

Pôde-se ampliar muito a visão que se tinha sobre o dia a dia no EASIC, a partir 

das vivências no “campo” durante as observações. Alguns aspectos serão aqui 

enumerados: interação grande entre a equipe do EASIC e os idosos/cuidadores; há 

momentos nas oficinas de fortes emoções; a coordenadora da oficina, a todo o 

momento, estava atenta à maneira de se comunicar de modo adequado com os 

idosos/cuidadores; os alunos, em diversos momentos, davam sinais, por meio de gestos 

ou expressões faciais, de que concordavam com as falas dos idosos/cuidadores; 
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dificuldades que muitas vezes o EASIC tem para se articular com outras ações de 

extensão, que poderiam atuar de modo complementar; nas oficinas há espaço para os 

idosos/cuidadores falarem com franqueza sobre suas angústias, problemas e até mesmo 

“dicas” para se viver melhor; os integrantes do EASIC sempre estão disponíveis ao 

outro; é um espaço de diálogo e de escuta; os idosos/cuidadores estão sempre buscando 

fazer do EASIC uma “área de lazer” e um espaço para fortalecimento das relações. 

No período das observações, também, algumas questões foram destacadas 

repetidas vezes pela equipe do EASIC: dificuldades de articulação com os serviços da 

rede; situações que causavam estresse nas pessoas, por se sentirem impotentes para 

resolvê-las; preocupação com os idosos/cuidadores que faltavam aos encontros e aí a 

equipe procurava contatá-los; angústia dos integrantes do EASIC com as situações, em 

que os idosos estavam sem o devido cuidado dos familiares; dentre outras.     

 

Análise Documental 

 

Para a Análise Documental, a estratégia empregada foi uma leitura criteriosa de 

diferentes documentos e, ao mesmo tempo, assinalar os pontos mais relevantes para a 

pesquisa. A seleção desses materiais tornou-se fundamental, pois forneceu informações 

não só relativas ao marco teórico, como também às dinâmicas e práticas vivenciadas no 

“campo” pesquisado. Para facilitar o desenvolvimento da fase analítica, essas anotações 

do pesquisador foram compiladas e, posteriormente, serviram de balizamento às 

discussões e interpretações dos dados. Assim, auxiliaram a elaboração do quadro 

analítico da pesquisa.  

Dentre os documentos estudados assinalam-se os seguintes:  

 relatórios e banco de dados de atividades de extensão da PROEX/UFF 

(SIGProj); 

 Programa (EASIC) e os respectivos projetos vinculados; 

 relatório final de atividades de extensão de 2011 do Programa de Extensão 

Universitária “Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus 

Cuidadores/EASIC”. Esse documento contém os relatórios dos projetos 

vinculados e das atividades dos bolsistas de extensão, que atuaram nas ações 

extensionistas do Programa;  

 documentos diversos sobre a política de extensão na UFF;  
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 documentos relativos à política extensionista do FORPROEX, para as 

universidades públicas brasileiras. 

3. Análise e Tratamento do Material Empírico e Documental 

 

É a fase da pesquisa que se dá a articulação da teoria com os dados coletados, 

para compreendê-los e interpretá-los, ou seja, “o tratamento do material nos conduz a 

uma busca da lógica peculiar e interna do grupo que estamos analisando, sendo esta a 

construção fundamental do pesquisador” (MINAYO, 2010a, p. 22; 27). Isto é, “a busca 

da compreensão e da interpretação à luz da teoria aporta uma contribuição singular e 

contextualizada do pesquisador”, ao trabalhar a realidade humana vivida socialmente, a 

partir das significações, conforme a natureza da pesquisa qualitativa.  

 

Procedimentos Metodológicos da Análise de Conteúdo numa Perspectiva 

Qualitativa (GOMES, 2010, p. 87-91) 

 

 Categorização  

Trata-se da organização e classificação dos dados, tendo-se em conta que para 

se pertencer à categoria, ou seja, ao “conjunto” é preciso ter determinadas características 

específicas. 

A análise de conteúdo é sistemática (conteúdos/temas são ordenados e 

integrados nas categorias temáticas); portanto, os dados são organizados de acordo com 

os objetivos da investigação. Para a análise de conteúdo temática elaborou-se um 

quadro de análise (Apêndice IV), conforme indicado anteriormente, e o critério para a 

categorização dos temas foi semântico, por se tratar de análise no âmbito das 

significações.  

Para a sistematização dos dados foi elaborada o quadro antes citado com os 

sujeitos entrevistados na coluna da esquerda e com cada categoria de análise nas demais 

colunas, possibilitando as respectivas associações com o sujeito entrevistado. Assim, 

ocorreram as inserções das falas dos sujeitos na tabela, formando o quadro analítico. 

Portanto, em cada linha passou-se a ter as falas de um sujeito, referentes a cada 

categoria temática. 
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 Descrição  

A descrição é a enumeração das características do texto bruto, após o seu 

tratamento ou codificação, ou seja, dos conteúdos das falas (mensagens), visando 

interpretá-las. Trata-se de associar as falas às categorias temáticas e buscar compreendê-

las na realidade social do campo analisado, para que por meio das inferências chegue-se 

à interpretação das mensagens dos sujeitos da pesquisa. Entende-se por compreender 

uma fala a ação de desvelar o sentido (significado/significação), que o sujeito (emissor) 

deu a sua mensagem, num determinado contexto. 

 

 Inferência 

A inferência conjuga a descrição à interpretação dos dados ao se colocar como 

fase intermediária entre ambas. Deduzir, de modo lógico, algo do conteúdo em análise, 

por meio de técnicas científicas é o que se denomina inferir. A análise de conteúdo 

permite a busca de replicação e validação de inferências sobre dados de certo contexto 

(MINAYO, 2010).  

 

 Interpretação 

A interpretação é a “tradução” da percepção que o pesquisador teve sobre a 

fala (mensagem) do sujeito (emissor), num determinado contexto e mediante a 

inferência, isto é, a significação concedida às falas (mensagens) considerando, além dos 

marcos teóricos do estudo, as contribuições próprias do autor da pesquisa. Em outras 

palavras, essa etapa é a que normalmente costuma-se chamar de discussão dos dados.   
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IV- A Extensão Universitária na Formação em Saúde  

 

O Programa de Extensão Universitária Enfermagem na Atenção à Saúde do 

Idoso e seus Cuidadores/EASIC se caracteriza como uma ação de extensão da UFF na 

área de saúde e contempla a linha de extensão Terceira Idade. Os seus objetivos são: (i) 

desenvolver práticas de atenção primária em saúde, enfocando a educação em saúde 

com idosos saudáveis e/ou com doenças crônicas degenerativas, notadamente as 

demências; (ii) apoiar e orientar os cuidadores de idosos; (iii) dar assistência às 

comunidades nas quais os idosos estão inseridos e (iv) promover a participação dos 

idosos e cuidadores em ações de promoção à saúde, visando incentivar o autocuidado.  

Segundo consta do relatório anual do EASIC/2011, as principais atividades 

desenvolvidas foram: consultas de enfermagem para idosos e cuidadores, palestras de 

orientação, oficinas terapêuticas (centradas no modelo de cuidado multidisciplinar), 

triagem, encaminhamentos para serviços especializados na UFF ou até mesmo na rede 

pública, visitas domiciliares, desenvolvimento e divulgação de resultados de pesquisas, 

participação e realização de eventos científicos, elaboração de artigos. É importante se 

destacar que os discentes participam de todas essas atividades com o acompanhamento e 

supervisão dos docentes e, ainda, que muitas das atividades são desenvolvidas com a 

participação de diferentes profissionais da saúde, inclusive alguns convidados para 

ações específicas. Atuam, de alguma forma, no Programa cerca de dez docentes e oito 

profissionais da saúde de diferentes áreas; seis discentes bolsistas, além dos estudantes 

da graduação e pós-graduação. 

Portanto, o público-alvo do Programa, além dos idosos e seus cuidadores, são 

os estudantes da graduação da enfermagem; da pós-graduação (residências de 

enfermagem e multiprofissional) e profissionais da saúde, que integram os mestrados 

(Ciências da Saúde/UFF e Enfermagem/UFRJ). Deve-se destacar que os estudantes, 

integrantes do 4º período da graduação em Enfermagem/UFF, atuam no EASIC como 

atividade de ensino e, a partir das práticas desenvolvidas, produzem pesquisas e artigos 

científicos.  

Assim, percebe-se que, enquanto práticas extensionistas, as atividades do 

Programa não se desvinculam do ensino e da pesquisa; tanto que, além dos bolsistas de 

extensão, há a participação de bolsistas PIBIC. Observou-se, também, que não só os 

sujeitos já apontados são os beneficiários do EASIC, mas a sociedade como um todo, 
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considerando que se busca dar aos estudantes a oportunidade de vivenciarem a realidade 

e, constantemente, confrontá-la com a teoria. Deste modo, incentiva-se formar um 

profissional capaz tecnicamente, atento às questões subjetivas e compromissado 

socialmente.  

O EASIC conta com parcerias interinstitucionais, dentre as quais se destacam: 

a Escola de Enfermagem Anna Nery da UFRJ, a Associação dos Fisioterapeutas do 

Estado do Rio de Janeiro (AFERJ) e, ainda, o MEC, que em 2011 destinou recursos 

financeiros por meio do PROEXT. 

Os principais projetos que compõem o Programa são: “Consultando Idosos e 

seus Cuidadores”, “A Visita Domiciliar ao Idoso Portador de Demência” e “Ações 

Facilitadoras junto aos Cuidadores de Idosos com Demência”. O primeiro é coordenado 

pela professora Mirian da Costa Lindolpho, o segundo pela professora Geilsa Soraia C. 

Valente e o terceiro pela professora Ana Karine Ramos Brum. O EASIC, conforme já 

mencionado está sob a coordenação da professora Selma Petra Chaves Sá. Todos os 

docentes são vinculados à Escola de Enfermagem da UFF. Salienta-se que em todos os 

projetos os alunos participam e se articulam com os outros profissionais da saúde que os 

integram. Há, também, no Programa uma preocupação com o incentivo à mobilidade, 

para que os estudantes possam se integrar e se articular com as ações específicas dos 

diferentes projetos. Deste modo, os discentes estão sempre envolvidos por um ambiente, 

no qual a convivência multiprofissional e harmônica é considerada condição sine qua 

non para a produção do cuidado.  

Cabe, ainda, neste momento registrar alguns aspectos importantes que foram 

identificados no EASIC ao longo da investigação.  

Observou-se, desde o início da pesquisa, que apesar do EASIC ser um 

Programa vinculado à Escola de Enfermagem da UFF, a sua equipe de coordenação 

possuía a exata noção de que o processo de produção do cuidado é por natureza 

multiprofissional. Assim, notou-se que as atividades são propostas sempre com base na 

visão multidisciplinar. Tanto que, por diversas ocasiões, os docentes fizeram questão de 

esclarecer as diferenças entre as consultas médica e de enfermagem, contudo buscando 

mostrar a complementaridade de ambas. Entretanto, por razões do tempo disponível 

para a pesquisa e da limitação do número de sujeitos a serem entrevistados, optou-se por 

captar somente as falas dos enfermeiros entre os profissionais de saúde. E, ainda, porque 

são os mais numerosos e representam a categoria que, efetivamente no EASIC, tem 
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lutado pelo reconhecimento da multiprofissionalidade como base da produção do 

cuidado.  

Segundo informações dos docentes, no atual currículo todos os estudantes do 

4º período do curso de enfermagem da UFF desenvolvem atividades no EASIC e essa 

tem sido uma oportunidade para eles praticarem o exame físico no idoso e a consulta de 

enfermagem. Esse mesmo currículo reconhece os espaços de vivências no EASIC como 

campo de ensino.  Outro ponto apontado pelos docentes como relevante para o diálogo 

multiprofissional é a articulação dos estudantes da graduação do curso de enfermagem 

com os integrantes da pós-graduação em enfermagem e, ainda, com os profissionais da 

residência multidisciplinar de enfermagem. 

Deste modo, uma das características que se destacam no EASIC é que suas 

atividades sempre buscam a articulação com as diferentes áreas profissionais. Por 

exemplo, durante as consultas médicas e odontológicas, os estudantes do curso de 

enfermagem participam e recebem orientação, para que possam interagir com tais 

profissionais. Ainda, em outras situações observam-se as articulações 

multiprofissionais, como nos momentos de “recreação”, nos quais profissionais da 

educação física desenvolvem atividades, que promovem a interação com os integrantes 

da equipe de enfermagem. Também, outro modo de se interagir com diferentes áreas 

tem sido a realização de encontros dos cuidadores com profissionais, que desenvolvem 

atividades de cunho mais específico. Ressalta-se que em todas essas ocasiões os 

discentes atuam. 

Durante as entrevistas, principalmente, nas falas dos docentes, discentes e 

profissionais da saúde foi possível identificar as suas constantes preocupações em 

demonstrar a importância de um trabalho de assistência à saúde estar integrado à equipe 

multiprofissional de saúde. Pois, as atividades de extensão desenvolvidas no Programa, 

apesar de academicamente referenciadas, não deixam de ter também, natureza 

assistencial. Decorrem desse fato os inúmeros comentários sobre a relevância da escuta 

e do trabalho articulado com os demais profissionais da saúde, dentre os quais, os mais 

mencionados foram: médicos, dentistas, auxiliares de enfermagem, nutricionistas, 

fisioterapeutas, psicólogos e profissionais da educação física. 

Muitos dos idosos atendidos no EASIC são oriundos do Hospital Universitário 

Antonio Pedro (HUAP) e outros chegam por demanda espontânea. Ao ingressarem no 

“Mequinho”, os idosos logo começam a participar das atividades (por exemplo, as 
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oficinas e os momentos de lazer) e, também, logo são conduzidos à consulta de 

enfermagem, para uma primeira avaliação do seu estado de saúde. Em seguida, de 

acordo com cada caso, eles poderão ser encaminhados para consultas mais específicas e, 

ainda, receber a visita domiciliar. A partir das consultas de enfermagem e dos 

diagnósticos realizados pela equipe do EASIC, na medida do possível, são envidados 

esforços para o encaminhamento dos idosos e até mesmo dos cuidadores para o 

atendimento na rede pública; entretanto, notou-se pelos depoimentos dos integrantes do 

Programa que essa não tem sido uma tarefa fácil.   

Pode-se afirmar pelo que se vivenciou que, a todo o momento, os integrantes 

do Programa atuam na perspectiva de um trabalho multiprofissional, em que o olhar do 

profissional não deve estar direcionado apenas para determinada questão, mas acima de 

tudo deve mirar no sujeito como um todo. Vislumbra-se, então, um olhar 

interdisciplinar, que contribui decisivamente para a produção de práticas de cuidado 

focadas na integralidade.  

Após caracterizar o campo investigado, pretende-se iniciar a descrição e 

discussão dos dados. Para tanto, as falas serão organizadas por categorias temáticas e 

associadas aos sujeitos entrevistados. Buscou-se, então, articular as falas dos sujeitos 

com a literatura consultada, isto é, interligar os “pensamentos” dos sujeitos da pesquisa, 

a partir das categorias temáticas estabelecidas, aos referenciais teóricos utilizados na 

investigação. Segundo Minayo, é o momento da interpretação dos dados na análise 

temática, isto é, trata-se da articulação das comunicações entre os sujeitos. As 

informações obtidas são destacadas e o pesquisador “realiza interpretações, inter-

relacionando-as com o quadro teórico desenhado inicialmente, ou abre outras pistas em 

torno de novas dimensões teóricas e interpretativas, sugeridas pela leitura do material” 

(MINAYO, 2010, p.318). 

As categorias temáticas Diálogos/Trocas de Saberes, Teoria e Prática e 

Produção de Conhecimentos serão descritas e discutidas em conjunto, por serem 

consideradas de naturezas semelhantes. O mesmo procedimento adotou-se para as 

categorias temáticas Formação/Ensino e Pesquisa. 
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1. Aspectos relacionados à extensão universitária 

 

DOCENTES 

 

Os docentes ao serem questionados sobre o que seria uma prática/ação de 

extensão universitária demonstraram no conjunto terem visões semelhantes. Os três 

afirmaram que se trata de: (i) serviço para atendimento à sociedade; (ii) campo de 

formação para os estudantes, onde se articula com o ensino e a pesquisa; (iii) campo de 

formação, enquanto espaço para se vivenciar diferentes práticas sociais; (iv) espaço para 

questionamentos e reflexões sobre o confronto teoria e prática e, ainda, (v) canal de 

articulação da academia com a sociedade, o qual a universidade o tem como forma de 

exercitar o seu compromisso social. 

D3 complementou a sua resposta sobre ação de extensão, enfatizando que 

como uma prática de prestação de serviço à população, não pode ser interrompida. 

Principalmente, em se tratando da assistência à saúde, conforme salientado mais 

adiante, quando se analisa as falas acerca das práticas do cuidado, pois a 

descontinuidade no atendimento aos pacientes causaria prejuízos à saúde. Lembrou, 

ainda, que na produção do cuidado são criados vínculos entre os sujeitos, o que só 

aumenta a responsabilidade profissional perante à população. Outro comentário de D3 

reforça o anterior, ao dizer que as ações de extensão são construídas a partir das 

necessidades da população, para lhes “prestar um serviço”.  

Diante do exposto fica uma questão a ser discutida: considerando o calendário 

escolar, como conciliar a formação dos estudantes, pela via da assistência à saúde, sem 

descontinuidade da ação extensionista? 

Já D1 destacou outros dois aspectos que considera inerentes à extensão. Em 

primeiro lugar disse que se trata de um campo de formação com caráter 

multiprofissional. Ressalta-se que, dentre os aspectos mais relevantes, para a produção 

das práticas de cuidado, está o contexto social no qual o processo formativo em saúde se 

insere. Nessa linha de pensamento, destaca-se a riqueza de se vivenciar o contexto 

particular de uma ação de extensão, que valoriza as relações multiprofissionais 

(BARROS, 2006, p. 132). Neste sentido, observou-se que os estudantes possuem uma 

aprendizagem que os capacita a trabalhar de modo integrado e articulado em equipes, 

que se compõem por diferentes profissionais. Em segundo lugar, apontou a extensão 
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como um espaço de articulação política com gestores, coordenadores de ações 

extensionistas e agentes formuladores de políticas de saúde, pois “na vida não tem como 

não ser político”. A educação problematizadora é mediatizada pelo mundo por meio do 

diálogo (FREIRE, 2005, p.89); portanto, a prática de extensão, que prima pelas relações 

dialógicas, incentiva uma aprendizagem de caráter questionador. Ora, percebe-se no 

EASIC um esforço para se ter um processo formativo, que tenha foco na cidadania 

ativa, isto é, nos aspectos político-sociais e na valorização do usuário, ou seja, “um 

modelo usuário-centrado” (SAIPPA-OLIVEIRA, KOIFMAN e PONTES, 2005, p. 

143). Nesse aspecto, observou-se que representantes do EASIC participam de 

comissões de saúde na esfera municipal. 

Observando-se com mais critério os cinco pontos anteriormente citados, que 

aproximam os docentes de uma mesma visão sobre a extensão, evidencia-se que, como 

característica conceitual, o “serviço para atendimento à sociedade” está mais distante 

das outras quatro características, pois estas guardam uma relação direta com a dimensão 

acadêmica da extensão, enquanto função da universidade. Já a outra tende para a 

dimensão assistencialista.  

Na universidade brasileira no decorrer dos anos, a extensão universitária tem 

experimentado diferentes concepções, que decorrem das relações que a universidade 

mantém com a sociedade e, consequentemente, das funções sociais que assume ao longo 

da história. Por vezes predomina na extensão o cunho acadêmico e em certas ocasiões o 

cunho assistencialista, quando visa focar o atendimento às demandas da sociedade. 

Entretanto, o que se tem observado é que há coexistência das concepções ao longo dos 

anos e, que por circunstâncias históricas uma ou outra predomina a cada momento. 

(JEZINE, 2004). 

Embora no EASIC os docentes, predominantemente, reconheçam a extensão 

como atividade acadêmica e, portanto parte integrante do processo formativo, ainda, se 

percebeu vestígios do assistencialismo nas falas de muitos entrevistados. Tal afirmação 

encontra-se respaldo ao se constatar que os sujeitos se dirigirem à extensão como 

“atendimento/prestação de serviço”. Pois na extensão de cunho assistencialista 

(predominante nos anos 60 e 70), a relação da universidade com a sociedade ocorre 

basicamente por cursos e prestação de serviços, caracterizando-se como ações que 

transmitem conhecimentos e suprem demandas sociais emergenciais (NOGUEIRA, 
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2001). Na década de 70, a extensão universitária foi fortemente utilizada como 

“instrumento de política social” pelos governantes (ROCHA, 2001, p. 23).  

Quando os docentes comentaram acerca da extensão, como “campo de 

formação para os estudantes, onde se articula com o ensino e a pesquisa”, enfocaram 

que as práticas de assistência à saúde representam a base para a integração dos 

estudantes no processo formativo em saúde, que busca a indissociabilidade do ensino 

com a pesquisa e a extensão. A extensão universitária é hoje, no âmbito das 

universidades públicas, o “espaço de reflexão crítica, que contribui para a oxigenação 

do pensar e do agir nas Universidades” (FORPROEX, 2006). Portanto, tem se tornado 

indispensável discutir a construção de currículos sob a ótica da indissociabilidade 

ensino-pesquisa-extensão, em que a flexibilização seja um dos fatores que favoreça a 

formação crítica e cidadã dos estudantes (FORPROEX, 2006).  

