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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende demonstrar a materialização da extensão acadêmica e a sua 

importância para as/os discentes e para a comunidade onde são aplicadas, através da 

análise do projeto de extensão "Outras Palavras" desempenhado no município de Campos 

dos Goytacazes/RJ na comunidade do Matadouro. Para atender tal objetivo foi realizado 

um levantamento bibliográfico referente à história de elaboração, implementação e 

desenvolvimento da Universidade Pública no Brasil e seus percursos até chegar a sua base 

atual, com a tríade: ensino, pesquisa e extensão. Com a finalidade de apresentar e analisar 

o projeto de extensão “Outras Palavras” foi feito um estudo documental sobre sua 

trajetória, desdobramentos e conceitos base, dando destaque ao público alvo das suas ações 

e o território no qual ele teve mais destaque. Com isso, o presente trabalho destaca a 

relevância do projeto em análise e aponta sua significância no espaço de formação 

universitária, na comunidade do Matadouro e na possibilidade de novas expressões e 

respostas ao território do seu exercício. 

 

Palavras-Chave: Universidade Pública. Extensão. Projeto “Outras Palavras”. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present work intends to demonstrate the materialization of the academic extension and 

its importance for the students and for the community where they are applied, through the 

analysis of the extension project "Other Words" carried out in the city of Campos dos 

Goytacazes / RJ in the community of Slaughterhouse. In order to meet this objective, a 

bibliographic survey was carried out regarding the history of elaboration, implementation 

and development