Acredita-se que, pela razão acima exposta, os docentes tenham indicado o 

espaço da assistência em saúde, como propício para “para se vivenciar diferentes 

práticas sociais”, em articulação com a sociedade e, academicamente, respaldadas por 

um ambiente reflexivo e crítico. Tanto que, D3 expressou-se sobre a questão dizendo: 

“nós trocamos experiências com os alunos e trocamos muitas experiências com os 

sujeitos, que nós atendemos. Os nossos idosos, então, trazem muitos ensinamentos para 

gente. Acho muito significativo”.  

 

DISCENTES 

 

Diferentemente dos docentes, os discentes de modo geral não percebem de 

imediato nas ações de extensão espaços para a reflexão sobre o confronto teoria e 

prática. Entretanto, notou-se que as convivências no EASIC, com tantas realidades de 

vidas diferentes, possibilitam aos estudantes virem a questionar e refletir acerca das 

inúmeras situações que lá se apresentam. Deste modo, vislumbra-se naqueles contextos 

um potencial para as pesquisas e a produção de novos conhecimentos. 

Como os docentes, os estudantes apontaram a extensão como “campo de 

formação, enquanto espaço para se vivenciar diferentes práticas sociais”. Já a 

percepção da ação extensionista como “canal de articulação da academia com a 

sociedade, pelo qual a universidade exercita o seu compromisso social” foi enfocada 

apenas por E1 e E2. Os estudantes, quando se expressaram sobre a relação da prática de 
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extensão com o ensino e a pesquisa, deram um enfoque diferenciado dos docentes, não 

negaram a existência de ensino e pesquisa no EASIC, mas não demonstraram 

reconhecer a articulação e indissociabilidade de ambos com a extensão.  

E1, falando sobre a responsabilidade de a universidade precisar dar um retorno 

de suas atividades para a sociedade, disse que: “na extensão esse aluno, ele pode, 

também, prestar serviço à sociedade como um todo”. Não obstante, de modo geral os 

estudantes sinalizaram duas grandes motivações para participação nas ações de 

extensão: as possibilidades de aquisição de novos conhecimentos e de vivências de 

novas práticas. Neste sentido, observou-se que a inserção deles no Programa, para 

participar do atendimento à comunidade (assistência em saúde), possibilita uma 

aprendizagem diferente daquela da sala de aula. Segundo as discussões travadas no 

âmbito do FORPROEX, o atual conceito de extensão sinaliza para certos aspectos 

imprescindíveis para considerá-la atividade acadêmica, destacam-se: articulação com o 

ensino e a pesquisa; compromisso social; novo conceito de sala de aula, dentre outros 

(NOGUEIRA, 2000). Daí argumentarem que aprendem por meio das práticas do dia a 

dia e que as vivências os aproximam dos outros para conhecê-los melhor. Percebeu-se 

que, ao enfatizarem a questão da maior proximidade com as pessoas, os estudantes 

vincularam suas falas sobre a ação de extensão a um local onde se constrói afetos, a 

partir das vivências. O que, segundo eles, tem ocasionado inclusive reflexos na vida 

pessoal de cada um. 

Já na década de 60 e no decorrer da de 70, os estudantes universitários 

participaram de ações de extensão de cunho assistencialista, patrocinadas pelas 

universidades, mas que não mantinham vinculação a projetos acadêmicos de nenhum 

curso, e que objetivavam, essencialmente, assistir à população menos favorecida, por 

conta de atender às falhas do sistema oficial de saúde. Recorrendo a diferentes autores 

constata-se que, naquela época, a motivação primária da assistência era prover parte do 

sistema público de saúde, patrocinar um ensino meramente técnico e afastar os 

estudantes de qualquer tipo de envolvimento político (JEZINE, 2004; ROCHA, 2001; 

NOGUEIRA, 2001). Assim, os discentes ficaram limitados a treinamentos de natureza 

técnica em áreas específicas.  

Apesar de nos dias atuais, ainda, se notar nas ações de extensão aspectos 

assistencialistas (“serviço” de atendimento à população), é possível identificar alguns 

diferenciais em relação às ações do passado referenciado. Conforme citado 
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anteriormente, dito pelos próprios estudantes, hoje eles participam da extensão, 

principalmente, em busca de novos conhecimentos e da melhoria das suas práticas. 

Observa-se que a visão atual dos discentes a respeito da participação em atividades 

assistenciais em saúde nas ações de extensão, reveste-se de características diferenciadas 

daquela visão estudantil das décadas de 60 e 70.  

Logo, na atualidade não se deve pensar a ação de extensão como serviço 

assistencial para substituir a responsabilidade do Estado pelo sistema público de saúde, 

embora não se possa negar que em certos momentos, devido às urgências das demandas 

de saúde, seja preciso conciliar a prática extensionista com a assistência. Acredita-se 

que tais situações não restrinjam a ação de extensão, enquanto prática formativa, pois 

nesse contexto a prática assistencial pode perfeitamente ser espaço singular para a 

aprendizagem. 

Nas experiências vivenciadas nas práticas de extensão em saúde apreende-se 

novos saberes, porquanto, estão presentes no Programa diferentes sujeitos. Isto é, novas 

práticas são adquiridas, então, outros conhecimentos potencializarão a qualidade da 

assistência. Em se tratando de processo formativo, a extensão passa a ser importante 

para o futuro trabalho em saúde, ou seja, para a produção do cuidado, que vem cada vez 

mais se evidenciando, como um processo que perpassa em muito a prestação de serviço. 

Quanto ser a extensão uma atividade apenas de natureza técnica, pode-se 

verificar que nos dias atuais a realidade é outra. Os próprios discentes disseram que a 

aprendizagem ocorre pelas vivências e, conforme destacado acima, tem uma natureza 

que vai além das teorias e das técnicas, envolvendo questões relacionais e, portanto, 

subjetivas. Quanto ao aspecto político, os discentes admitem não haver impedimento 

para que questões dessa natureza possam ser vivenciadas no Programa. Entretanto, 

apenas D1 e D2 admitiram reconhecer no EASIC uma realidade capaz de promover 

discussões de natureza política, no sentido da busca da cidadania plena para todos. E 

ambos frisaram que são as relações dialógicas presentes nas ações de extensão que 

permitem que o processo de formação em saúde agregue o componente político.  

Dentre os discentes, E4 foi o que destacou a extensão como campo de 

formação de caráter multiprofissional e salientou a importância das relações dialógicas 

para o trabalho articulado numa equipe multidisciplinar. 

Contraditoriamente, os estudantes disseram que as práticas de extensão fazem 

parte de um aprendizado “extra” da faculdade, o que vem a corroborar com o 
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comentário deles ao não reconhecerem a articulação ensino-pesquisa-extensão na 

universidade. Importante, ainda, se observar que, embora os discentes reconheçam 

outros saberes, em geral não veem os representantes da comunidade externa como 

protagonistas nas ações de extensão. Quanto a esse último ponto, acredita-se que os 

estudantes deveriam ser questionados e estimulados a refletirem sobre o verdadeiro 

papel da comunidade externa na ação de extensão dita de cunho acadêmico. Tanto que, 

ao debater o papel da universidade no século XXI, Santos (2010, p. 74) enfatiza: “as 

atividades de extensão devem ter como objetivo prioritário, (...), o apoio solidário na 

resolução dos problemas da exclusão e da discriminação sociais e de tal modo que nele 

se dê voz aos grupos excluídos e discriminados”. 

Uma questão interessante que se notou no decorrer da pesquisa foi a ocorrência 

de inúmeros comentários acerca das entrevistas entre os bolsistas de extensão do 

EASIC. Os já entrevistados e os que poderiam vir a ser debatiam algumas questões, a 

saber: os entrevistados se questionavam se haviam respondido corretamente sobre o 

conceito de extensão universitária e os que, ainda, não tinham sido entrevistados 

encontravam-se na expectativa e se interrogavam como deveriam responder a tal 

questão. Soube-se do fato porque um dos estudantes (E3) comentou durante a entrevista 

que havia entre eles um clima de certa curiosidade e de muitas novidades, mas que 

muitos achavam as perguntas complexas. Assim, pode-se observar que os bolsistas, 

embora vivenciassem a prática de extensão, tinham certa dificuldade para “localizá-la” 

academicamente. Chegaram a usar expressões como: “as perguntas são difíceis” e “não 

basta dizer sim ou não”.  Percebe-se, no entanto, que os discentes têm a noção de que o 

crescimento do conhecimento depende das reflexões críticas originadas a partir dos 

questionamentos. Num outro momento, um dos discentes ao comentar as perguntas do 

questionário, assim se expressou: “tem que justificar tudo”. Ao final E3 disse que “a 

entrevista pode amadurecer o estudante”. 

Conclui-se que as vivências extensionistas, a partir das práticas, reforçam o 

cabedal teórico de cada um. Os discentes enfatizaram que, por intermédio das 

experiências adquiridas nas vivências no EASIC, terão maiores entendimentos das 

relações sociais; uma vez que essa forma de aprendizagem deriva de contatos dialógicos 

com diferentes sujeitos e seus respectivos saberes.  
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CUIDADORES 

 

Quando os cuidadores foram questionados sobre o que entendiam por extensão 

universitária, o que se notou foi que para eles o conceito de extensão não estava 

vinculado à atividade acadêmica, que se articulava com o ensino e a pesquisa. Nos dias 

atuais, para as universidades públicas vinculadas ao FORPROEX, a extensão, enquanto 

dimensão acadêmica da universidade, é indissociável do ensino e da pesquisa, valoriza a 

interdisciplinaridade, reconhece a construção de novos conhecimentos, por meio dos 

confrontos teoria e prática, e caracteriza-se como relação dialógica (ROCHA, 2001). 

Portanto, ao se considerar o conceito de prática extensionista acadêmica, conforme 

preconizado pelo FORPROEX (Plano Nacional de Extensão/1998), já se detectou 

distanciamento conceitual entre os docentes e discentes, em determinados aspectos; 

entretanto, entre ambos e os cuidadores há uma distância bem maior.  

Quanto às respostas, C1 disse não saber o que significava extensão, mas a sua 

fala deu indicações de que teria alguma ligação com os aspectos sociais e C2 vinculou-a 

à realização de práticas dos cursos das faculdades e à transmissão de conhecimentos. 

C2, C3 e C4 relacionaram-na com compromisso social (no sentido da universidade levar 

algo para a comunidade) e C4 apontou a transmissão de conhecimentos. 

Resumidamente, para os cuidadores a extensão tem a ver com transmissão de 

conhecimentos para a sociedade, realização de práticas de interesse dos cursos pelos 

estudantes e atuação em questões sociais. Segundo Freire, a extensão ao caminhar nessa 

direção estará se afastando da sua dimensão acadêmica e se aproximando da “educação 

bancária”. Portanto, deixará de integrar um processo educativo problematizador, ou 

seja, que se aproximaria do processo formativo de natureza acadêmica apontado pelo 

FORPROEX; porquanto, “na visão ‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos 

que se julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 2005, p. 67). No conjunto, 

as respostas além de serem variadas, se afastam de um conceito de extensão, que a 

encare como integrante do processo formativo com natureza acadêmica.  

A maior aproximação, que se observou entre as falas dos cuidadores e as dos 

docentes/discentes, ocorreu quanto ao “canal de articulação da academia com a 

sociedade, o qual a universidade o tem como forma de exercitar o seu compromisso 

social”. Ou seja, C1, C2, C3 e C4 se manifestaram, de algum modo, a respeito da 

universidade “levar” algo para a sociedade e vincularam esse aspecto ao compromisso 
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social. Adiante discutiremos a questão do compromisso social com outro enfoque. As 

falas dos quatro cuidadores, ainda, se aproximaram quando expressaram haver no 

espaço da extensão relações bastante amistosas entre todos os sujeitos.   

A seguir, enumeram-se para melhor esclarecimento da matéria, comentários de 

C1 e C4 sobre a questão social. Conforme se salientou anteriormente, C1 na entrevista 

não se explicitou claramente sobre a questão, mas acredita-se que a tenha mencionado, 

quando disse que os professores se encontram no Programa para “dar uma força” aos 

idosos, cuidadores e alunos. Para C4, o Programa de Extensão é uma forma “tão 

interessante” de agir, porque por meio dele a universidade leva para a comunidade os 

conhecimentos que desenvolve. Por outro lado, observou-se que C4 tem uma visão mais 

ampliada sobre o assunto, por isso imagina que se houver um maior apoio da 

Universidade à extensão, o EASIC poderá se tornar um “centro da melhor qualidade”. 

Argumenta-se que a questão do compromisso social tenha emergido com tanto 

vigor nas falas dos cuidadores, porque se observou que os docentes explicam aos que 

iniciam sua participação no Programa, que se trata de uma prática de extensão. E como 

tal é campo de formação para os discentes e um espaço que estimula a universidade a 

cumprir com o seu compromisso social. Pelo que se pesquisou, autores como Melo Neto 

discutem a fundamentação do compromisso social da universidade, a partir da extensão. 

O autor afirma que a extensão “constrói problemas a partir da discussão da realidade em 

que está se inserindo e vivenciando. Extensão como uma busca não só de explicações 

teóricas, mas também de respostas àquelas necessidades imediatas de setores da 

sociedade” (MELO NETO, 2001, p. 218). 

A seguir, relatam-se comentários dos quatro cuidadores acerca das relações 

amistosas no espaço da extensão. Todos foram unânimes em afirmar que são muito bem 

tratados no EASIC.  

C1 informou que tem muita satisfação em participar das atividades do 

Programa e que todos são muito bem tratados, inclusive o idoso que C1 acompanha já 

melhorou o seu estado de saúde, após começar a participar do EASIC. Utilizando a sua 

linguagem simples, disse que no Mequinho, durante as consultas de enfermagem, a 

equipe “examina direitinho” os idosos. Fez tal comentário em contraposição às diversas 

experiências vivenciadas na rede pública e nas quais os profissionais de saúde lhes 

prestaram um mau atendimento. 
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Durante a entrevista, C1 foi questionado sobre a importância do EASIC e, ao 

afirmar que era muito importante para os idosos e cuidadores, prestou um interessante 

depoimento, no qual enfatizou que lá para ela é um ambiente de “vida”. Ora, se para C1 

o Programa é “vida”, acredita-se que isso aumente a responsabilidade de todos que lá 

atuam, pois se observa que se trata de um espaço no qual as pessoas esperam ser 

cuidadas e “bem cuidadas”. Mais adiante reforçou o que disse e fez o seguinte relato: 

“fico dentro de casa, quase não saía. Então, aqui pra mim tá sendo assim, tipo assim, 

área de lazer, um tratamento, tipo área de lazer”. 

C2 enfatizou que a médica ao atendê-lo no Programa foi muito receptiva, e 

completou dizendo: “eu também não conheço nenhum tipo de trabalho como vocês tão 

fazendo aqui. De de transmitir esse conhecimento todo...”. Já C3 destacou que no 

Programa, os discentes aprendem a transmitir amor e carinho aos outros e, assim, 

apontou a extensão como um campo de aprendizado para as próprias vidas dos 

estudantes. Identificou, também, que as relações fazem aflorar questões subjetivas, que 

interferem na formação. Ao ser questionado se para a formação dos estudantes é 

interessante que participem da extensão, ele disse que sim. Pois poderá “aprender ... a 

cuidar, o respeito, o carinho com as pessoas, né?”.  

O cuidador C4 disse que o ambiente da extensão é propício para que as pessoas 

sejam atenciosas umas com as outras, o que certamente se reverterá em cuidado. A 

propósito, ele disse que “o que me chama, o que me agrada, como já citei é é a atenção, 

... é uma outra forma de cuidar”. Correlacionou a prática extensionista com o ato de 

cuidar. Do mesmo modo, Acioli (2008, p. 117) comenta que “há uma potencialidade na 

extensão enquanto espaço de formação voltada para o cuidado”. 

Observou-se, então, que houve dois pontos de concordância entre os quatro 

cuidadores, o primeiro foi no aspecto da atuação da universidade em questões sociais.  

O segundo se deu quando os cuidadores comentaram que no espaço do EASIC se 

mantém um ambiente de relações respeitosas. Acredita-se que, não por coincidência, 

foram esses os dois pontos de concordância, uma vez que eles representam condições 

para um processo de formação de cunho acadêmico, tanto defendido pelos docentes e 

acompanhado de certa distância pelos estudantes.  

Durante a entrevista, C2 observou que os sujeitos presentes no Programa são 

pessoas singulares, e que cada uma pode deter diferentes saberes. E, logo que lembrou 

que ali existiam alunos aprendendo, imediatamente, comentou: “é justamente através 
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dessas diferenças que a gente aprende como cuidar também”. Instigado a comentar 

sobre a formação no campo da extensão disse que “muitas vezes, ele (o aluno) vêm 

muito com a teoria, né? É realmente, é assim, ele chega aqui, eles vão vendo que não é 

só teoria, não. A prática é muito importante”. Aqui se correlacionou o espaço da 

extensão com o cuidado, além dos diferentes saberes. C2 ressaltou, ainda, o que mais 

valoriza no EASIC: a possibilidade das trocas de experiências e a aquisição de novos 

conhecimentos, a partir das diferenças presentes no espaço extensionista.  

C3 também reconhece que os cuidadores são detentores de diferentes saberes, 

principalmente, as suas experiências de vida. Para ele, tanto os professores quanto os 

estudantes, podem escutá-los e aprender com eles. O cuidador vê no Programa a 

oportunidade de aprender e ensinar práticas, que desenvolve no dia a dia com o seu 

idoso. C3 se referiu ao aprendizado com as seguintes palavras: “lidar com as pessoas, 

cuidar das pessoas..., aprender... e adquirir as experiências das pessoas, que cuidam 

dos idosos também, hum!”. Observou-se que a escuta potencializa a extensão e, assim, 

corrobora na construção de novos conhecimentos. 

 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Quando questionados sobre o que seria para eles uma prática de extensão, os 

profissionais da saúde responderam: T1 – prática que complementa o ensino e 

dissemina conhecimentos na sociedade; T2 – trabalho e prestação de serviço, projeto de 

pesquisa, espaço para se aplicar a teoria e refletir sobre as vivências; T3 – projeto de 

pesquisa; atividade com a sociedade para levar os resultados das pesquisas e T4 – 

assistência à sociedade, vivenciar a teoria para ganhar prática e novos saberes. 

Ao se analisar as falas dos profissionais da saúde, notam-se as presenças 

marcantes de expressões, tais como: disseminar conhecimentos, prestar serviços, levar 

resultados, assistir, dentre outras. Portanto, pelo que já se discutiu sobre concepções de 

extensão, conclui-se que a extensão, para essa categoria de sujeito, ainda, está marcada 

fortemente pela dimensão assistencialista. Tanto que nenhum dos profissionais da saúde 

reconheceu o protagonismo dos representantes da sociedade (comunidade), embora 

todos tivessem frisado que a ação de extensão é para eles (sujeitos externos à academia). 

T1 se referiu à extensão como o “extramuro da universidade”. As falas de T2 e T4 

fazem alusão à extensão como possibilidade de realização de atividade de 
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trabalho/prestação de serviço em saúde para a sociedade. Reforçou-se, assim, uma visão 

de extensão que tende para o assistencialismo – o papel da universidade seria “levar” 

para alguém algo que ela construiu.  

T2 disse que no início da entrevista a sua visão de extensão era centrada na 

prestação de serviço e que ao final ficou bem evidente para ele que a extensão é 

essencialmente campo de formação. Pelo que se observou, o período da entrevista 

caracterizou-se como uma discussão muito rica sobre a extensão.   

Dentre os profissionais da saúde entrevistados, T3 foi bastante enfático ao 

emprestar à extensão um caráter assistencialista, pois afirmou: “acredito que o objetivo 

do projeto de extensão é você levar, é você tenta atende as necessidades da população, 

né?”.  

Conclui-se que pelas falas de todos os entrevistados, a visão que a maioria tem 

da extensão é a de que seja uma atividade da universidade que tem ligação com a 

formação dos alunos, onde podem realizar suas práticas por intermédio da assistência.  

 As entrevistas com os sujeitos da pesquisa sinalizaram que a característica da 

ação de extensão mais mencionada pelos entrevistados foi o aspecto do compromisso 

social. Logo, quando se fala de extensão, se percebe que para os entrevistados, 

independentemente da categoria (docente, discente, cuidadores e profissionais da 

saúde), se trata de uma relação da universidade com a sociedade, que envolve questões 

sociais. No caso, todos os docentes e profissionais da saúde possuem essa visão e pelo 

menos metade dos discentes e cuidadores. 

Quanto à questão da extensão como “campo de formação para os estudantes, 

onde se articula com o ensino e a pesquisa”, ela foi reconhecida relevante por todos os 

docentes e discentes, embora com nuances diferentes. Entre os cuidadores e técnicos, 

apenas um de cada categoria a mencionou, mas sem imprimir uma noção de 

indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, apenas menciona o ensino e a pesquisa 

como ligados à formação dos estudantes. 

 Quando se buscou perceber se os técnicos entendiam a extensão como “espaço 

para questionamentos e reflexões sobre o confronto teoria e prática”, o que se verificou 

é que realmente só os docentes possuem clareza sobre o assunto e reconhecem a 

extensão como campo para o embate acadêmico da teoria e da prática, visando estimular 

os processos de investigação científica. Entre os discentes e cuidadores não houve 

menção sobre a questão e entre os profissionais da saúde, apenas um deles (T2) fez um 
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comentário, que se aproximou da questão, ao dizer que as vivências no espaço do 

EASIC permitem reflexões. O profissional da saúde T2 frisou, também, que a sua 

experiência no EASIC tem demonstrado a necessidade dos profissionais manterem uma 

formação continuada, não só para o aprimoramento profissional, mas como forma de 

realizarem assistência de melhor qualidade e estarem aptos a responder os 

questionamentos dos estudantes.  

Ao se observar a confiança que os idosos e cuidadores, ao chegarem ao 

EASIC, depositam na equipe da UFF, constata-se que o empenho da universidade para 

assumir compromissos sociais deve ser diretamente proporcional à sua responsabilidade 

na articulação com a sociedade. Outro aspecto a se destacar na extensão é a riqueza que 

representam as diferentes histórias de vida, para a formação dos alunos. São muitas 

oportunidades para se refletir e questionar acerca das várias realidades vivenciadas pelas 

pessoas. Considerando que os movimentos nas práticas extensionistas representam 

relações e diálogos, que estimulam inúmeros questionamentos, há que se falar de ser por 

excelência um espaço gerador de pesquisas, que devem responder a problemas “reais” e 

produzirem conhecimentos contextualizados (SANTOS, 2010, p. 42,90). 

Dentre todos os entrevistados, somente D3 enfocou a importância de não haver 

interrupção das ações de extensão, que prestem assistência à saúde da população, pois 

tal fato poderia causar prejuízos irreparáveis às pessoas. Reforçou tal posicionamento ao 

lembrar que na produção do cuidado, os vínculos estabelecidos entre os sujeitos são 

muito grandes.  
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2. Aspectos relacionados ao cuidado. 

 

DOCENTES 

 

Os três docentes entrevistados possuem visões muito próximas, quando se trata 

da definição do que seja cuidado e suas implicações nos relacionamentos das pessoas. 

Nas suas falas, logo de início, ficou claro que eles entendem o cuidado não como uma 

questão de simples aplicação de procedimentos técnicos, pois para cuidar bem não é 

suficiente somente se ter conhecimentos científicos acerca de determinada doença. Para 

eles, cuidar bem é se relacionar com o outro, logo implica estar numa posição de 

abertura ao diálogo. Portanto, o bem cuidar envolveria a capacidade de compreender e 

sentir o outro, daí ser uma ação que suscitaria sensibilidade, respeito e capacidade de 

percepção das necessidades das pessoas com as quais se mantém uma relação dialógica.  

Como demonstração segue um exemplo: D3 visitou uma idosa, que morava 

num local de difícil acesso e, fez um relato, que indicou a sensibilidade envolvida na 

relação do cuidado. Disse ele, “quando nós chegamos lá, ela chorava o tempo inteiro e 

aí eu falei ‘eu não tô entendendo, nós viemos até aqui e, quando chego aqui, você não 

ri, você só chora’. ‘Professora, mas é que eu tô chorando de alegria, porque tô me 

sentindo tão importante’. Até me emociono”. D3, ao finalizar a fala, estava emocionado 

e lacrimejou.  

Quando D2 foi questionado sobre quais as características de um profissional 

para cuidar bem do outro, salientou a questão do curto espaço de tempo, que geralmente 

se tem nos atendimentos. Segundo D2, “às vezes o sistema falha, quando ele começa na 

automatização da assistência”; entretanto, disse que o cuidado se dá nas relações, por 

isso, “às vezes basta um toque”.  

O entrevistado D2 salienta que o espaço do EASIC é todo voltado para a 

produção do cuidado. Assim, pode-se destacar que por ser espaço formativo, uma das 

grandes preocupações é contribuir para que o estudante tenha exemplos e, assim, seja 

capaz de compreender que o processo da produção do cuidado requer que cada pessoa 

busque conhecer o outro na sua globalidade. O discente precisa perceber que o paciente 

tem uma doença, mas antes de tudo é parte integrante de uma realidade social, que 

interage com ele a todo o momento. Desse modo, passa a ver o idoso com suas 

fragilidades, emoções, ou seja, um ser humano igual a qualquer um de nós.  
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D2 narra uma situação na qual, diante de um idoso, que esperava há bastante 

tempo para ser atendido, causou-lhe surpresa a percepção desse idoso com a atenção 

que lhe foi dispensada, a partir de uma conversa e da sua condução até o consultório. 

Naquele momento, o idoso lhe interrogou: “por que que a senhora se preocupou 

tanto?” e D2 lhe respondeu: “porque o senhor tava ali tanto tempo, precisava de uma 

resposta, né? Já estava ansioso”. O fato demonstra que a preocupação com o outro já é 

o primeiro passo para se aproximar e, então, agir de modo concreto para a produção do 

cuidado. D3, também, salientou a importância para o processo formativo de se ter uma 

visão do outro como um ser de natureza igual a nossa. 

D1 afirmou que “estamos aqui para prestar cuidado”, mas salientou que é 

preciso escutar o outro e conhecer técnicas para, então, fazer um bom diagnóstico. D2 

ao enfocar a importância do toque e do tempo de atendimento, apontou condições para 

se ter um bom cuidado, que é imprescindível para um correto diagnóstico.  

Conforme enfatizado por D1, D2 e D3, as relações e os diálogos são 

fundamentais para a produção do cuidado; no entanto, eles reconhecem outros modos de 

envolvimentos igualmente importantes. Na realidade do EASIC, conforme comentário 

de D1, os conhecimentos acadêmicos se entrelaçam com os não acadêmicos, por 

intermédio dos relacionamentos com diálogos e nos quais há abertura para à escuta. Ele 

enfatizou o ato de escutar como relevante, para se entender os contextos de vida dos 

sujeitos e a busca do reconhecimento e das articulações dos diferentes saberes de cada 

um. A escuta permite, ainda, identificar valores, crenças e o “mundo” do outro. Já D2 

salientou a importância da escuta para se perceber as necessidades e queixas do outro. 

D3, em vários momentos, enfatiza a conexão entre cuidado, diálogo, trocas de saberes e 

formação. E quando questionada sobre que tipo de experiência um docente poderia 

adquirir numa ação de extensão, disse que “por mais que a gente pense que já 

desenvolveu conhecimento acerca daquela situação, que nós vivenciamos na extensão, 

a cada dia é um um novo processo de aprendizagem, que nós vivemos, nós trocamos 

experiências com os alunos, e trocamos muitas experiências com os sujeitos que nós 

atendemos. Os nossos idosos, então, trazem muitos ensinamentos para a gente. Acho 

muito significativo”. Comentando sobre o cuidado e o diálogo, e a importância deles 

para a formação em saúde, ele disse que “a formação, ela não é puramente técnica. A 

formação ela, também, implica em é aprender a lidar com o ser humano, né? A 

humanização desse cuidado, o perceber que por mais conhecimentos que a gente 
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adquire e desenvolva na nossa vida profissional, nós continuamos sendo seres 

humanos”.  

Conforme relatou D1, na prática de extensão, ao se promover o cuidado, tem-

se em mente estimular os sujeitos a se dotarem de instrumentais minimamente 

necessários, para que conduzam o dia a dia de modo mais autônomo. Na mesma direção 

de pensamento, D2 disse que as práticas no EASIC têm afetado os modos de ser e 

pensar dos sujeitos; assim, o autocuidado é estimulado, enquanto referencial para a 

autonomia das pessoas. D3 comentou que numa ação de extensão de caráter formativo, 

como a do EASIC, o autocuidado é estimulado pelo processo de responsabilização 

frente às atividades desenvolvidas. Portanto, o autocuidado se aproxima da autonomia, 

embora como disse D1, a conexão entre ambos não seja um processo de fácil condução, 

mas imprescindível porque os usuários do sistema de saúde são detentores de autonomia 

(L’ABBATE, 2003) e cada sujeito objetiva “a construção livre e solidária de uma vida 

que se quer feliz” (AYRES, 2004, p. 86). 

Quando os docentes enfatizam a relevância das relações para o ato de cuidar, 

pode-se encontrar aí uma sintonia grande do processo de produção do cuidado com as 

ações extensionistas. Ao se considerar o espaço da extensão como de formação para a 

saúde, então as relações, que são preconizadas para ele, são fundamentais para que se 

evite o que Merhy nos alerta, ou seja, que atualmente o trabalhador em saúde é 

capturado pela lógica do trabalho morto (2002). D2, ao mencionar a atual 

“automatização da assistência”, também demonstra a mesma preocupação desse autor 

com a centralidade dos equipamentos e saberes tecnológicos estruturados. Aqui se 

percebe que a grande preocupação com a prática do cuidado é não torná-la apenas de 

natureza técnica; portanto, fundamentá-la em bases relacionais, que possam provocar a 

sensibilidade dos sujeitos. Assim, a prática do cuidado passa a depender de um espaço 

relacional.   

D2 comentou que no EASIC há uma grande preocupação em se valorizar o 

contexto de vida dos sujeitos e, de modo particular, destacou o contexto cultural. Ela 

relatou que, nas relações dos estudantes com os idosos e cuidadores, ao se implementar 

o diálogo na prática do cuidado, os alunos se defrontam com um embate cultural muito 

grande, na perspectiva de compreender o outro. Isso se dá porque “é forçoso, quando 

cuidamos, saber qual é o projeto de felicidade, isto é, que concepção de vida bem-
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sucedida orienta os projetos existenciais dos sujeitos a quem prestamos assistência” 

(AYRES, 2004, p. 85).  

Na relação comunicativa é preciso que entre os sujeitos haja compreensão em 

torno da significação do signo (FREIRE, 1977). Essa compreensão só poderá ocorrer se 

houver diálogo, pois o envolvimento dos sujeitos seria tal que possibilitaria um 

conhecer o outro, e seu respectivo contexto de vida, nos vários aspectos (social, 

familiar, cultural, religioso, dentre outros). Ainda, segundo este autor, não há 

pensamento isolado, quando os homens se comunicam são sujeitos ativos, o que implica 

em reciprocidade, isto é, diálogo (FREIRE, 1977).  

Daí o autor argumenta que a prática da extensão como comunicação, porquanto 

relação dialógica, não envolve sujeitos passivos, mas sim coparticipativos. Segundo os 

docentes, para que um sujeito cuide de outro é preciso que se conheçam, ambos só se 

conhecerão se dialogarem, e para ocorrer o diálogo é preciso estabelecer entre eles um 

espaço relacional. Logo, como eles disseram, há uma relação direta entre o cuidar bem e 

as relações dialógicas entre os sujeitos. Esse posicionamento dos docentes, ao ser 

confrontado com Freire, nos apresenta a prática extensionista, baseada na comunicação 

dialógica, como propícia à produção de práticas amistosas ao cuidado. 

Outros autores destacam a pertinência da comunicação dialógica para a prática 

do cuidado de modo mais amplo, pois afirmam que as relações mantidas pela via do 

diálogo, “aqui não entendido apenas como comportamento verbal, mas em sentido mais 

abrangente, o de encontro, de comunicação (grifo nosso) em todos os níveis de 

relação, na qual o outro é visto em sua totalidade”, produzem novos saberes e 

permitem transformações no modelo de atenção à saúde (SAIPPA-OLIVEIRA, 

KOIFMAN e PONTES, 2005, p. 142). As falas de D1, D2 e D3 vão ao encontro destes 

autores, quando realçam que a partir do cuidado gerado num espaço relacional e 

dialógico, se possibilitam as trocas de experiências e saberes, como base para a 

formação em saúde, que considera a realidade singular de cada sujeito atrelada ao seu 

contexto de vida. Outros autores salientam, ainda, que as ações desenvolvidas para a 

assistência à saúde podem ser avaliadas a partir do cuidado, “como uma categoria 

analítica para interrogar os modos como são produzidas as ações de saúde” (SILVA 

JUNIOR, PONTES e HENRIQUES, 2006, p. 93).  

Entende-se que para emergir a sensibilidade ao outro é preciso que haja 

aproximação. Num espaço como o EASIC, que há intensa relação de diálogo, passa a 
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ser natural os sujeitos praticarem mais intensamente a sensibilidade para com o outro. O 

que, possivelmente, acontece porque se tem maior conhecimento da realidade de vida 

do outro (contexto social) e das suas necessidades, devido à proximidade e ao diálogo. 

A atuação na extensão, ao inserir os sujeitos em vivências, que tem foco nas relações e, 

consequentemente, nas experiências individuais de cada um, fortalece a visão de 

vínculo e responsabilidade para com os outros. 

Percebe-se, no caso da experiência analisada, a prática de extensão como um 

espaço privilegiado de produção de cuidado por suas características dialógicas, 

relacionais e de trocas de conhecimentos entre diferentes sujeitos. Apesar de ser campo 

de formação, o EASIC se apresenta como local de assistência à saúde, devido às 

articulações, que se processam no âmbito da produção do cuidado. Pode-se associar o 

modo de cuidar, pela via da extensão, a uma assistência à saúde centrada no usuário, 

isto é, que sempre buscará focar as ações sobre um sujeito, que tem uma história de vida 

singular.  

Observou-se que durante as entrevistas os docentes, algumas vezes, se 

emocionaram, principalmente, quando relatavam as dificuldades dos idosos e 

cuidadores. Observa-se desse modo que, nas ações de extensão, afloram a todo o 

momento questões de natureza subjetivas, pois a proximidade com os sujeitos torna-se 

tão grande que é quase impossível não se envolver. Notou-se que os docentes têm 

consciência desse fato e buscam encontrar o “grau certo” de envolvimento com os 

sujeitos. O que se nota é que em muitas ocasiões é uma tarefa árdua.             

 

DISCENTES   

 

Ao descreverem-se as falas dos discentes, observa-se que eles demonstraram 

possuir visões bastante semelhantes as dos docentes em relação aos aspectos 

fundamentais do conceito de cuidado. Para ambas as categorias, o cuidado envolve 

questões, tais como: relações, diálogos, sentimentos, conhecimentos técnicos (teorias), 

escutas, visão integral dos sujeitos, conhecimento dos contextos de vida dos outros, 

compreensão dos outros, atenção para com o outro, dentre outras.  

Pode-se notar que o ponto comum das falas dos quatro discentes sobre o 

autocuidado é que o mesmo está diretamente relacionado à possibilidade de se vivenciar 

experiências em espaços amigáveis ao diálogo. 
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Ao falar sobre o assunto, E1 disse que no EASIC o processo formativo está 

focado no cuidado. Por essa razão as atividades no Programa, além de estarem voltadas 

para aplicações de técnicas, estão direcionadas para os diálogos, à compreensão e o 

conhecimento dos sujeitos, a partir dos contextos de vida de cada um e as escutas dos 

outros. Assim, os aspectos subjetivos do cuidado emergem nesse espaço de extensão. 

Percebemos isso, quando E1 fala sobre suas experiências ao lidar com o sofrimento 

alheio e diz: “você se emociona, tem uns momentos que você ... É ser humano, né?”. E2, 

quando questionada sobre a possível melhora da saúde do idoso ao participar do 

EASIC, respondeu que sim e, demonstrou a sua percepção dizendo: “com certeza, 

porque a gente vê isso, é na felicidade do dos idosos e na melhora que eles têm tido, 

né?”. Quando E2 aponta como um dos resultados do cuidado, na ação de extensão, a 

“felicidade”, com certeza está se referindo a algo que vai muito além das questões 

meramente técnicas, como já sinalizava Ayres (2004) ao mencionar que o objetivo 

maior do ser humano é ser feliz. Isso demonstra que os estudantes são capazes de 

perceber e vivenciar experiências de vida no Programa, o que numa sala de aula com 

quatro paredes não aconteceria. 

No que diz respeito às relações entre os sujeitos, E1 destacou a relevância que 

eles têm para se compreender o outro e compartilhar sentimentos, tanto que se 

expressou da seguinte maneira: “acho que qualquer pessoa, ela tem que interagir com 

outras, para pode ela tá viva, tá bem. É muito importante esse contato do ser humano 

com ser humano”.   

Outro aspecto característico do EASIC foi lembrado de modo particular por 

E2, E3 e E4. Trata-se da presença multiprofissional, que garante ao espaço uma 

pluralidade de saberes e a possibilidade de complementaridade na produção das práticas 

do cuidado. Os três relataram ser relevante observar os exemplos o os modos de agir 

dos diferentes profissionais, o que certamente refletirá nas futuras atividades que 

desenvolverão. Nessas relações multiprofissionais há trocas de saberes e experiências.          

E3 teve a oportunidade de atuar por um tempo em hospital e agora vivencia o 

dia a dia das ações de extensão, por essa razão compara um local com o outro. Disse 

que no hospital, o cuidado quase se limitava à execução de procedimentos e que cada 

sujeito era apenas mais um naquele ambiente, enquanto que no EASIC há uma visão 

mais humanizada da saúde e o seu espaço relacional cria vínculos entre as pessoas; tanto 

que fez o seguinte comentário: “você trata aquela pessoa como você gostaria de ser 
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tratada”. Percebemos, então, pelo relato que no hospital o fator proximidade é menos 

intenso, assume-se a responsabilidade sobre um sujeito, mas não necessariamente cria-

se vínculos, porque a relação dialógica entre as pessoas é prejudicada pelo 

“distanciamento” entre elas. 

E3, além do quadro comparativo, entre o modo de agir no hospital e na ação de 

extensão, reforçou a importância das relações, dos conhecimentos técnicos e das escutas     

para a produção do cuidado. Na categoria discente foi quem deu um enfoque 

diferenciado às consultas de enfermagem no EASIC, embora nenhum deles tenha 

deixado de comentar o assunto.  

Para E3, o principal foco do EASIC são as consultas de enfermagem, pois o 

ambiente do Programa facilita a criar um espaço relacional, no qual pelo diálogo se 

busca compreender o outro para além da doença, pois é importante conhecer o contexto 

de vida do idoso. Nesse espaço é dada muita ênfase às escutas. Entende-se que o 

diferencial das consultas, que E3 indicou, seja a maior segurança no diagnóstico e no 

acompanhamento do idoso, posto que a produção do cuidado será pensada e elaborada a 

partir das singularidades e do contexto de vida social do idoso. 

Quando E3 e E4 enfatizaram que a prioridade deve ser “conhecer” o outro, 

trata-se da afirmação de que, para se atuar na produção do cuidado, é preciso olhar o 

outro como um todo e não se deter apenas nos aspectos das doenças. Desse modo, 

alertam para a necessidade de se atentar para o contexto social dos sujeitos. Ambas 

sinalizam, ainda, para a importância das relações dialógicas e dos conhecimentos 

técnicos para a concretização da assistência à saúde.  

Nas falas dos discentes, notam-se destaques para a questão do autocuidado. E1 

apontou como incentivo ao autocuidado a possibilidade de se vivenciar práticas num 

ambiente em que haja diálogos e abertura para as escutas, além de coletivamente poder 

construir ferramentas para tal fim. E2 lembrou que as oficinas com os idosos e 

cuidadores são espaços privilegiados para o diálogo entre os sujeitos e, portanto, 

favoráveis ao estímulo, ao autocuidado. Já E3 identificou como incentivo ao 

autocuidado, o fato das práticas no EASIC serem interdisciplinares, o que leva à busca 

de diálogos entre os diferentes saberes. Finalmente, E4 comentou que tal prática é 

incentivada pelos diálogos e que é um incentivo à autonomia dos sujeitos.  

Chamou atenção na pesquisa o fato de E2, quando perguntado sobre a 

definição de cuidado, ter afirmado que há muito vem se questionando sobre o 
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significado de “cuidar bem”. O discente disse estar refletindo sobre suas práticas no 

EASIC, de modo particular sobre o cuidar, e ter chegado à conclusão de que a produção 

do cuidado passa pelos conhecimentos técnicos, mas envolve às questões de natureza 

subjetivas, tanto que afirmou ter o cuidado uma relação direta com o “amor”. E conclui: 

“isso aí eu já venho questionando há muito tempo, né?”. 

Quando E1 diz que ao se relacionar com o outro há momentos de emoção, 

considera-se que essa fala é muito importante, pois demonstra que o estudante - futuro 

profissional - procura se “aproximar” do outro e percebe que ele próprio poderia ser o 

sujeito que sofre naquele momento. Acredita-se que, assim, tenderá a não tratar o outro 

como um simples “objeto de trabalho”. Espera-se, então, que ao acatar as questões 

subjetivas que envolvam a prática do cuidado, os futuros profissionais não sejam 

simplesmente aplicadores de instrumentais técnicos.  

Nessa mesma direção, E2 credita a melhoria do estado de saúde dos idosos às 

relações entre os sujeitos, que são estabelecidas no Programa, pois a partir delas se pode 

produzir um cuidado de qualidade e adequado às particularidades de cada um. Segundo 

E2, a comprovação desse fato se dá quando durante as oficinas com os idosos, inclusive 

vários são portadores de demência, eles dançam, riem e falam que estão gostando de 

estar ali. Observa-se que E2 está conectando a produção do cuidado à capacidade de se 

explorar os aspectos subjetivos das relações, do mesmo modo que os docentes.  

A partir dos relatos de E2 e E4 acerca da presença multiprofissional, entende-

se que a relação multiprofissional na extensão é fundamental no processo formativo em 

saúde e que são muitas as possibilidades de enriquecimento da aprendizagem, quando a 

ação extensionista é fundamentada nas relações dialógicas. Entretanto, deve-se estar 

alerta para as dificuldades nos relacionamentos, que possam advir, caso uma classe 

profissional queira ter supremacia sobre a outra. Neste sentido, concorda-se com Barros 

(2006, p. 137) ao afirmar que “o que temos observado com mais frequência na prática 

do cuidado em saúde é o aprisionamento de saberes quando se tornam matéria de 

especialistas que mantêm territórios fechados” (grifo nosso). Entende-se que o 

“aprisionamento de saberes” significa não desenvolver um processo de formação que 

privilegie o diálogo entre os profissionais e que não reconheça todos os outros sujeitos 

envolvidos nas práticas de atenção à saúde. Como resultados desse aprisionamento, 

surgem os especialistas, que estabelecem territórios fechados, onde não há integração de 

saberes pela falta do diálogo entre os profissionais e destes com a coletividade.  
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Quando numa relação dialógica emergem os sentidos, os sujeitos potencializam 

a capacidade de questionar práticas e vivências de um determinado espaço. E, o que se 

vislumbra, é muito mais do que possíveis confrontos de natureza técnica entre a teoria e 

a prática, trata-se de questionamentos que consideram valores, costumes e crenças, a 

partir de reflexões advindas das relações dialógicas.  

Cuidar tem o lado racional (conhecer técnica, a teoria, a doença) e o aspecto da 

sensibilidade (emoções, relações, amor, sentimentos), por essa razão a prática 

extensionista pode permitir uma articulação entre entender a doença e compreender o 

outro. 

Para cuidar bem é preciso conhecer as singularidades dos outros – daí se 

precisar ouvir e dialogar para compreender a realidade de vida (contexto) de cada um.  

 

CUIDADORES 

 

Dentre os quatro cuidadores entrevistados, apenas um tinha formação superior, 

entretanto, observou-se que a noção básica sobre cuidado não se alterou com a 

escolaridade desses sujeitos.  

Quando falaram sobre o cuidado, trouxeram à tona um aspecto do modo de 

cuidar, que ainda não havia sido abordado com ênfase pelos docentes nem discentes. 

C1, C2 e C3 estabeleceram uma ligação direta da prática do cuidado com os momentos 

de convivência/lazer, existentes no EASIC, tais como: lanches e festinhas. Geralmente 

os cuidadores e idosos estão descontraídos e satisfeitos nessas ocasiões, o que as tornam 

propícias para as relações dialógicas e as práticas de cuidado de modo informal. Pelo 

relato de C1, pode-se notar a importância de um espaço de “lazer” para a harmonia do 

contexto familiar e não simplesmente para o cuidado do idoso; suas palavras foram: 

“fico dentro de casa, quase não saia. Então, aqui pra mim tá sendo assim, tipo assim, 

área de lazer, um tratamento, tipo área de lazer. Saio de casa venho pra cá”. Observa-

se pela fala de C1, ao dizer que o EASIC é “tipo área de lazer”, que para ele o espaço 

do Programa, mais do que um local onde se busca tratamento, representa uma 

oportunidade de convivência e integração social. Portanto, é de se supor que a via da 

extensão represente um importante canal para que a Universidade desenvolva ações 

integradas ao processo formativo e que a possibilite desempenhar o seu compromisso 

social, além da educação formal.  
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Diferentemente dos docentes e discentes, dentre os quatro cuidadores 

entrevistados, somente um mencionou a questão do autocuidado. C2 comentou que no 

EASIC recebem orientações para que se procure dar liberdade ao idoso para agir (ex. 

tomar banho e comer sozinho), mas sempre com um acompanhante por perto. Aqui se 

pode perceber o incentivo à busca da autonomia; assim, cuidar implica em confiar e 

saber respeitar os limites do outro e estar disponível para ampará-lo, quando se fizer 

necessário.  

Já C2 e C4 enfatizaram a importância de se adquirir conhecimentos sobre a 

doença, pois ao se dispor de maiores informações, ocorrem mudanças nos 

relacionamentos entre as pessoas e melhoria do processo de cuidado. Na mesma linha 

de raciocínio, ambos disseram reconhecer que a presença de uma equipe 

multiprofissional no EASIC é fundamental para se obter orientações de diferentes áreas, 

o que eleva os conhecimentos sobre a doença e potencializa a qualidade do cuidado. C2 

fez o seguinte comentário: “é justamente através dessas diferenças que a gente aprende 

como cuidar, também” e, ainda, explicou que para se aprender a partir das diferenças é 

necessário se ter uma postura de diálogo. Pois os relatos das diferentes experiências, 

tanto dos profissionais quanto dos cuidadores, contribuem para se compreender, a partir 

das singularidades dos sujeitos, como pelos diálogos nas diferenças de saberes é 

possível se construir novas práticas de cuidado.  

Diante dos comentários de C2 e C4 sobre a atuação de equipes 

multiprofissionais no Programa, pode-se destacar que a presença das equipes com seus 

diferentes conhecimentos torna-se importante para que seja reconhecida a 

complementaridade dos saberes, o que potencializa as práticas de cuidado.    

Quando C2 e C4 sustentam que as relações dialógicas representam caminhos, 

que sustentam a aprendizagem pelas diferenças, observa-se uma proximidade muito 

grande com as falas dos outros dois cuidadores ao se pronunciarem sobre a relevância 

de se manter uma boa relação entre as pessoas. Os quatro sinalizaram que os diálogos 

nas relações favorecem experiências em novos contextos, que diferem daqueles 

cotidianos de cada um. Nessas condições, o exercício de se vivenciar o novo propicia 

aos sujeitos questionarem práticas, terem uma visão mais abrangente da realidade de 

vida dos sujeitos e, assim, buscar coletivamente e intermediado pelo diálogo a 

construção de novas práticas de cuidado.  



102 

 

Acredita-se que os quatro cuidadores reafirmam que um espaço relacional 

amigável e dialógico requer por parte dos sujeitos respeito e busca de entendimentos, a 

partir das diferenças e das condições subjetivas, a fim de que se obtenha a compreensão 

quanto às mudanças, que a interação provoca sobre o “universo” particular de cada 

sujeito. A fala de C4, ao comentar a atuação dos estudantes, demonstra esta percepção 

ao se expressar: “o que me chama, o que me agrada, como já citei, é, é a atenção existe, 

uma atenção assim ... . É uma outra forma de cuidar. Todo o estudante de enfermagem 

... eles tem todo um cuidado, um carinho para com os pacientes”. Por outro lado, C1 fez 

uma crítica sobre um atendimento fora da UFF, pois considerou ter sido mal tratada pela 

postura do profissional ao se dirigir a ela, nos seguintes termos: “a gente chega, ‘o que 

tem? ’ Olhando pro teto”.  

 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE (Enfermeiros) 

 

Ao se analisar as visões dos profissionais da saúde no tocante aos 

relacionamentos com outros sujeitos na produção do cuidado, observou-se que os 

aspectos fundamentais que eles levantaram eram semelhantes aos que os docentes, 

discentes e cuidadores apontaram: diálogos, subjetividade presente nas relações, 

conhecimento de técnicas, capacidade de ouvir, conhecimento de contexto de vida dos 

sujeitos, compreensão da realidade de cada um, multidisciplinaridade, dentre outros. 

Entretanto, T2 ao falar sobre o assunto enfatizou que não bastava que as relações 

fossem dialógicas, mas também afetivas, pois considerava a subjetividade essencial, 

para que se tivesse um olhar sobre a totalidade do sujeito. Comentou que para se 

efetivar o cuidado há de se ter consciência que “saúde não é só cuidar da ferida, cuidar 

do idoso, saúde é manter os relacionamentos positivos” e, ainda, completou “o trabalho 

tem que ser uma festa, tem que ser prazeroso”.  

Percebe-se que o enfoque dado por T2 tem um diferencial em relação as outras 

três categorias (docente, discente e cuidadores), ou seja, considerou o momento do 

trabalho como satisfação e prazer. Neste sentido, ficou expresso que na produção do 

cuidado, deve-se considerar com ênfase as condições subjetivas, que envolvem as 

relações da equipe de trabalho, além é óbvio das relações dialógicas entre todos os 

sujeitos. Quando T2 disse que o local de trabalho deve ser um espaço que dê satisfação, 

percebe-se que enfatizou o zelo pelas relações interpessoais. Entende-se que tal atitude 
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seja necessária para que haja harmonia na equipe, pois não se poderá cuidar de alguém 

se não houver uma equipe integrada e que atue com prazer, conforme ressalta T2. Não 

obstante, paradoxalmente, T2 chama à atenção para o fato de que, em muitos 

momentos, o trabalho em saúde é fonte de sofrimento para os sujeitos. 

Nesse ponto, identifica-se uma situação que é essencial para o processo de 

trabalho e que numa ação de extensão tem o papel de possibilitar aos estudantes 

vivenciar experiências e aprender com elas uma sabedoria prática, porque as questões 

subjetivas e afetivas não são assimiladas pela via teórica. Ayres (2000), dialogando com 

Merhy (2000), sugere que o espaço relacional profissional-usuário, embora apoiado por 

tecnologias, extrapola a objetivação desta e abre espaço para a construção de 

intersubjetividades e propõe chamar, o que media essa relação, de sabedoria prática. 

Assim como as outras categorias de sujeitos, os profissionais da saúde, durante 

as entrevistas, deram ênfase aos relacionamentos com abertura ao diálogo, pois 

destacaram que o cuidado envolve a capacidade de compreensão do outro, tanto nos 

aspectos objetivos, quanto nos subjetivos. De modo particular, os cuidadores 

entrevistados destacaram a importância das relações para se “chegar” aos contextos de 

vida de cada um, e para o reconhecimento de saberes forjados fora da academia, isto é, a 

partir das experiências pessoais vivenciadas no cotidiano.  

Segundo T1, a relação dialógica no Programa se qualifica de modo particular 

nas reuniões de equipes, onde são discutidas as experiências vivenciadas e os “estudos 

de caso”. Nessas ocasiões há, também, a presença ativa dos discentes nos debates, o que 

potencializa o processo de formação. T1 lembra que para cuidar do outro é preciso 

conhecê-lo juntamente com o seu contexto de vida e que o profissional da saúde adquire 

confiança e credibilidade junto aos sujeitos, quando há entre eles um relacionamento na 

base do diálogo e da escuta. Nessas condições, há interação entre eles e a produção do 

cuidado dar-se-á de modo mais eficiente e qualificada. 

Quando T3 destacou o diálogo na ação de extensão, enumerou um ponto que 

acreditava ser o mais relevante: o fortalecimento das relações entre sujeitos detentores 

de diferentes saberes é condição básica para a produção do cuidado, tendo em vista que 

as experiências particulares de cada um se complementam. T4 comentou que numa 

relação não se pode ficar atento só ao diálogo verbal, é preciso se fazer a leitura das 

expressões individuais. Nota-se aí a importância do componente subjetivo que envolve 

a relação dialógica. Deste modo, T4 indica três aspectos deste tipo de relação num 
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ambiente como o do EASIC, a saber: não usar uma linguagem muito técnica; não se 

colocar numa posição de superioridade frente ao outro e reconhecer que todos têm 

saberes, que precisam ser reconhecidos.  

Outro aspecto do cuidado ressaltado por todos os profissionais da saúde 

entrevistados é o de que não basta ter conhecimentos teóricos acerca de uma doença 

para cuidar de alguém, é preciso conhecê-lo como um todo, inclusive nas suas questões 

subjetivas para, então, ser capaz de se perceber as suas necessidades reais. Nesse 

aspecto, T2 apontou ser importante envolver os familiares de um paciente no processo 

de produção do cuidado. Ao se analisar essa questão, pode-se dizer que o espaço 

familiar tende a ser um local nobre para o ato de cuidar, pois lá se encontra na maioria 

das vezes o cuidador, que se configura como pessoa-chave para o processo do cuidado. 

Não por outra razão, T2 insistiu na necessidade do envolvimento do cuidador no 

processo, pois desse modo ele pode se conscientizar do seu papel na prática do cuidado. 

Tal posicionamento do cuidador vai encontrar respaldo nas discussões sobre “práxis” 

empreendida por Freire, ao dizer que: “a conscientização não está baseada sobre a 

conscientização, de um lado, e o mundo, de outro; por outra parte, não pretende uma 

separação. Ao contrário, está baseada na relação consciência-mundo” (FREIRE, 2008a, 

p. 30).   

No EASIC, uma das atividades que desponta como de intensa interação entre 

as pessoas é a consulta de enfermagem. Nas abordagens realizadas com D2 e E3, ambos 

demonstraram particular atenção a tais práticas; posto que para D2 trata-se de uma 

oportunidade para ouvir e conhecer com maior naturalidade e profundidade o idoso e 

seu contexto de vida de modo sistematizado, em contraposição ao atendimento existente 

na rede. E3 reforçou o seu entendimento sobre as consultas de enfermagem ao lembrar 

que a centralidade das mesmas são os sujeitos e não as doenças. Destaca-se aqui 

concordância com autores que valorizam as relações mantidas pela via do diálogo, 

quando “não entendido apenas como comportamento verbal, mas em sentido mais 

abrangente, o de encontro, de comunicação (grifo nosso) em todos os níveis de relação, 

na qual o outro é visto em sua totalidade” (SAIPPA-OLIVEIRA, KOIFMAN e 

PONTES, 2005, p. 142). Ambos demonstraram reconhecer as consultas como um canal 

especial de diálogo com os pacientes. No caso, ao se entender a extensão como espaço 

relacional e dialógico, vislumbra-se nas consultas de enfermagem um instrumental da 
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maior importância para o processo de formação em saúde pela via extensionista e da 

comunicação, conforme ressaltaram os autores citados. 

T1 considera que no EASIC, a consulta de enfermagem seja uma importante 

etapa da produção do cuidado, principalmente, por ser um espaço de diálogo, escuta, 

criação de vínculo e emergência de credibilidade entre os sujeitos; e não meramente 

uma triagem. Percebe-se que as consultas são vistas como um dos pontos centrais do 

processo de formação em saúde, pela via da extensão. Dentre os entrevistados, o outro 

profissional da saúde que destacou as consultas de enfermagem foi T3, ele chamou à 

atenção para a eficiência desse instrumento no processo de trabalho em saúde, 

principalmente por facilitar o conhecimento do outro com mais profundidade.   

D2 argumentou várias vezes, durante a entrevista, que o cuidado é uma relação 

direta com o outro e, um dos exemplos que deu, para comprovar que no EASIC isso 

acontece, foi a realização da consulta de enfermagem. Conforme mencionado 

anteriormente, ele fez um paralelo entre as consultas que acontecem do Programa e as 

realizadas pela rede do sistema público de saúde. Fundamentalmente, discutiu a 

insuficiência de tempo disponível na rede pública para as consultas de enfermagem em 

função da demanda. No Programa são realizadas apenas quatro consultas e distribuídas 

pelo período da manhã. Então, o tempo de cada uma é bem explorado pela equipe para 

se ter o máximo de aproximação e de informações sobre o sujeito. Disse D2 que “o 

sistema público de saúde não permite isso”.  

Entende-se, assim, que a questão das consultas de enfermagem pode ser 

encarada pela sua natureza política e não somente organizativa e de gestão do sistema. 

Nota-se aí uma abertura nos espaços extensionistas, para se incluir uma discussão de 

natureza política acerca do assunto e, naturalmente, espera-se que a mesma ocorra no 

âmbito do processo formativo em saúde. Outro aspecto que se argumenta, a partir do 

debate sobre as necessidades de consultas de enfermagem, diz respeito às possibilidades 

de se manter as atividades do Programa sem interrupção. Tal fato, visa não provocar 

descontinuidade da assistência à saúde que seja prestada por meio de ações de extensão, 

no âmbito da formação acadêmica. Essa preocupação emerge porque o “tempo” da 

prática do cuidado é ditado pela natureza singular das condições gerais de cada sujeito, 

o que significa dizer que deve haver por parte da instituição universitária 

comprometimento, quanto à manutenção e continuidade da prática do cuidado 

(assistência à saúde). Pois a ação de extensão de caráter acadêmico e assistencial não 
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poderá estar condicionada às questões como período letivo e prazos de projetos 

acadêmicos ou administrativos.  

Considerando os aspectos levantados acerca das consultas de enfermagem e os 

motivos apresentados anteriormente para que as considere parte integrante do processo 

formativo em saúde e, consequentemente, referência para a produção do cuidado, por 

meio de ações de extensão, alguns questionamentos podem ser feitos referenciados à 

prática de extensão na área da saúde. O primeiro deles é de natureza estrutural da 

universidade. O EASIC, enquanto Programa de Extensão Universitária, não se constitui 

como parte integrante da rede pública de assistência à saúde. Constata-se que esse fato 

representa uma limitação para a atuação do Programa na assistência. Então, a quem 

caberia discutir e buscar encaminhamento para a questão no âmbito das instituições 

públicas? Às Pró-Reitorias de Extensão ou equivalentes? Os Programas de Extensão 

teriam como se articular com a rede, para reduzir o distanciamento que muitas vezes 

existe entre eles? Essas são indagações que surgiram a partir da análise das falas dos 

sujeitos, que revelaram muitos obstáculos de diferentes naturezas para a articulação com 

a rede. Acredita-se que um futuro trabalho poderá focar a pesquisa em tais questões, 

para se buscar uma resposta. 

Quando T4 foi ouvido, durante a entrevista, demonstrou preocupação com o 

fato de ficar impossibilitado de encaminhar um paciente do EASIC para o atendimento 

na rede. Pois, em diversas situações, o acompanhamento do paciente pelo Programa vai 

depender de um acompanhamento na rede, sob pena de prejuízo no processo de 

produção do cuidado. Presume-se que na ação de extensão em saúde, assume-se uma 

responsabilidade grande com a vida de um sujeito. Questiona-se, então, como poderia 

uma ação de extensão cumprir seu papel na formação acadêmica e, ao mesmo tempo, se 

aproximar amistosamente da rede? Isto é, ser um espaço articulado com o serviço de 

saúde.  

Ao ser questionado sobre o que seria um bom cuidado, T2 enumerou alguns 

aspectos importantes, a saber: diálogo, práticas de cuidado com continuidade, 

integração da família do paciente ao processo de cuidado, busca de suporte do SUS, 

evitar caminhos não institucionais para se chegar à rede. Verifica-se que os comentários 

de T2 têm pontos comuns com os de T4. Novamente se vê a preocupação com a 

articulação com a rede e com a descontinuidade das práticas de cuidado. 
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Na mesma linha de raciocínio, T1 salienta que para se ter uma boa qualidade 

na produção de cuidado, além de depender da articulação multiprofissional, deve-se 

estimular a integração dos cuidadores e dos idosos ao Programa. Esse profissional da 

saúde imagina que seriam por essas razões que os idosos e cuidadores comentaram da 

falta que sentem da não participação no Programa, durante o período das férias 

escolares. Assim, as falas de T1, T2 e T4 sinalizam que as ações de extensão são formas 

privilegiadas de a universidade vir a desempenhar com destaque o seu compromisso 

social, visto se enquadrarem num processo de formação em saúde com forte conotação 

político-social-acadêmica. 

Entretanto, constata-se que os extensionistas nem sempre desempenharam, no 

decorrer das suas atividades acadêmicas (dentre elas, as de extensão), a capacidade 

reflexiva acerca do compromisso histórico-político, que a universidade brasileira 

constrói ao longo da sua existência. E aqui se destaca, de modo particular, o que foi 

delineado até os dias atuais em nome da extensão universitária.  

Diante do exposto, advoga-se a necessidade de uma grande reflexão sobre o 

papel político-social-acadêmico das ações de extensão, enquanto integrantes do 

processo de formação. Nesse sentido, entende-se, também, a preocupação de T1 ao 

sinalizar prejuízos ao processo de cuidado, quando há interrupção do mesmo. Pois nesse 

caso se correria o risco da universidade frustrar expectativas da comunidade. Porquanto, 

esta é protagonista, tanto quanto a academia, na execução das ações de extensão; tendo 

em vista que a produção de novos conhecimentos necessariamente requer um confronto 

ativo do saberes científicos com os saberes não formais. Saberes estes detidos pela 

comunidade. Outro aspecto que se deve considerar é que ao longo das ações 

extensionistas, relações devem ser construídas fundamentadas em diálogos, que são 

instrumentos para se firmar confiança e credibilidade entre as pessoas. Fica, então, um 

questionamento: como conciliar a ação de extensão, que por natureza é, também, 

assistência à saúde, com a dinâmica da academia e a realidade social, sem recair no não 

assistencialismo
5
 e assumir funções do Estado? A prática extensionista que envolver 

assistência não necessitaria se articular com a rede? 

Conclui-se que o bom cuidado requer continuidade, pois cria vínculos e 

responsabilidade para com o outro. Na ação de extensão significa falar do compromisso 

social da universidade. Portanto, pode-se ver na ação de extensão na área da saúde a 

                                                           
5
 Na extensão universitária o assistencialismo foi a concepção predominante nas décadas de 60 e 70. 
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assistência à saúde, isto é, produção de cuidado. Logo, essa prática não deveria ser 

interrompida (por exemplo, no período das férias). Sabe-se que a ação de extensão não é 

a instância institucional responsável pela assistência, contudo algumas vezes precisa 

fazer encaminhamentos para a rede. Considerando que o sistema é falho e o idoso está 

sendo atendido no Programa, torna-se um grande desafio para a extensão não permitir a 

descontinuidade do acompanhamento desse sujeito, ou seja, do seu processo de cuidado.  

Nas falas dos sujeitos entrevistados podem-se ressaltar algumas características 

do processo do cuidado, que ocorrem por meio das práticas de extensão. Citaram, 

principalmente, as seguintes questões: interrupções da ação extensionista prejudicam o 

processo do cuidado; relacionamentos devem apostar nos diálogos e inclusive envolver 

os familiares dos pacientes; e o outro ponto destacado, que se considera fundamental 

para que os demais pontos sejam observados, é que o trabalhador em saúde esteja 

consciente de que todos são seres humanos e possuem a natureza frágil. Observou-se 

que o trabalhador em saúde, que tem essa noção da fragilidade humana, pode 

desenvolver com muito mais reflexão e crítica as relações e o diálogo e, portanto, o 

cuidado. Identificou-se, ainda, que as ações de extensão de natureza acadêmica, que não 

reconhecem a supremacia da técnica na produção do cuidado, potencializam este “modo 

de agir”. 

Durante as entrevistas, todos os profissionais da saúde foram unânimes em 

afirmar que para se cuidar bem do outro é necessário existir uma equipe de trabalho 

multiprofissional, que dialogue e se articule. Observou-se que, em relação a mesma 

questão, C2 e C4 destacaram a importância do reconhecimento da complementaridade 

dos saberes, para potencializar as práticas de cuidado.    

O trabalho de produção do cuidado, segundo T1, tem foco multidisciplinar e 

calcado nas relações, do mesmo modo que as ações de extensão. O mesmo profissional 

da saúde disse, ainda, que o processo de formação em saúde com foco no cuidado, a 

partir da extensão, centrada na articulação e no diálogo da equipe multiprofissional,               

leva os estudantes a se aproximarem da realidade do SUS. Quando se discute a extensão 

na área da saúde, não há como se afastar de um dos mais relevantes princípios que 

norteia a formação em saúde, pois ele reconhece que “a multiprofissionalidade no 

cuidado em saúde é, sem dúvida, uma das vias perseguidas para a efetiva prática da 

integralidade” (BARROS, 2006, p. 132).  
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Já T2 chamou à atenção para o fato de que às vezes nas ações de extensão 

ocorrem tensões nas relações multiprofissionais, principalmente, quando uma categoria 

se coloca como possuidora de um saber predominante. Mas não negou a importância do 

trabalho multiprofissional para a produção de novas práticas centradas no cuidado 

integral; tanto que fez o seguinte comentário: “depois que a gente aprende a trabalhar 

dessa maneira, a gente não consegue trabalhar de maneira diferente”.  

As reuniões com as equipes do Programa, segundo T3, são as ocasiões mais 

apropriadas para que os diferentes profissionais se articulem e discutam formas de 

atuação no EASIC.  Diante do observado, nota-se que as ocasiões de “estudos de caso” 

sobre os idosos, acabam por se impor como um modo eficiente para a discussão de 

novas práticas de cuidado. Tal ocorre porque naqueles momentos há embasamento 

multidisciplinar e leva-se em consideração as interações existentes entre as diferentes 

questões apresentadas sobre os sujeitos em discussão. T4 lembrou que no EASIC, os 

diferentes profissionais, ao manterem contato com os idosos, vão adquirindo 

conhecimentos sobre eles (idosos) e seus contextos de vida, o que lhes garantem 

informações singulares, que lhes dão condições de discutir durante os “estudos de 

caso”.   

A questão do autocuidado não foi abordada pelos cuidadores com a mesma 

ênfase dada pelos docentes e discentes. Os docentes fizeram uma nítida ligação do 

autocuidado com a busca da autonomia dos sujeitos. Já o ponto comum das falas dos 

discentes salienta que uma convivência baseada no diálogo é imprescindível ao trabalho 

de convencimento para o autocuidado. Portanto, percebe-se que, para os docentes e 

discentes, no âmbito das ações de extensão de natureza acadêmica, há um ambiente 

amistoso ao autocuidado. Acredita-se que pelos relatos dos docentes e discentes, isso 

ocorra quando a prática extensionista se sustenta em relacionamentos dialógicos. Supõe-

se, então, que de um modo geral, não haja entre os cuidadores a percepção da conexão 

direta entre o autocuidado, as relações interpessoais e a disposição ao diálogo.  

T1 disse que o EASIC propicia o autocuidado, mas não entrou em pormenores 

sobre o assunto. Já T2 salientou que, durante as visitas domiciliares e as consultas de 

enfermagem, é possível se perceber algumas mudanças de hábitos desenvolvidas pelos 

idosos e cuidadores, a partir de conversas e trocas de experiências, que acontecem no 

cotidiano do Programa. Às vezes, a percepção é tão imediata que T2 assim se 

expressou: “ganharam até mais vida”. Constata-se nessas palavras que os aspectos 
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subjetivos das relações entre os sujeitos estão a todo o momento emergindo com vigor. 

Tanto que T2 não disse que o idoso melhorou, afirmou que ele ganhou mais vida. Posto 

que, entre essas duas afirmações, há uma diferença semântica muito grande. Nota-se aí a 

potência das ações de extensão, para estimular as pessoas a desenvolverem habilidades 

e simultaneamente produzirem, de forma coletiva, novas práticas. Junte-se a isso, o fato 

de que novos conhecimentos são agregados, a partir das trocas de experiências 

singulares de cada sujeito. Portanto, tudo isso corrobora para a prática do autocuidado.  
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3. Aspectos relacionados à Formação/Ensino e à Pesquisa 

 

DOCENTES 

 

Para a maioria dos docentes, o espaço da extensão é importante para incentivar 

os discentes a buscarem uma maior qualificação profissional e acadêmica, tanto que têm 

surgido muitos projetos de pesquisa, visando a uma participação futura nos mestrados. 

D1 afirmou que no Mequinho há grande incentivo para que, principalmente, os 

estudantes bolsistas possam pesquisar e sentirem-se estimulados a se encaminharem 

para a pós-graduação. Disse, ainda, que a identificação do discente com a pesquisa, 

favorece o desenvolvimento de sua autonomia. Devido à natureza multiprofissional do 

trabalho em saúde, os estudantes são orientados para as vivências das relações 

interpessoais e para o trabalho de olhar multidisciplinar, visando promover as relações 

dialógicas. 

Os docentes (D1, D2 e D3) ao comentarem que o campo extensionista é por 

excelência o local de formação, destacaram características da extensão que consideram 

essenciais para um processo formativo em saúde, que tenha como foco o cuidado 

integral. Dentre as características apontadas foram citadas: espaço de relações, de 

escutas, de cuidados, das subjetividades, dentre outras. Observou-se que os docentes, 

quando comentaram acerca do cuidado, já identificaram as relações e os diálogos como 

fundamentais para a sua produção. Ora, se há identificação do EASIC, enquanto campo 

de extensão, como espaço relacional, há de se falar das ações de extensão como locais 

potencialmente favoráveis ao cuidado. 

D1 ao explicar como percebe a importância do Programa para os estudantes do 

Curso de Enfermagem da UFF, enumerou algumas questões, que considera essenciais 

para a formação dos profissionais da saúde e que ela vê acontecer no EASIC. Destacam-

se: compreender as pessoas, questionar, aprender a ouvir, exercitar a sensibilidade, 

superar situações que abalam o emocional, e saber relacionar-se. Esses fatores 

favorecem a formação para o cuidado, que D2 diz ser possível nas ações de extensão.  

Quando D2 foi questionado sobre o que muda na formação do estudante ao 

participar de uma ação de extensão, ela disse que responderia com as palavras dos 

próprios estudantes: “é o entendimento da vida”. D2 relata que os estudantes, ao 

atuarem no EASIC com os idosos e cuidadores, estão tão próximos deles que acabam, 
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de certo modo, por participarem dos contextos de vida dos sujeitos e por conhecerem o 

“outro lado da vida que os alunos, ainda, não têm experiência”. Outra questão 

fundamental apontada por D2 foi a possibilidade de percepção das limitações existentes 

para os atendimentos na rede pública de saúde. Conclui-se que todos esses fatores não 

são aprendidos somente na teoria e, conforme já salientado por D1, é marcante na 

extensão a emergência das questões subjetivas nas práticas e convivências. 

A ação de extensão, como campo aberto às vivências, é um local adequado ao 

desenvolvimento do ensino. Notadamente nesse aspecto, D1, D2 e D3 foram unânimes 

em afirmar que as condições que se apresentam no Programa incitam a todos a aplicar a 

teoria na prática. E, com certeza, essas atitudes conduzem a questionamentos e geram 

pesquisas. Portanto, as manifestações articulando ensino e pesquisa, a partir de 

vivências, possibilitam criar ambientes adequados para a formação em saúde. Posto que, 

tal formação não é só de natureza técnica, mas tem um grande componente subjetivo, 

como assinalado anteriormente. 

D3 salientou que as vivências, nas ações extensionistas, estimulam no discente 

maior responsabilidade e autonomia, tanto que chegou a afirmar que “ele passa a se 

enxergar como profissional”. A respeito de tal questão, D4 não fez comentários. 

Para D1, D2 e D3, no Programa verifica-se articulação do ensino com a 

pesquisa e a extensão, e muitas vezes não é possível distingui-las. Observou-se que há 

um esforço para que a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão seja uma realidade.  

D1 comentou que no EASIC se estimulam os debates e os questionamentos 

sobre as práticas e as vivências, para que sejam gerados pesquisas e artigos científicos 

para publicação. O docente, também, enfatizou que as pesquisas e os artigos são 

elaborados com a participação dos estudantes, o que permite que eles busquem 

desenvolver inúmeras habilidades para o exercício profissional.  

Os docentes D2 e D3 destacaram a relevância da elaboração de artigos 

científicos, a partir das pesquisas realizadas nas ações de extensão, pois é um modo de 

difundir os conhecimentos gerados no Programa. Afirmaram, ainda, que as práticas de 

extensão do Curso de Enfermagem da UFF buscam produzir práticas de ensino e de 

pesquisa de modo articulado. Tanto D1, quanto D2 e D3, relataram que os discentes são 

estimulados a desenvolverem no EASIC os seus Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) e que estes, muitas vezes, acabam por se transformar em dissertações.  
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Para D1, conhecer o contexto de vida de um sujeito é muito importante para 

quem vai cuidar dele, pois é a partir do entendimento da sua realidade social que será 

possível ao profissional da saúde compreender as interações bio-psico-sociais, que estão 

presentes na vida da pessoa. A partir de tais considerações, D1 enfatizou que a 

formação, pela via da extensão, permite ao estudante refletir acerca das atitudes e 

modos de vida de uma pessoa, confrontando-os com a sua história pessoal. Portanto, o 

estudante de enfermagem aprende a não julgar o paciente e a saber lidar com os 

problemas dos sujeitos de modo a não criar instabilidade emocional para o profissional 

da saúde. Trata-se de exercitar a responsabilidade profissional frente a um sujeito 

singular. 

Percebe-se que, pelo enfoque dado pelo docente, muitas vezes pelas condições 

adversas do trabalho em saúde, os profissionais acabam por adoecer. E o que se vê no 

Programa é que o processo de formação dos discentes discute não só o cuidado com o 

outro, mas enfatiza também, o cuidar do próprio profissional. 

Interessante se notar que esse comentário do docente leva a uma reflexão sobre 

os limites do envolvimento do profissional da saúde com o paciente, uma vez que são 

partes ativas do processo de cuidar. A questão, então, seria como se relacionar 

dialogicamente com os sujeitos que, necessariamente, precisam estar integrados ao 

processo de produção do seu próprio cuidado, considerando as questões objetivas e 

subjetivas, que interagem no espaço da prática extensionista e formativa. O docente D1 

sugere o caminho do diálogo para a superação do problema e, assim, se expressou: 

“precisam discutir como atravessar (grifo nosso) os problemas”. D1 informou que o 

EASIC integra o currículo, desde 2008, para os estudantes do 4º período do Curso de 

Enfermagem da UFF.  

D2 chamou à atenção para a necessidade de o processo formativo estimular a 

conscientização para a autonomia e os entendimentos no trabalho de uma equipe 

multiprofissional, como o da saúde. Percebe-se nesse comentário que a preocupação do 

docente é que os estudantes criem competências individuais, que sejam respeitadas para 

aprenderem a trabalhar em harmonia num espaço relacional, no qual estão presentes 

profissionais de diferentes áreas, que necessariamente precisam ter objetivos comuns na 

produção do cuidado para o outro. Sendo o trabalho em saúde relacional, deduz-se que o 

processo de formação dos profissionais para atuarem na área, também, deva sê-lo. 

Portanto, nota-se que as relações nesses espaços pretendem, fundamentalmente, permitir 
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o conhecimento e a compreensão do outro e de seu contexto de vida. Esse modo de 

pensar, indica que “a conscientização é o olhar mais crítico possível da realidade, que a 

des-vela para conhecê-la ...” (FREIRE, 2008a, p. 33). D2 informou que o EASIC, desde 

2007, já é reconhecido na Escola de Enfermagem da UFF, como um espaço de 

vivências e local de ensino.  

Ainda, com relação ao fato do processo formativo ocorrer, também, no âmbito 

das ações de extensão, D3 mencionou que os estudantes têm essa noção. E citou o 

seguinte comentário de um deles, logo após iniciar as atividades no EASIC: “hoje eu 

ajo com a autonomia de profissional”. Concluiu dizendo que “ele (estudante) se insere 

como responsável por muitas, muitas atividades dentro do Programa. Embora os 

professores estejam sempre presentes, mas nós delegamos as atividades, para que os 

alunos se sintam responsáveis”. 

Pelos relatos, observa-se que as vivências das realidades numa ação de 

extensão levam os indivíduos a aprenderem a trabalhar com as técnicas estudadas na 

teoria, mas considerando as histórias e os contextos de vida dos sujeitos. A formação 

teórica precisa ser sempre confrontada e interpretada à luz da realidade social de cada 

grupo. Significa que além das questões objetivas, é preciso que se estimulem a 

sensibilidade de cada um, pois só assim haverá interação entre os sujeitos, “o diálogo se 

impõe como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens” 

(FREIRE, 2005, p. 91).  

As práticas de cuidado desenvolvidas no Programa, no âmbito de projetos 

como o de Consultas de Enfermagem e o de Visitas Domiciliares, estimulam a 

autonomia dos sujeitos, tanto que se observou que em tais projetos há certa “liberdade” 

de ação dos discentes e relação dialógica amistosa com a equipe multiprofissional. Tais 

fatores estimulam o desenvolvimento do senso de responsabilidade.   

Os docentes ressaltaram que o EASIC gera práticas de ensino, pesquisas, 

publicações de artigos científicos, apresentações de trabalhos em congressos, dentre 

outros produtos acadêmicos. Constata-se, então, que a ação de extensão é 

potencialmente transformadora, desde que articulada com o ensino e a pesquisa. 

Identifica-se que os resultados das mudanças, empreendidas em uma dada realidade, são 

reelaborações ou novas práticas de cuidado, que derivam dos questionamentos gerados a 

partir das vivências.  
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Pode-se concluir que a formação que ocorre nas ações de extensão está sempre 

procurando se articular com o ensino e a pesquisa.  As pesquisas que são geradas, 

normalmente, a partir das vivências, investigam problemas de uma realidade social da 

qual o pesquisador da academia é participante, ao menos em certos momentos. Observa-

se que esta característica da pesquisa (o investigado, de certo modo, participa da 

construção do projeto de pesquisa e não é um sujeito totalmente passivo) decorre das 

relações dialógicas das práticas extensionistas. Assim, é de se esperar que os resultados 

dessa pesquisa possam vir a atender às necessidades do grupo pesquisado, isto é, 

apresentar novas práticas, que foram elaboradas ou reelaboradas, a partir das 

experiências, discussões e vivências dos sujeitos. Ao se discutir os princípios da ação de 

extensão, enquanto atividade acadêmica, percebe-se que “a relação entre pesquisa e 

extensão ocorre quando a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a 

transformação da sociedade” (NOGUEIRA, 2005, p. 113). 

 

DISCENTES 

 

Viu-se, anteriormente, que os docentes comentaram que o espaço da extensão 

estimula a busca da qualificação acadêmica. Neste sentido, constatou-se que no EASIC 

as condições são favoráveis à realização de pesquisas e à elaboração de artigos 

científicos. Assim, pode-se observar que E1, E2, E3 e E4 buscam no próprio Programa 

as razões para uma futura investigação, que os levem a ingressar na pós-graduação, tão 

logo terminem a graduação. Eles são incentivados pelos docentes a se envolverem de 

forma bem concreta, com isso alguns estudantes já mostram suas pretensões, quando da 

realização das monografias. Esses movimentos são captados inclusive pelos cuidadores; 

tanto que C2 comentou que os discentes possuem interesse nas pesquisas e que em sua 

opinião, um dos fatores mais favoráveis seria o “o material humano”, que está presente 

no Programa.  

Do mesmo modo que os docentes, os discentes enfatizaram que o campo da 

extensão, enquanto espaço de relações, representa uma contribuição para as práticas de 

cuidado.  

E1 identificou que a característica mais marcante nas ações de extensão são as 

relações, que se estabelecem entre os sujeitos, inclusive destacou que entre os docentes 

e discentes criam-se vínculos mais fortes. Ele afirmou que, quando há um bom 
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relacionamento, passa-se a compreender a outra pessoa e, deste modo, poderá cuidar 

melhor dela.    

O estudante E2 salientou que a sua participação no Programa tem influenciado 

muito o seu modo de produzir cuidado. Pois os diálogos o fazem pensar sobre diversas 

questões e modos de proceder e a partir dessa reflexão novas experiências são 

adquiridas. Porquanto, para a formação do aluno é muito importante aprender com as 

experiências dos cuidadores. Observa-se que o espaço de diálogo da extensão permite 

que o estudante tenha mais autonomia para agir; assim, ele destaca que atuar no EASIC 

é melhor que num estágio.  

E3 em certo momento da entrevista foi bastante categórico e deixou 

transparecer que existia grande distância entre as ações de extensão e o seu processo 

formativo. Mas na maior parte do tempo, disse que no Programa percebe-se que as 

práticas de saúde não estão limitadas a procedimentos, mas que são práticas de relações. 

E afirmou, ainda, que são as relações vivenciadas na extensão que interferem no seu 

processo formativo. Inclusive fez o seguinte comentário: “você trata aquela pessoa 

como você gostaria de ser tratada”. Tal fala torna-se muito significativa, pois se 

percebe por trás dela uma reflexão acerca das relações dialógicas e das práticas de 

cuidado.  

Do mesmo modo que os outros estudantes, E4 destacou a ocorrência dos 

diálogos como o aspecto mais importante do Programa, pois eles permitem uma maior 

aproximação e compreensão dos idosos e, consequentemente, um cuidado de melhor 

qualidade. 

Segundo os discentes, a produção do cuidado de qualidade depende de um 

ambiente de relações amistosas, onde todos saibam escutar e dialogar. Só assim um 

sujeito conhecerá o outro e poderá compreendê-lo.  Não se pode esquecer que o 

conhecimento adquirido sobre um sujeito é resultado das relações estabelecidas entre as 

pessoas, que se fundamentam em questões objetivas e subjetivas, submetidas a certo 

contexto. Assim, o que mais foi destacado pelos discentes no processo de formação pela 

extensão é que o diálogo é essencial para a prática do cuidado, pois possibilita conhecer 

as pessoas.  

Assim como os docentes, os estudantes entrevistados destacaram que o espaço 

da ação extensionista é palco de inúmeras vivências singulares. Observou-se que tais 

vivências implicam em se participar de práticas de cuidado e torná-las questionadoras. 
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Na extensão, as relações estabelecidas entre os sujeitos fazem emergir práticas 

individuais e singulares, que estarão sendo confrontadas com a teoria. Ora, esse embate, 

ocorrendo por meio do diálogo, poderá reelaborar ou produzir novas práticas. Esse 

movimento integra o processo de formação em saúde.   

E1 afirma que a aprendizagem na ação de extensão acontece com mais 

“liberdade” e “independência” para agir. E pelo que se observou, quando disse isso, ele 

estava enfatizando o incentivo que os estudantes recebem dos docentes no EASIC, para 

aprenderem a ter mais autonomia. Pode-se deduzir, também, que esse processo 

produzirá um discente com mais responsabilidade e confiança.  

No Programa, segundo E2, a todo o momento os estudantes são submetidos a 

experiências singulares, que na medida em que são confrontadas com os contextos de 

vida de cada sujeito, fazem emergir reflexões e questionamentos. E a partir das 

vivências, percebe-se que somente a teoria não é suficiente para a compreensão dos 

sujeitos. Então, é preciso se estar imerso no contexto, que envolve uma realidade social, 

e articulá-lo com a teoria. Portanto, conclui-se que a prática sempre estará questionando 

a teoria (ou vice-versa) no processo de formação pela via da extensão.  

A participação dos estudantes E3 e E4 no EASIC possibilitam uma 

aprendizagem referenciada às vivências, como exemplos têm-se: a atuação nas 

consultas de enfermagem e nas oficinas, com os idosos e cuidadores. Eles ressaltaram 

que, em ambos os locais, os diálogos e a aplicação da teoria nas experiências que 

vivenciam são importantes para a formação. Neste particular, destacaram que muitas 

vezes a teoria é questionada frente às práticas individuais. Posto que, durante as 

vivências, é possível se perceber que a realidade de vida de cada um, precisa ser 

encarada não só pelos aspectos biológicos, mas pelos subjetivos também, tendo como 

referência o contexto de vida do sujeito. Ambos afirmaram que no EASIC se tem a 

oportunidade de se defrontar com questões, que normalmente não são vistas nas salas de 

aulas. Assim, nota-se outro potencial da formação, via extensão, que é a possibilidade 

de ampliação dos conhecimentos por meio da realidade social. 

Na visão de todos os discentes, as vivências são muito valorizadas no 

Programa, pois a partir delas surgem novas práticas de cuidado, referenciadas aos idosos 

e cuidadores e seus respectivos contextos de vida. Do mesmo modo, eles dizem que por 

terem mais autonomia se sentem mais próximos de um ambiente profissional. 
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Os docentes e discentes constatam no espaço extensionista do EASIC, a 

presença do ensino e da pesquisa. Contudo, conforme já mencionado, ao contrário dos 

discentes, observou-se que os docentes sustentam uma fala de articulação entre ensino-

pesquisa-extensão e perseguem um processo formativo que fortalece a 

indissociabilidade entre as três funções da universidade.  

O posicionamento dos docentes, ao reconhecer a indissociabilidade, vai ao 

encontro do que preconiza o FORPROEX (2001), ao declarar a extensão como 

“processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável ...”. Portanto, atividade de dimensão acadêmica. Já na visão dos discentes, 

o que se pode perceber é que a partir das presenças do ensino e da pesquisa, há 

favorecimento de uma aprendizagem de natureza mais prática e não de uma formação 

de caráter integral, transformador e de conotação política, ou seja, de uma formação 

cidadã, conforme preconizada pelo FORPROEX. Percebe-se, ainda, que alguns 

estudantes se aproximam da extensão na expectativa de se integrarem à pesquisa, que 

continua a ser uma atividade mais valorizada e mais prestigiada. A partir dessas 

posições, salienta-se que a extensão, enquanto processo educativo, precisa incentivar a 

conscientização crítica, posto que esta é “condição necessária da cidadania” (DEMO, 

2008, p. 21). Sendo a ação de extensão uma “interferência” direta numa situação real, 

pensa-se que a “leitura” dessa realidade se faz pelo confronto da teoria com a prática, o 

que na esfera acadêmica configura-se na indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. 

Contudo, E1, E2, E3 e E4 afirmaram que os docentes incentivam os estudantes 

a participarem de pesquisas e elaborarem artigos científicos. Disseram, ainda, que as 

pesquisas surgem a partir das experiências vivenciadas no Programa. Apesar da 

distinção entre as diferentes visões dos docentes e discentes, que foi apresentada no 

parágrafo anterior, deve-se registrar que, ao final das entrevistas, os quatro discentes 

foram um pouco além e comentaram que no EASIC há, sim, um esforço para a busca da 

articulação ensino-pesquisa-extensão. A seguir, destacam-se falas de dois estudantes 

para melhor compreensão do que foi dito. 

E1 salientou para a possibilidade de nem sempre uma pesquisa causar impactos 

na sociedade. Ele mostrava-se preocupado com a realização de pesquisas que não 

trouxessem uma efetiva contribuição para a sociedade, isto é, que os conhecimentos 

produzidos não viessem a beneficiar a própria ação de extensão. Tal observação 

encontra respaldo em diferentes debates sobre pesquisa, aqui por se tratar de uma 
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discussão no âmbito da extensão, pode-se reafirmar que, nos dias atuais, é cada vez 

mais premente a contextualização da pesquisa. Assim, pretende-se defender a pesquisa 

que produz conhecimento politicamente engajado (DEMO, 2008, p. 8) e o campo da 

extensão tem se mostrado adequado a essa empreitada. Na mesma linha de pensamento, 

E4 comentou que na medida em que as ações de extensão conduzem os estudantes a 

práticas sociais, provocam a curiosidade e incentivam a participação em pesquisas. E, 

assim se expressou: “sempre que eu penso em extensão, eu penso em pesquisa”. 

Os discentes e os docentes valorizam as vivências nas ações de extensão como 

uma etapa relevante do processo de formação em saúde. Nelas, os estudantes 

desenvolvem as capacidades de responsabilidade e autonomia, segundo eles, com mais 

“liberdade”, além de transitarem num espaço de relações multiprofissionais, como o do 

trabalho em saúde. As vivências qualificam as realizações de práticas, que possibilitam 

o aprimoramento de habilidades, para o “agir” nos espaços relacionais do trabalho em 

saúde. Há que se considerar tanto as habilidades de natureza objetivas, quanto às de 

natureza subjetivas.  

Não obstante, as questões de ordem subjetivas quando afloram, acabam muitas 

vezes por questionar a prática e a teoria. Pode-se perceber essa situação, nas seguintes 

palavras de E1: “você se emociona, tem uns momentos que você ... É ser humano, né?”. 

Para E1, E2, E3 e E4, as experiências mais valiosas adquiridas no EASIC são 

as que envolvem as relações e os contatos com o outro, pois segundo os discentes, as 

questões subjetivas são de grande sensibilidade e nos remetem às singularidades.  

 

CUIDADORES 

 

Diferentemente dos docentes e discentes, não foi identificada em nenhuma das 

falas dos cuidadores menção à questão da qualificação acadêmica dos integrantes do 

EASIC.  

Do mesmo modo que os docentes e discentes, os cuidadores identificaram as 

ações de extensão como um espaço propício para os estudantes aprenderem a cuidar das 

pessoas. E destacaram a presença do diálogo como fundamental para a prática                  

do cuidado. Quando questionados como os estudantes aprendiam no Programa e de que 

modo isso interferiria na formação dos futuros profissionais da saúde, os quatro 

cuidadores concordaram em vários pontos ao responderem. 
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Os cuidadores, ao enxergarem na extensão um espaço para a formação dos 

estudantes da área de saúde, tiveram um “olhar” bastante prático sobre a questão. 

Buscaram identificar, principalmente, características de natureza subjetiva, as quais 

confrontadas com as teorias produzem questionamentos sobre a realidade e a elaboração 

de novas práticas. Tanto que apontaram como momentos nobres da aprendizagem, os 

diálogos, os relatos, as experiências e as vivências. Deste modo, C4 enfatizou que para 

ele, o mais importante para a formação dos discentes é a possibilidade deles 

desenvolverem uma “prática de forma atenciosa”. Observa-se nessa expressão o desejo 

de se ter um bom cuidado.  

C2 ao comentar sobre as vivências e os diálogos no EASIC, enfatizou serem os 

mesmos muito importantes para a aprendizagem dos alunos, mas lembrou que na ação 

de extensão todos aprendem. E fez uma observação: “é tipo uma uma troca, eles o o 

conhecimento acadêmico e nós com conhecimento prático, né?”. Ele disse que nos 

diversos momentos de encontros do Programa, os diálogos são sempre diferentes e que 

essas diversificadas experiências são as ocasiões mais ricas para se adquirir 

conhecimentos. C2 foi o único cuidador que enfatizou o interesse dos discentes pelas 

pesquisas. O cuidador C3, ao comentar o assunto, complementa dizendo que as 

experiências vivenciadas podem provocar questionamentos frente à teoria. Observa-se 

que na prática extensionista, o confronto reflexivo-crítico entre a prática e a teoria 

representa um papel fundamental para o ensino e a pesquisa, isto é, a indissociabilidade 

dos mesmos e a produção de conhecimentos. Quando se enfatiza a pesquisa na prática 

extensionista, prioriza-se a reflexão crítica com a realidade para se chegar ao novo, 

nesta direção tem-se que a “pesquisa é o questionamento sistemático crítico e criativo, 

mais a intervenção competente na realidade, ou o diálogo crítico permanente com a 

realidade, em sentido teórico e prático” (DEMO, 2009 a, p. 34). 

Quando C1 e C4 comentaram sobre as qualidades que não poderiam deixar de 

ser consideradas na formação do profissional de saúde, ambos disseram que de forma 

nenhuma eles poderiam não ser atenciosos. E acrescentaram que no EASIC há ambiente 

para que todas as pessoas sejam bem atenciosas e realmente todos são bem tratados. A 

observação aparentemente simples dos cuidadores, nos remete aos saberes necessários 

ao processo educativo transformador, posto que “a afetividade não se acha excluída da 

cognoscibilidade” (FREIRE, 2008 b, p.141). Contraditoriamente, C1 em certo momento 

da entrevista, ao mencionar essa questão, fez um interessante comentário: “não sei lá 
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fora! Depois que sair daqui como é que vai ser, né?”. Constatou-se que essa dúvida de 

C1, quanto à relação paciente x profissional, deve-se ao fato das inúmeras histórias 

pessoais de atendimentos “não atenciosos”, que ele teria para contar.   

Tal comentário permite a seguinte reflexão. Pelas palavras de C1, evidencia-se 

um dos grandes problemas que enfrenta, atualmente, o sistema público de saúde. Há 

muitas queixas sobre as maneiras como as pessoas são atendidas pelos profissionais da 

saúde. C1 acabou por relatar, durante a entrevista, algumas situações adversas que 

enfrentou. Acredita-se que esse seja um dos principais motivos para que as pessoas, de 

um modo geral, critiquem as maneiras pelas quais são tratadas no sistema público de 

saúde.  

Percebe-se que o espaço formativo na ação extensionista pode desempenhar 

um relevante papel perante à sociedade, ou seja, há uma enorme responsabilidade da 

universidade no sentido de procurar resgatar a credibilidade do profissional que cuida 

do outro. E aqui não se pensa apenas nos da área da saúde, pois existem inúmeras outras 

profissões que se movimentam no campo das relações. Então, um importante papel, que 

a extensão pode desempenhar na formação dos estudantes, será promover uma abertura 

para se discutir questões éticas, políticas e de cidadania, tendo a expectativa de que 

possa provocar mudanças nas práticas sociais e resgatar valores humanos, que 

provoquem mudanças nas relações.       

Diferentemente dos docentes e discentes, não se percebeu nas falas dos 

cuidadores valorização das vivências dos estudantes nas ações de extensão, a partir das 

relações multiprofissionais. A ênfase maior foi dada para a possibilidade dos discentes 

aprenderem no confronto com as experiências dos idosos e cuidadores. Acredita-se que, 

na visão dos cuidadores, os docentes, discentes e técnicos estejam em níveis 

relativamente próximos se comparados ao nível de conhecimento deles. Pois no 

imaginário dos cuidadores, as três categorias deteriam saberes de natureza mais teórica 

e eles conhecimentos de ordem mais prática.  

Quando os entrevistados foram questionados sobre a existência de pesquisa no 

Programa, apenas C1 não soube dizer. Entre os cuidadores, C2 e C4 disseram que as 

pesquisas são realizadas a partir das discussões, que ocorrem nas atividades do EASIC 

e, visam elaborar novas práticas para a melhoria do cuidado. Foi perguntado a C2 por 

que ele comentou que os estudantes no EASIC se interessavam por pesquisa, logo 

respondeu: “o material humano que, que leva eles a pesquisarem e a fazer essa troca de 
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de conhecimento”. Já C3 disse apenas que as pesquisas são realizadas por intermédio de 

questionários.  

 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

 

Nas falas dos profissionais da saúde, apenas as de T1 e T2 fizeram algum tipo 

de alusão à qualificação acadêmica após a graduação. T1 comentou que o EASIC sendo 

um espaço, também, de pesquisa torna-se propício para estimular os discentes a 

continuarem os seus estudos acadêmicos na pós-graduação. Já T2 lembrou que esse 

estímulo se estende inclusive aos profissionais da saúde do Programa. Portanto, dentre 

as categorias entrevistadas, só a dos cuidadores não mencionou a questão. 

Todos os profissionais da saúde comentaram sobre as relações existentes no 

EASIC e a importância para o processo formativo em saúde, pois no decorrer dos 

relacionamentos se produzem as práticas de cuidado, inclusive sob as marcas subjetivas 

de cada sujeito. 

Para T1, o mais importante nas ações de extensão, para a formação dos 

discentes, são as relações com os diferentes sujeitos, principalmente, os contatos com os 

idosos e os cuidadores, que proporcionam vivências singulares, o que não ocorre com a 

teoria. Observa-se que as escutas e os diálogos necessitam estar presentes nessas 

relações. Percebeu-se que, como fruto dessas inúmeras relações, T1 informou que por 

meio do Programa de Extensão, o estudo da gerontologia foi inserido no processo 

formativo na graduação do Curso de Enfermagem da UFF.  

A questão da flexibilização curricular, embora esteja presente em inúmeros 

dispositivos legais, observa-se que, ainda, enfrenta dificuldades para se transformar em 

realidade. O que se tem notado, de modo geral, nas universidades é que esse debate está 

distante do que preconiza o FORPROEX. Pelo que se percebeu durante a pesquisa, o 

EASIC é um campo de formação com enorme potencial para acolher uma organização 

curricular, que atenda a um modelo formativo que considere a prática de extensão um 

de seus pilares. Constata-se, principalmente, quando se trata da área da saúde, ser 

premente que o processo de formação seja “oxigenado” a todo o momento. Para tanto, 

preconiza-se articulações e relacionamentos, que estimulem, desde o início do curso, a 

integração dos alunos à realidade social, mas de modo indissociável ao ensino e a 

pesquisa. Ora, o espaço de extensão tem se mostrado capaz de acolher tal demanda; 
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portanto, vislumbra-se que esforços devam ser envidados para que se alcance esse 

objetivo. Reforça-se tal argumento, destacando-se o sentido que a extensão busca hoje 

para as disciplinas: 

 “um espaço de produção coletiva e de ação crítica. Os conteúdos das 

disciplinas não são mais a ‘essência’ de um curso, tornando-se referências 

para novas buscas, novas descobertas, novos questionamentos, oferecendo 

aos estudantes um sólido e crítico processo de formação” (FORPROEX, 

2006, p. 46).    

Ao lembrar que o EASIC é campo de práticas para a graduação e a pós-

graduação, E1 comentou que o processo de formação na extensão ocorre pelo confronto 

teoria e prática – “isso a gente vê, esse conflito da teoria com a prática, a gente vê 

muito com a fala dos alunos. É quando eles chegam aqui e percebem que é muito muito 

além do que eles aprenderam na teoria”.  

Durante as relações dialógicas entre os sujeitos, segundo T2, surgem sempre 

indagações acerca do modo de agir para se produzir o cuidado. Para T3, a participação 

nas Visitas Domiciliares caracteriza-se como importante etapa da formação; porque é a 

ocasião de se poder confrontar com o contexto social do sujeito, o que foi apreendido 

acerca dele nas atividades no Programa. Essa oportunidade possibilita se ter maior 

entendimento sobre a vida de determinado sujeito histórico.  

T4 destacou a Consulta de Enfermagem como um relevante momento do 

Programa de Extensão para o processo de formação, pois o paciente pode ser visto 

como um todo e se busca compreender o contexto de vida do sujeito, por meio do 

diálogo. O mesmo profissional da saúde argumentou que, a partir das vivências nas 

ações de extensão, podem ser geradas pesquisas articuladas com o ensino, que 

provoquem mudanças nas práticas do cuidado. Observa-se que, anteriormente, na 

discussão das falas dos discentes enfatizou-se que tais mudanças na realidade são 

consequências da produção de novos conhecimentos.     

Os profissionais da saúde, como os docentes, discentes e cuidadores, 

destacaram a importância dos estudantes participarem de ações de extensão, enquanto 

processo de formação em saúde, pois o ambiente relacional e amistoso aos diálogos é 

favorável à produção do cuidado, a partir das vivências. E todos eles veem o EASIC 

com esse perfil. Observa-se que falar de vivências é como imprimir movimento ao 

processo formativo mediatizado pelo mundo, que se encontra em constante 
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modificação, decorrente de reflexões críticas geradas num contexto de diálogos 

comunicativos (FREIRE, 1977, 2005). 

Para T1, T2, T3 e T4, as vivências no Programa são importantíssimas para a 

formação dos futuros profissionais da saúde, pois o espaço relacional permite o diálogo 

com os sujeitos durante o tempo todo. É justamente nessas trocas de experiências que 

cada sujeito aprende e, ao mesmo tempo, ensina práticas singulares de cuidado. T1 

destacou, de modo particular, as experiências durante as Consultas de Enfermagem, 

uma vez que nelas é imprescindível exercitar a “arte” da escuta. Outro ponto levantado 

diz respeito a se ter uma postura de abertura para possíveis flexibilizações de um 

planejamento. Destacou que durante as oficinas e reuniões das equipes, encontram-se 

ambientes para que os discentes vivenciem essa questão.  

Já T1 e T2 mencionaram que as pesquisas e os confrontos teoria e prática, 

durante o processo formativo, estimulam a responsabilidade e a autonomia dos 

discentes, na medida em que questionam a realidade a partir das vivências. 

Comentaram, ainda, que até mesmo os profissionais da saúde se sentem motivados para 

estudarem e aprenderem mais.    

As atividades desenvolvidas no Projeto Visitas Domiciliares representam, para 

T3 e T4, uma aprendizagem muito singular na produção do cuidado. Nas visitas são 

realizadas observações dos contextos de vida dos pacientes, vivencia-se o tempo todo 

diálogos e reflexões, que ajudam a conhecer melhor o sujeito e com isso cuidar bem 

dele. Na fala de T4, essas questões ficam bem nítidas quando diz que “a prática é tudo. 

Você está lidando com diferentes pacientes” e, ainda, “o importante, o foco é o cuidado 

do paciente ... tem que ter essa esse dialogo, né?”.  

Diante das falas dos profissionais da saúde, observa-se que as articulações 

entre diferentes ações de extensão, que compõem o Programa (Oficinas, Consultas de 

Enfermagem e Visitas Domiciliares), possibilitam um processo formativo mais 

oxigenado. Ou seja, as vivências em uma atividade complementam as de outras e, 

assim, potencializa-se a busca na produção do cuidado integral.  

Conclui-se que na produção de práticas para o cuidado integral, necessita-se de 

articulação entre os diferentes sujeitos e práticas, pois para se atingir o paciente como 

um todo é preciso antes conhecer o seu contexto de vida. Assim, as ações de extensão 

do Programa precisam estar sempre bem articuladas. 
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Os profissionais da saúde constatam haver articulação entre ensino-pesquisa-

extensão no EASIC, embora não se aprofundem na direção da indissociabilidade. E3 e 

E4 reconhecem que a articulação qualifica a formação em saúde, pois amplia a visão, 

produz conhecimentos, reelabora práticas e estimula um debate reflexivo. Enquanto E1 

e E2 apenas disseram haver articulação.   

T1 disse que as pesquisas desenvolvidas pelos alunos são geradas a partir das 

vivências no Programa. Para exemplificar uma das formas de aprendizagem dos 

discentes no EASIC, T1 comentou que o estudante que apresenta uma dúvida é 

incentivado a estudar e a pesquisar sobre o assunto e, depois, há uma discussão sobre a 

questão na equipe. Ressaltou, ainda, que a própria dinâmica de funcionamento das 

atividades no Programa acaba por levar os sujeitos a perceberem a importância da 

investigação científica para a resolução de “problemas” e a consequente elaboração ou 

reelaboração de práticas.  

Já para T2, os resultados das pesquisas realizadas nas ações de extensão são 

aplicáveis no próprio Programa para a melhoria das práticas de cuidado, posto que 

geradas a partir das vivências e, ainda, estimulam o crescimento não só do EASIC, 

como dos profissionais a ele vinculados.  Enquanto T3 enfatizou outros modelos de 

produtos, tais como: elaboração de artigos científicos, apresentação de trabalho em 

congressos e eventos. Disse que há uma preocupação na publicação e divulgação das 

mesmas. 

Os profissionais da saúde de um modo geral apresentaram visões semelhantes a 

dos docentes e discentes ao abordarem a importância das vivências para a formação em 

saúde. Todos, com exceção de T4, destacaram a relevância dos estudantes participarem 

de atividades, como as consultas de enfermagem e as visitas domiciliares, para 

adquirirem não só aprimoramento técnico, mas desenvolverem a autonomia e a 

responsabilidade profissionais.   

T1 disse que “o graduando por vezes ele precisa ficar sozinho, sem ter o 

professor que está orientando. Ele se sente mais à vontade”. E, ainda, completou 

dizendo que, em algumas ocasiões, a presença de um mestrando ou residente, no lugar 

do docente, “faz parte do crescimento”, isto é, da formação do estudante.  

T2 chamou a atenção para o fato de que, além da autonomia e da 

responsabilidade, o EASIC, por ser um local de trabalho em saúde com equipe 

multiprofissional, possibilita aos estudantes a capacitação para trabalharem as relações 
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em equipes com diferentes profissionais. Quando os estudantes começam a frequentar o 

Programa, logo percebem que o trabalho em saúde é extremamente dependente das 

relações e que saber se articular com diferentes profissionais é indispensável.  

T2, assim como mencionou D1 durante a sua entrevista, destacou que o campo 

extensionista é bastante favorável ao debate acerca do trabalho em saúde. Observou-se 

que esse comentário de T2 e D1 está intimamente ligado as seguintes características das 

ações de extensão: espaço relacional, dialógico e multiprofissional. Ambos enfatizaram 

que, embora o trabalho em saúde muitas vezes traga sofrimentos para os profissionais, é 

preciso se perseguir meios para torná-lo uma fonte de prazer e, assim, evitar que cause 

doenças aos profissionais. 

T3 também destacou que o trabalho em saúde, que tenha foco no cuidado 

integral, é extremamente associado ao trabalho de equipe multiprofissional, o que 

facilita sobremaneira a obtenção de conhecimentos sobre o paciente e seu contexto de 

vida. 
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4. Aspectos relacionados aos Diálogos/Trocas de Saberes, à Teoria e Prática e à 

Produção de Conhecimentos 

 

A análise das falas de todos os entrevistados colocou em evidência sempre a 

palavra diálogo, e o que se percebe é que, por meio dele, o homem se comunica e faz 

trocas. O cuidado foi apresentado como constituído enquanto relação entre sujeitos e, 

como tal, para ser autêntico, necessita que seja “comunicado” às pessoas. Ora, acredita-

se que a comunicação entre os homens se dá por excelência pelo diálogo. Freire, ao 

falar sobre a importância do diálogo, diz que ele “é encontro de homens que 

pronunciam o mundo, não deve ser doação do pronunciar de uns a outros. É um ato de 

criação” (FREIRE, 2005, p. 91). O autor enfatiza que o diálogo “transporta” as 

vivências de um sujeito ao outro e vice-versa. Constatam-se, nessas comunicações, as 

articulações e encontros entre os homens e, consequentemente, configuram-se como 

espaços de ações objetivas e subjetivas, que estabelecem as relações, no caso enfatizam-

se as que produzirão as práticas de cuidado. Percebe-se, então, que tais práticas 

caracterizam-se como construções coletivas, onde o protagonismo de cada sujeito é 

fundamental para se alcançar a satisfação dos objetivos.  

Adiante, durante as discussões acerca da prática extensionista universitária, 

emergiram palavras como articulação, indissociabilidade, relação e reflexão e, nos 

debates sobre formação, uma das palavras pronunciadas com mais ênfase foi vivências. 

Pela discussão conduzida até o momento, observou-se que todas essas qualidades, 

movimentos e características das ações do homem foram externalizadas com a 

conotação de comunicação e, mais ainda, de diálogos. 

Assim, justifica-se a análise dos Diálogos e Trocas de Saberes em articulação 

com a discussão dos temas Teoria e Prática e Produção de Conhecimentos. 
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DOCENTES 

 

O processo de formação em saúde necessita ser permeado pelo diálogo, pois o 

trabalho em saúde é essencialmente relacional (MERHY, 2000).  Quando da análise das 

falas dos participantes das entrevistas, verificou-se que houve unanimidade nas 

respostas ao se perguntar se no EASIC havia diálogo entre as pessoas. Todos disseram 

que sim. Considerando que as ações extensionistas do Programa se orientam pela 

dimensão acadêmica da extensão, já seria de se presumir que os relacionamentos entre 

os sujeitos ocorreriam na base da interação dialógica, como preconiza uma das 

diretrizes para a extensão universitária do atual Plano Nacional de Extensão 

Universitária (FORPROEX, 2001). Quando os entrevistados afirmaram haver diálogo 

no Programa, na maioria dos casos eles destacaram um dos seguintes pontos: conhecer 

o outro, aprender com o outro e refletir criticamente.  

Com exceção de C2 e C3, todos os outros entrevistados falaram sobre a 

importância de, na assistência à saúde, haver diálogo entre os diferentes profissionais da 

equipe.  

Entretanto, D1 procurou mostrar que o diálogo não é importante só pelo 

aspecto do relacionamento. Pelo que se pode constatar, exercitar o diálogo significa, 

também, movimentar o mundo das pessoas que dialogam, isto é, provocar mudanças 

nessas realidades, possibilitar que cada sujeito aprenda a ouvir e não somente a falar, 

além de saber compreender e aceitar as decisões de equipe. Por esta razão, D1 salientou 

que uma das preocupações que os docentes têm é a de que efetivamente o EASIC se 

torne um espaço onde se possa vivenciar a interdisciplinaridade e as relações 

multiprofissionais em bases dialógicas. Para tanto, é preciso que o diálogo provoque 

efetiva articulação entre os diferentes profissionais, a fim de que cada um entenda que 

sua função não é a de assistir o outro, mas sim trabalhar integrado e de modo 

complementar.  

D2, ao comentar a atuação no EASIC, disse que o enfermeiro trabalha sempre 

com uma equipe multiprofissional. E explicou que, nesse contexto, a construção de 

novas práticas e a superação de dificuldades e limitações ocorrem pelos diálogos. 

Portanto, ele reafirma ser o diálogo fundamental ao processo de formação dos 

estudantes de enfermagem. Ora, como todo trabalho em saúde que deve perseguir a 

interação dialógica, constata-se que o campo da extensão, por ser amistoso aos diálogos, 
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é facilitador da formação em saúde. Percebe-se, então, o diálogo na extensão como um 

instrumento que pode estimular a reflexão sobre o trabalho em saúde. D2 ainda fez uma 

interessante observação ao enfatizar que: “nós construímos, na realidade nós 

construímos o nosso trabalho, então, somos nós que construímos, também, as próprias 

dificuldades”. O que se pode deduzir é que o docente propõe buscar as soluções para as 

próprias dificuldades, a partir de um agir profissional dialógico, que possibilitará as 

mudanças e transformações requeridas pelo problema enfrentado.  

D3 destacou a importância do diálogo para a formação e reafirmou ao dizer 

que “a formação ela não é puramente técnica. A formação ela, também, implica em, é 

aprender a lidar com o ser humano, né?”. Destacou, ainda, que: “esse contato me 

proporciona perceber o outro como gente igual a mim”. Observou-se, assim, que as 

implicações subjetivas e o tom do diálogo entre os sujeitos ditarão o tipo de relação 

entre eles e que, consequentemente, haverá reflexos na produção das práticas de 

cuidado.  

Os entrevistados, no decorrer das suas falas, de alguma maneira deram conta de 

que, ao dialogarem os sujeitos estão se comunicando entre si. Todos disseram que 

diálogo é um modo de comunicação, sustentando que “o que caracteriza a comunicação 

enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é 

comunicativo” (FREIRE, 1977, p. 67).  

D1 destacou que pelo diálogo há comunicação e compreensão entre os 

membros da equipe multiprofissional do EASIC, reconhecimento de diferentes saberes 

e que os comportamentos das pessoas podem ser alterados. D1 notou, que muitas vezes, 

os diálogos durante as práticas de extensão podem impactar o aluno. Então, serão 

momentos da formação potencialmente ricos para reflexões, críticas, questionamentos e 

crescimento do estudante. 

É preciso estar atento ao uso das linguagens ao se dialogar, durante os 

relacionamentos no Programa, pois, segundo E1, sendo diálogo comunicação, é preciso 

que se use uma linguagem entendida por todos. Caso contrário, corre-se o risco de um 

não compreender o outro.  

Entre os cuidadores, C3 foi quem destacou momentos peculiares de diálogos, 

tais como: as ocasiões dos lanches durante os encontros no Mequinho e as “festinhas” 

(comemorações juninas, natalinas, dentre outras). Segundo ele, essas ocasiões são 

importantíssimas para a integração de todos e fazem parte do processo de cuidar, pois se 
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configuram como oportunidades de convivências amistosas aos diálogos abertos e 

autênticos entre as pessoas. Ele identificou, inclusive, tais momentos como etapas 

diferenciadas do processo formativo dos discentes. 

D3, E2, T1 e T2 identificaram uma ligação entre as práticas de extensão que 

promovem as relações dialógicas e a promoção da cidadania. D3 explicou que os 

cuidadores são estimulados a se reunirem em grupos para conversar acerca de questões 

de interesse comum, como por exemplo alguns dos direitos que os idosos teriam por 

força de lei. O docente comentou que, naturalmente, acaba por surgir uma liderança 

entre os cuidadores e, então, o que se percebe é que o grupo se fortalece, tornando-se 

mais ativo. Nesse ponto, vislumbra-se um caminho para a extensão induzir mudanças de 

naturezas sociais e políticas. E2, ao comentar sobre o assunto, destacou a possibilidade 

de surgir lideranças entre os cuidadores e estimular diálogos, que se pautem em 

questões de interesses comuns, além de possibilitar discussões de cunho reflexivo. T1 e 

T2 salientaram que, durante os diálogos no EASIC, surgem, a partir dos diferentes 

saberes e modos de encarar o mundo, inúmeros questionamentos sobre o que seria o 

certo e o errado. Nesse sentido, incentivam-se discussões calcadas na escuta e na 

reflexão, como um caminho de estímulo às convivências nas diferenças.   

Todos os entrevistados afirmaram que, por intermédio dos diálogos nas ações 

de extensão, os sujeitos trocam e confrontam os seus diferentes saberes e culminam 

construindo novas práticas. A relação dialógica entre os sujeitos possibilita o 

reconhecimento e a aceitação dos diferentes saberes (acadêmico e o não formal) 

(FREIRE, 2005). Destacaram, ainda, as aprendizagens pelas experiências singulares de 

cada um e os momentos crítico-reflexivos dos confrontos entre os diferentes saberes dos 

sujeitos e entre a teoria e prática. Tanto que E3 comentou que o “diálogo é forma mais 

feliz de transmitir conhecimento”. 

D3 enfatizou que o diálogo extrapola o espaço físico do Mequinho, pois se 

trata de uma atitude que está presente no cotidiano dos sujeitos.  

Ao se analisar as falas dos entrevistados sobre o diálogo, alguns pontos por eles 

apontados merecem ser comentados, dentre os quais:   

a)  O fato de todos perceberem existir um ambiente de interação dialógica 

aponta na direção de se reconhecer que as práticas extensionistas são dotadas 

de dinâmicas próprias, que são moldadas a partir da realidade social; 
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b)  Os diálogos criam aproximação entre as pessoas e permitem que os 

diferentes saberes aflorem e sejam reconhecidos. Embora a proximidade 

sustente o conhecimento e o respeito mútuos, as diferenças naturalmente 

implicam em confrontos. Os embates que surgem, então, entre diferentes 

saberes geram questionamentos e, assim, os sujeitos são impelidos a refletirem 

criticamente. Tal reflexão leva em conta o contexto da realidade social e o 

embate teoria e prática. E justamente os resultados dos embates são novas 

práticas ou práticas reelaboradas, o que significa que o confronto reflexivo-

crítico é o gerador dos novos conhecimentos.    

c)  Nas ações de extensão, há trocas de saberes entre os sujeitos durante as 

convivências, pois cada um tem a oportunidade de apresentar e debater as suas 

próprias práticas. Portanto, a aprendizagem acontece a partir das experiências 

individuais. A propósito, C1 comentou que aprende muito durante as conversas 

com as pessoas, nas quais discutem sobre as suas experiências próprias. 

d)  Os confrontos mencionados ganham contornos diferenciados quando estão 

referenciados aos integrantes da equipe multiprofissional. Tais embates, que 

envolvem os saberes dos diferentes profissionais, resultam em práticas mais 

apropriadas, que se complementam e minimizam as divergências entre os 

diferentes profissionais. Nesse sentido, T3 enfatizou que os diferentes saberes 

se complementam e, quando se confrontam, geram novas práticas. No cenário 

do EASIC, é muito importante a equipe multiprofissional, pois, do confronto 

entre os diferentes saberes, saem novas práticas e, mais do que isso, pode 

provocar um clima de articulação e harmonia no processo da produção do 

cuidado. Assim, presume-se que essas novas práticas vão melhorar a 

assistência à saúde e, consequentemente, transformar a realidade.  

Dois dos entrevistados, C2 e o C3 comentaram que os diálogos, que ocorrem 

durante as vivências, podem provocar mudanças na vida de cada um, pois as pessoas 

questionam e refletem sobre as experiências que ouviram. C3 fez o seguinte comentário: 

“por exemplo, na nossa família isso tá acontecendo ... tô conseguindo enxergar melhor, 

tô conseguindo vê o que, porque através dos slides, que eu tô assistindo, eu tô 

entendendo mais o meu pai, né?”. 

Ao falar sobre se compartilhar diferenças por meio dos diálogos, para que a 

prática do cuidado não fique comprometida, T4 explicou: “como eu falei pra uni, pra 
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você na troca de saberes, você vai é, você vai assimilando os saberes dele, trocando 

idéias mesmo e formando um uma uma nova concepção, né?”. Aqui, o profissional da 

saúde destaca que, se o confronto entre saberes - “trocando idéias” - e a reflexão sobre 

as diferenças forem realizados criticamente, produzirão novos conhecimentos.  

Observa-se que os entrevistados, quando falam do reconhecimento dos 

diferentes saberes de cada sujeito, fundamentam-se na interação dialógica das práticas 

extensionistas, constituintes do processo formativo em saúde. Para Freire (2008b), os 

sujeitos envolvidos no processo educativo são produtores e detentores de saberes e 

trocam e confrontam saberes por meio dos diálogos. Portanto, para o autor, é necessário 

que as práticas educativas realizem-se com base dialógica, a fim de que representem 

espaços de diferentes experiências capazes de criarem possibilidades para a construção 

permanente do conhecimento. 

C2 enfocou que a “realidade de vida” de cada sujeito emerge quando há 

diálogo e que a sua apreensão por cada um de nós depende de se vivenciar o contexto, 

que, no caso, trata-se do EASIC. Portanto, a apreensão se dará na medida em que 

“dialogar-se” com as experiências particulares dos sujeitos, pois, assim, os saberes 

individuais de cada um poderão ser reconhecidos e até aprendidos. Percebe-se, então, 

que a vida do dia a dia se torna concreta a partir dos saberes, práticas e experiências 

singulares de cada um.     

Neste sentido, T2 afirmou que por meio dos diálogos, percebem-se os saberes 

próprios de cada um e aprende-se com o outro pelas trocas de saberes e pelos confrontos 

de realidades, que geram questionamentos e reflexões críticas sobre certas práticas. Já 

T4 destacou a importância do diálogo, porque ninguém sabe tudo, e acrescentou: “uma 

pessoa não é, não detém o saber total. Então, ela tem que te diálogo com com as outras 

categorias, com as outras, com os outros setores”. 

E1 identificou que a característica mais marcante nas ações de extensão são as 

relações e os diálogos, que se estabelecem entre os sujeitos, pois afirmou que “na 

faculdade é só teoria” e no ESAIC “... fica uma coisa assim, mais prática ...”. E3 disse 

que, pelo diálogo, se pode reconhecer o saber do outro e aprender com ele. E mais, ao se 

reconhecer os diferentes saberes, pode-se confrontá-los e questioná-los criticamente. O 

resultado disso é a produção de novas práticas. E2 chegou a dizer: “se não tiver o 

diálogo, vai tê uma formação acho que péssima”. 
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Demo (2008, p. 126) enfatiza que o saber popular não é desprezível, pois 

sustenta a vivência de cada sujeito no seu contexto de realidade social, logo o mesmo 

não concorre com o saber cientifico. O autor ressalta, ainda, que “mais importante é 

combinar ambos, na devida proporção e lugar, para potencializar as forças disponíveis”, 

para a produção do conhecimento. Segundo Minayo (2010, p. 54), “o conhecimento 

científico se produz pela busca de articulação entre teoria e realidade empírica”. 

D1 comentou que é preciso dialogar constantemente para se compreender a 

prática do outro (o seu saber próprio) e se fazer entender pelo outro (saber científico), 

pois o saber científico não pode ser imposto. O mesmo docente frisou que, pelo diálogo, 

o outro externaliza os seus conhecimentos (senso comum) e, deste modo, é possível se 

manter um relacionamento dialógico, para que, no confronto, se busque o rigor 

científico na construção dos conhecimentos. Pois o senso comum, não sendo cientifico 

(é aceito sem discussão), “não aplica ao conhecimento nele implicado suficiente 

sistematicidade questionadora” (DEMO, 2009a, p. 17). Conclui-se, então, que pelos 

diálogos e confrontos, o rigor científico é perseguido pela reflexão crítica, visando à 

produção e/ou reelaboração de novos saberes. 

Quando C3 sinalizou que todos os sujeitos no Programa podem aprender 

“escutando” as práticas desenvolvidas pelos idosos e cuidadores, vê-se o 

reconhecimento de diferentes saberes presentes em cada um dos sujeitos. Então, tal 

espaço possibilitará trocas de experiências (saberes diferentes e singulares) e o 

inevitável confronto da prática com a teoria, que resultará em novos conhecimentos.  

Quando se diz que, indubitavelmente, haverá confronto teoria e prática, pode-

se recorrer a diferentes autores para se tentar entender o dinâmico processo de produção 

de conhecimentos. A prática, enquanto exercício histórico concreto, é essencialmente 

questionadora e, por essa razão, sempre está retornando à teoria para dar conta das 

mudanças constantes da realidade. E, exatamente nesse exercício dinâmico, se produz 

novos conhecimentos (DEMO, 2009a). Assim, sustenta-se que “é exatamente a 

incerteza que constitui a força, e não a fragilidade do processo de conhecimento” 

(BARROS, 2006, p. 141).  

A ênfase dada pelos sujeitos à questão do embate teoria e prática traz à tona um 

aspecto do processo de formação, que sempre é muito comentado, ou seja, o grande 

distanciamento, que por vezes, ocorre entre a sala de aula (teoria) e a vivência numa 

ação de extensão (prática – local de sujeitos históricos). Observa-se que as vivências no 
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campo extensionista são de modo particular, ocasiões nas quais os estudantes constatam 

que “a realidade da teoria é muito diferente, quando não divergente, da realidade da 

prática” (DEMO, 2009a, p. 29). Ressalta-se que se ter consciência desse fato é de 

extrema importância para a discussão da flexibilização curricular à luz do atual Plano 

Nacional de Extensão Universitária.  

O verdadeiro diálogo se inicia com a aceitação do escutar o outro e consolida-

se por meio de “pontes”, que surgem quando emergem as convergências entre as 

diversidades presentes nos sujeitos. Percebe-se que essa deve ser a condição principal 

de qualificação do diálogo como instrumental para a convivência respeitosa e 

harmônica nas diferenças e singularidades dos homens. Observa-se que o que garante a 

convergência é a possibilidade de se refletir criticamente sobre valores comuns e 

fundamentais aos sujeitos. A convergência reflexiva possibilita compreender que a 

realidade é multifacetada e que, somente incentivando-se o diálogo, será possível se 

reelaborar e/ou construir novas práticas, o que permitirá a transformação de uma 

realidade de maneira harmônica.  

A transformação da realidade, que a extensão universitária almeja, identifica-se 

com a convivência compartilhada e harmônica entre os sujeitos, que enseja um 

crescimento recíproco, o qual se tornará possível por meio de diálogos enraizados no 

conhecimento mútuo.  Portanto, para a modificação de uma realidade, deve-se buscar 

conhecer e compreender o outro e a sua realidade de contexto social, visto que cada um 

é sujeito histórico, isto é, capaz de reconstruir a realidade, pois é agente ativo na 

reflexão crítica de um contexto. 

Para se modificar a realidade, é preciso compreender o seu contexto e o “jogo” 

de relações que a afetam. Quando se enfatiza que as ações de extensão devem se 

desenvolver como dimensão acadêmica da universidade, está se propondo que as 

mesmas se pautem nas diretrizes do Plano Nacional de Extensão Universitária: (i) 

Impacto e Transformação; (ii) Interação Dialógica; (iii) Interdisciplinaridade e (iv) 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão (FORPROEX, 2001). Esse cenário proposto 

para a extensão é traduzido academicamente como construção de novos conhecimentos, a 

partir das relações dialógicas entre diferentes saberes (ROCHA, 2001). Verifica-se, 

então, que os diálogos que estruturam as práticas extensionistas e fundamentam as suas 

vivências, mediados pela construção de conhecimentos, induzirão a transformação da 

realidade.   



135 

 

A compreensão da realidade se dará a partir do confronto entre as práticas que 

emergem das vivências e o saber teórico estruturado. Tal confronto incentiva 

investigações que, por meio de relações crítico-reflexivas, construirão novos 

conhecimentos (novos saberes), isto é, novas práticas. Contudo, tão logo a nova prática 

se concretize, a “realidade da prática” (DEMO, 2009a, p. 29) já será objeto de novos 

questionamentos, posto que a construção do mundo real ocorre permanente. Deduz-se, 

então, que a pesquisa, que ocorre no EASIC, não só gera novos conhecimentos mas pelo 

fato da extensão estar comprometida com a realidade, é capaz de transformá-la. Deste 

modo, a extensão, articulada com o ensino e a pesquisa, por ser um espaço de relações 

dialógicas e confrontos entre diferentes saberes, acaba por provocar transformações nas 

práticas sociais. E, mais ainda, não se pode deixar de mencionar que todos esses 

movimentos estão inseridos no processo de formação dos discentes. 
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V- Conclusão 

 

As entrevistas realizadas com os sujeitos participantes do EASIC foram 

fundamentais para a discussão e percepção das contribuições das ações de extensão da 

UFF para o processo de formação em saúde dos envolvidos, principalmente dos 

discentes do Curso de Enfermagem da UFF. As informações obtidas pelas falas dos 

sujeitos foram complementadas pelas observações realizadas em diferentes momentos 

das atividades do Programa e pelas consultas em ocasiões oportunas a documentos 

referentes a relatórios, normas e políticas de extensão, visando balizar as práticas 

realizadas no Mequinho com o que se preconiza para as ações de extensão amistosas à 

concepção acadêmica. 

Os entrevistados afirmaram, e também se observou que, a partir das vivências e 

das interações dialógicas nas ações extensionistas, é possível se reconhecer as 

experiências singulares do cotidiano de cada sujeito. Esse fato só é aferido quando se 

busca compreender o que há por trás das falas e atitudes dos sujeitos. Todos os saberes 

são construídos a partir das vivências e sentimentos pessoais. Portanto, as experiências 

de cada um são, também, produções subjetivas.  

Daí ser importante se dar conta de que o processo de formação em saúde é 

influenciado pelas subjetividades e sentimentos que afloram a todo o momento no 

campo da extensão, notadamente por ser espaço relacional e de diálogo. Logo, a 

extensão, como parte do processo de formação que se cultiva nas relações, talvez seja o 

mais importante meio para frutificar as subjetividades e, consequentemente, os vínculos 

interpessoais impelidos pela proximidade e solidez de uma relação.    

Por meio dos três eixos que nortearam a pesquisa, se constatou como os três 

aspectos salientados nas práticas de extensão influenciam a formação em saúde. As 

percepções foram possíveis na medida em que se analisaram as vivências dos sujeitos 

por meio de observações e de falas. 

Extensão e cuidado: se percebeu que as práticas de extensão no EASIC, por se 

pautarem na concepção acadêmica, favorecem a produção do cuidado no âmbito do 

processo de formação em saúde e focado no cuidado integral, centrado no usuário e na 

sua autonomia. No entanto, foram notados alguns fatores que prejudicam essa 
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aproximação, dentre os quais se destacam: a possibilidade de interrupção das ações 

extensionistas em função do calendário acadêmico (por exemplo, o período das férias), 

as dificuldades de articulação com a rede pública de assistência à saúde, que podem 

prejudicar o acompanhamento da assistência ao idoso, pois a prática de extensão não 

deixa de ser assistência e, ainda, o fato de que muitos docentes não reconhecem a 

prática extensionista, enquanto atividade acadêmica integrante do processo formativo.  

Quanto à questão da prática de extensão na UFF, na área da saúde, mais 

precisamente no EASIC, valorizar ou não a produção do cuidado, o que se pode afirmar 

é que, nesse Programa, há por parte dos docentes grande empenho para envolver todos 

os sujeitos nessa direção. E o fator que mais possibilita tal posição é o fato dos docentes 

do Programa estarem conscientes de que a extensão, enquanto integrante do processo de 

formação, deve priorizar a sua dimensão acadêmica. Por isso, as práticas são 

desenvolvidas pelo respeito à escuta e pela interação dialógica entre os sujeitos e, ainda, 

pela articulação entre os membros da equipe multiprofissional de saúde, posto que tais 

condições são fundamentais, tanto para a extensão, quanto para o cuidado.  

Extensão e processo formativo – espaço de relação dialógica: nas práticas 

extensionistas, a proximidade entre os sujeitos e os diálogos possibilitam o 

reconhecimento dos diferentes saberes que eles detêm, e os consequentes estímulos aos 

confrontos dos mesmos. Tais embates entre conhecimentos diferenciados resultam na 

reelaborarão e/ou produção de novas práticas, pois esse processo de interação dialógica 

e partilha de vivências leva a questionamentos e reflexões críticas, por isso é fonte de 

produção de novos conhecimentos. Portanto, a prática extensionista pressupõe que o 

aprendizado seja um processo de construção coletiva, no qual as transformações que 

ocorrem derivam necessariamente da comunicação entre os sujeitos. Assim, o campo da 

extensão na área da saúde é permeado pelas discussões acerca das diferentes 

experiências e vivências numa determinada realidade social. Por fim, conclui-se que os 

resultados desse embate crítico em ambiente de relações dialógicas são as novas práticas 

de cuidado.  

Extensão e processo formativo – espaço de relação teoria e prática: 

constatou-se, também, que as interações dialógicas entre os sujeitos nas práticas de 

extensão, apesar de provocarem o reconhecimento dos diferentes saberes, não impedem 
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que a teoria questione a prática e vice-versa, o que provoca o confronto entre os saberes 

de natureza teórica e os saberes de natureza prática, que resulta na produção de 

novos conhecimentos. É justamente esse movimento que caracteriza a potencialidade 

das ações de extensão para a geração e realização de pesquisas, que visam questionar e 

discutir questões que envolvam diretamente as necessidades emergentes da realidade. 

Isto é, produzir novos conhecimentos a partir das demandas de um determinado 

contexto social. 

No entanto, argumenta-se que a pesquisa pode se distanciar da extensão na 

medida em que não provocar interação entre os participantes ativos nas ações. Isto é, 

quando alguns sujeitos são encarados apenas como “fornecedores” de informações e 

dados, e não como protagonistas do processo coletivo de produção de conhecimentos, a 

partir de seus saberes singulares.  

O que se verificou, então, é que a pratica de extensão, enquanto atividade 

acadêmico-científica e integrante do processo de formação, é produtora de 

conhecimentos, pois aprender não é somente receber informações e reproduzi-las. Antes 

de tudo, o ato de aprender requer uma postura dialética entre a teoria e a prática. E, na 

extensão, vislumbra-se esse local, posto que a realidade esteja a todo o momento sendo 

questionada. Portanto, a problematização do mundo, conforme Freire apontou, se dá 

pelas interações dialógicas, que ocorrem entre os sujeitos. O que se observou é que, no 

campo da extensão, as necessidades que emergem da realidade social são debatidas de 

modo crítico-reflexivo à luz dos confrontos entre as teorias e os saberes singulares de 

cada um. Logo, a produção de conhecimentos (novas práticas de cuidado) se respalda 

nas experiências.  

Deste modo, a prática de extensão se coloca como campo de aprendizagem não 

só dos discentes, mas dos docentes e demais sujeitos envolvidos. Pois, para se aprender, 

é preciso se vivenciar e não só buscar as teorias. O que se nota são os docentes e demais 

sujeitos sempre se surpreendendo com os novos conhecimentos advindos das 

experiências de vidas e das apreensões subjetivas. Apesar disso, percebe-se que nas 

universidades muitos docentes, ainda, não valorizam efetivamente a extensão.  

A partir destas considerações, argumenta-se que o processo de formação em 

saúde, que reconhece a dimensão acadêmica da extensão, é incentivador da construção 
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da autonomia e da responsabilidade nos estudantes, posto que, nesse caso, eles são 

sujeitos ativos na aprendizagem. Isto é, a formação, pela via da extensão, pressupõe que 

a aprendizagem deva ser mediada pelo “mundo”. Logo, além da teoria, requer a práxis 

dos sujeitos. 

Pode-se afirmar que há um grande esforço no sentido de se desenvolver as 

práticas extensionistas no EASIC de acordo com o que preconiza o Plano Nacional de 

Extensão Universitária proposto pelo FORPROEX e que, posteriormente, foi apoiado 

pelo MEC. Assim, buscam-se concebê-las como atividades acadêmicas e não 

meramente assistencialistas, como as que predominavam nas décadas de 60 e 70. 

Justifica-se tal fato porque, no Programa, se persegue a articulação da extensão com o 

ensino e a pesquisa, ou seja, se reconhece o valor da indissociabilidade dessas funções 

da universidade e se busca incentivar a flexibilização curricular. E, ainda, não há 

negação do protagonismo de todos os sujeitos nos confrontos entre os diferentes saberes 

e entre a teoria e a prática, o que induz à produção coletiva de novos conhecimentos. Há 

que se salientar também que, no EASIC na área da saúde, as práticas de extensão 

envolvem a assistência no âmbito do processo de produção do cuidado, mas sem 

conotação de assistencialismo. Nessa perspectiva, no Programa foram observadas outras 

questões que não são de natureza técnica, mas de formação humanista, quais sejam: o 

comprometimento com a cidadania, a ética e a autonomia dos sujeitos. Assim, 

vislumbra-se a possibilidade da universidade exercer seu compromisso social e inserir o 

debate político no processo de formação em saúde por intermédio das ações 

extensionistas.  
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VII- Apêndices e Anexos 

Apêndice I 
 

Roteiro para as entrevistas 
 

A. Identificação 

 

1. Nome: 

2. Categoria (docente, discente, profissionais da saúde e cuidador – tipo de vínculo): 

3. Formação Profissional/Escolaridade:  

4. Sexo: 

5. Idade: 

6. Curso/Período: 

 

B. Questões Gerais  

 

1. Como você definiria uma prática extensionista? 

2. Há quanto tempo você atua/participa desta Ação de Extensão (AE)? 

3. O que motivou você a participar desta ação de extensão? Você participaria de outras práticas 

extensionistas? Justifique. 

4. Já participou de alguma outra AE? Faça um paralelo entre elas. 

5. O que você mais valoriza nesta AE para a sua formação em saúde (aspectos profissionais e 

humanistas)? Justifique.  

6. Para você, faz diferença atuar na AE como bolsista ou não bolsista? Por quê?  

7. A prática extensionista na área da saúde permite que a universidade se articule com questões 

sociais relevantes, para demonstrar o seu compromisso com a sociedade? Justifique. 

8. O que vem se alterando no seu processo formativo a partir da sua inserção na AE? Comente. 

 

C. Ação de Extensão Universitária e Formação em Saúde 

 

1- O que, numa prática extensionista, pode prejudicar o processo formativo na área da saúde? 

Justifique.  

2- A participação do aluno em AE influencia na sua formação em saúde e futura 

atuação/desenvolvimento profissional?  De que maneira?  

3- Quais as experiências adquiridas pelos docentes ao participarem da AE em saúde? 

4- Como estas experiências podem qualificar o ensino e, consequentemente, melhorar o processo 

formativo do aluno? (foco no cuidado). 

 

D. Concepção de Formação 

 

D.1. Relação dialógica - diversidade de saberes e realidades sociais 

 

1. Considerando que, na AE, temos a participação de vários sujeitos (docentes, discentes, 

profissionais da saúde, idosos e cuidadores), com distintas visões de mundo (realidades), você 

percebe uma relação de diálogo entre eles? Justifique. 

2. Qual a importância deste fato para a formação do aluno? Por quê? 

3. O espaço de diálogo na AE é centrado na escuta e na fala de todos os sujeitos de forma paritária 

(isonômica)? Por quê? 

4. Na AE, você percebe momentos em que a visão de um sujeito é impactada (alterada, afetada) a 

partir da relação estabelecida com outro sujeito, que tenha visão diferente? Justifique. 

5. A partir do diálogo entre os diferentes sujeitos, pode-se perceber o saber próprio de cada um? 

Nesta relação, é possível se aprender a partir dos saberes dos outros?  Justifique. 

6. O diálogo entre sujeitos com diferentes visões de mundo pode possibilitar reflexão crítica que 

leve à transformação da realidade e produção de novos conhecimentos? Justifique. 
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D.2. Relação teoria e prática  

 

1- A relação entre saber científico (sistematizado) e saber popular (derivado da vivência) se dá no 

confronto, que produz mudanças (transformações), que significam a construção de novos 

conhecimentos. Na atividade extensionista, como se estabelece a relação entre a teoria da sala de 

aula (saber acadêmico) e a prática (saber cotidiano expresso em ações)? As mudanças geradas por 

este confronto representam novos modos (conhecimentos) de relação entre os sujeitos? Qual a 

importância deste fato para a formação em saúde (considerando que o agir em saúde é relacional)? 

(Questiona-se o papel da prática em “alterar” a teoria). 

2- Em que medida a “certeza” que nos é dada pela teoria (ensino em sala de aula) pode ser 

questionada no confronto com a realidade vivenciada na AE? Ou seja, como a teoria se articula com 

a sua vivência nesta AE? Faça um relato. (Questiona-se o papel da teoria em “alterar” a prática). 

3- O espaço da AE permite interpretar (questionar/confrontar) a prática a partir da teoria? Há 

diálogo constante da teoria com a prática (questionamentos)? Como? 

4- Você percebe se a dinâmica curricular do seu curso vem sendo afetada pelas reflexões produzidas 

na AE? Justifique. 

 

E. Cuidado Integral em Saúde 

 

1- Para você, o que caracteriza um bom cuidado em saúde? Como ele deve acontecer?  

2- Considerando que o profissional da saúde atua na relação direta com o outro, quais as qualidades 

e características que ele precisa ter para cuidar bem do outro? Comente. 

3- Esta AE possibilita formar profissionais com as características que você aponta como centrais 

para cuidar bem do outro? Por quê? 

8- O espaço da AE estimula o cuidado integral durante a formação do aluno? Justifique. 

4- Nesta AE, o aluno demonstra interesse e busca compreender as demandas (necessidades) do outro 

de uma forma integral?  Ou se restringe às “questões de saúde” (só de natureza biológica)? 

Justifique. 

7- Considerando que a integralidade na atenção é um dos princípios do SUS (Sistema Único de 

Saúde), como você vê sua participação na AE, em termos de atuação política, na produção do 

cuidado integral neste espaço social?  

5- Que visão você tinha antes e depois de participar da AE, no tocante às questões como 

responsabilização e vínculo no cuidado com o outro? Comente. 

6- A participação do idoso nesta AE pode colaborar com a saúde dele. Por quê? 

9- Considerando que as pessoas partilham crenças, valores e saberes que compõem sua visão de 

mundo, em que medida, nas relações da AE, este fato pode determinar a constituição de cenários 

favoráveis ou desfavoráveis a uma aprendizagem direcionada à integralidade na saúde? 

10- Considerando que exista uma relação direta entre cuidado integral e trabalho multidisciplinar, a 

AE tem permitido a discussão das experiências singulares dos diversos campos profissionais 

(relação dialógica)? Como? Este processo tem permitido a construção coletiva de novas práticas, 

centradas nas necessidades do usuário? Como?  

11- A AE possibilita aos sujeitos adquirirem autonomia para exercerem o autocuidado? Justifique. 

 

F. Relação da Extensão com a Pesquisa e o Ensino  

 

1- Na AE, “acontece” ensino e pesquisa? Justifique. 

2- No seu curso, o ensino tem gerado ações de extensão? Você observa a pesquisa gerando AE? 

Justifique. 

3- Você percebe se há relação/articulação (indissociabilidade) entre ensino, pesquisa e extensão na 

prática extensionista? Justifique e, se for o caso, identifique as razões que facilitam e/ou dificultam a 

articulação? 

4- Você percebe se a Universidade valoriza, no processo formativo da área da saúde, a prática 

extensionista articulada com o ensino e a pesquisa? Como? 

5- A extensão, quando articulada com o ensino e a pesquisa, pode provocar transformações nas 

práticas sociais? Em caso afirmativo, qual a importância deste fato na formação para o cuidado em 

saúde? Justifique. 
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Apêndice II 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

CMS – INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

PPGSC – Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  

Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF  

 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(Modelo para os participantes / cuidadores – duas vias)  

 

O projeto de pesquisa “Extensão Universitária na UFF: uma análise crítica no campo da saúde com 

foco na formação”, que se desenvolve de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, no âmbito do mestrado acadêmico 

em saúde coletiva da UFF, terá como objeto central de investigação as práticas extensionistas do Programa de 

Extensão Universitária “Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores”, vinculado à Escola de 

Enfermagem da UFF (Departamento Fundamentos em Enfermagem/MFE) e coordenado pela professora Selma Petra 

Chaves Sá. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar as práticas de extensão universitária na UFF no campo da saúde, 

que são desenvolvidas no Programa citado, a partir do ponto de vista dos sujeitos envolvidos, notadamente os alunos, 

os professores, os técnicos e a comunidade, tendo como foco as contribuições para o processo de formação dos 

profissionais da área da saúde, ressaltando a via do cuidado na atenção à saúde. 

Convidamos você para participar desta pesquisa por estar envolvida(o) com o citado programa na 

qualidade de (representante da comunidade - cuidador) e sua participação deverá se dar de forma voluntária. 

Informamos que a sua participação nesta pesquisa pode ser interrompida quando você quiser. Neste caso, este Termo 

assinado por você será imediatamente cancelado. Informamos, ainda, que a recusa em participar não causará nenhum 

problema na sua relação com o pesquisador, bem como com nenhum setor da UFF. Você estará atuando por meio de 

participação em entrevista com o pesquisador e responderá a questões objetivas e subjetivas relacionadas à sua 

participação no Programa. A entrevista deverá ser gravada e posteriormente transcrita para se conseguir reproduzir a 

sua fala de acordo com os seus pensamentos durante as respostas.  

Os riscos, que você poderia vir a se sujeitar, estariam relacionados à sua identificação nos questionários. 

Portanto, evitaremos tal possibilidade não identificando os questionários com os nomes dos participantes.  

Os benefícios da pesquisa poderão atingir indiretamente todas as pessoas ligadas ao programa, e por 

conseguinte, a sociedade, na medida em que se relacione o processo de formação dos profissionais da área da saúde, 

que preconiza a centralidade do usuário e as relações dialógicas entre os sujeitos, às práticas extensionistas. Porque 

estas podem representar “novos cenários” de aprendizagem, onde as vivências profissionais aproximam os estudantes 

dos sujeitos na suas realidades históricas. Portanto, caracteriza-se como um benefício de natureza coletiva.  

Garantimos que todas as informações fornecidas por você ficarão guardadas em segredo com o 

pesquisador. A presente pesquisa não possui nenhum financiamento externo, as despesas decorrentes serão de 

responsabilidade do pesquisador e os participantes não farão jus a nenhum tipo de remuneração. Pretende-se divulgar 

os resultados da pesquisa em congressos, eventos e publicações de cunho acadêmico-científico, com a garantia da não 

identificação das informações. O presente instrumento de consentimento deverá ser assinado em duas vias, tanto pelo 

pesquisador quanto pelo sujeito da pesquisa e cada um ficará com uma das cópias. Comunicamos que para tirar 

quaisquer dúvidas sobre a sua participação e/ou o projeto de pesquisa, você poderá, a qualquer tempo, contatar o 

pesquisador. 

 

Niterói, ........... de ......................... de 20..... .   

 

______________________________________  

Nome e assinatura do pesquisador (Antonio Fernando Lyra da Silva - mestrando). 

Rua Miguel de Frias, 9/6°andar, Icaraí-Niterói/RJ. Tel. (21)2629-5186- antoniolyra@terra.com.br  

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

_____________________________________________ 

Nome, assinatura e R.G. do sujeito da pesquisa 

 

 

 

 

 

mailto:antoniolyra@terra.com.br
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Apêndice III 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

CMS – INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

PPGSC – Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  

Mestrado Acadêmico em Saúde Coletiva 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFF  

 

TCLE - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

(Modelo para os participantes, exceto cuidadores – duas vias)  

 

O projeto de pesquisa “Extensão Universitária na UFF: uma análise crítica no campo da saúde com 

foco na formação”, que se desenvolve de janeiro de 2010 a dezembro de 2011, no âmbito do mestrado acadêmico 

em saúde coletiva da UFF, terá como objeto central de investigação as ações de extensão do Programa de Extensão 

Universitária “Enfermagem na Atenção à Saúde do Idoso e seus Cuidadores”, vinculado à Escola de Enfermagem da 

UFF (Departamento Fundamentos em Enfermagem/MFE) e coordenado pela professora Selma Petra Chaves Sá. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar as ações de extensão universitária/UFF no campo da saúde do 

ponto de vista dos sujeitos envolvidos, notadamente os discentes, os docentes, os técnicos e a comunidade, tendo 

como foco as contribuições para o processo de formação dos profissionais da área da saúde, ressaltando a via do 

cuidado na atenção à saúde. 

Convidamos você para participar desta pesquisa por estar envolvida(o) com o citado programa na 

qualidade de (docente, discente, profissional da saúde) e sua participação deverá se dar de forma voluntária. 

Salientamos que a sua desvinculação desta pesquisa pode ocorrer a qualquer tempo e, neste caso, o seu consentimento 

será imediatamente cancelado. Informamos, ainda, que a recusa em participar não implica em nenhum prejuízo na sua 

relação com o pesquisador, bem como com nenhuma instância da UFF. Você estará atuando por meio de participação 

em entrevista com o pesquisador e responderá a questões objetivas e subjetivas relacionadas a sua inserção no 

programa. A entrevista deverá ser gravada e posteriormente transcrita para se buscar a fidedignidade das respostas. 

Os riscos, que você poderia vir a se sujeitar, estariam relacionados a sua identificação nos questionários. 

Portanto, evitaremos tal possibilidade não identificando os questionários com os nomes dos participantes.  

Os benefícios da pesquisa poderão atingir indiretamente todas as pessoas vinculadas ao programa, e por 

conseguinte, a sociedade, na medida em que se relacione o processo de formação dos profissionais da área da saúde, 

que preconiza a centralidade do usuário e as relações dialógicas entre os sujeitos, às práticas extensionistas. Porque 

estas podem representar “novos cenários” de aprendizagem, onde as vivências profissionais aproximam os estudantes 

dos sujeitos na suas realidades históricas. Portanto, caracteriza-se como um benefício de natureza coletiva.  

Garantimos que todas as informações fornecidas por você serão confidenciais. A presente pesquisa não 

possui nenhum financiamento externo, as despesas decorrentes serão de responsabilidade do pesquisador e os 

participantes não farão jus a nenhum tipo de remuneração. Pretende-se divulgar os resultados da pesquisa e publicizá-

los em congressos, eventos e publicações de cunho acadêmico-científico, com a garantia da confidencialidade das 

informações. O presente instrumento de consentimento deverá ser assinado em duas vias, tanto pelo pesquisador 

quanto pelo sujeito da pesquisa e cada um ficará com uma das cópias. Salientamos que, para tirar quaisquer dúvidas 

sobre a sua participação e/ou o projeto de pesquisa, você poderá, a qualquer tempo, contatar o pesquisador. 

 

Niterói, ........... de ......................... de 20..... .   

 

______________________________________  

Nome e assinatura do pesquisador (Antonio Fernando Lyra da Silva - mestrando). 

Rua Miguel de Frias, 9/6°andar – Icaraí - Niterói/RJ. Tel. (21)2629-5186 – antoniolyra@terra.com.br  

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar. 

 

_____________________________________________ 

Nome, assinatura e RG do sujeito da pesquisa 

 

 

Niterói, 15 de novembro de 2010. 

 

..................................................... 

Antonio Fernando Lyra da Silva 

mailto:antoniolyra@terra.com.br
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Apêndice IV 

Quadro Analítico por Sujeitos de Pesquisa e Categorias Temáticas 

 

           

Categorias  

 

 

Sujeitos 

Extensão 

Universitária 
Cuidado 

Formação/Ensino 

e Pesquisa 

Diálogos/Trocas de 

Saberes, Teoria e 

Prática e Produção 

de Conhecimentos 

Docentes 

(D) 

    

Discentes 

(E) 

    

Cuidadores 

(C) 

    

Profissionais 

da Saúde (T) 

    

Elaborado pelo autor da dissertação. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 

 

 

 

 


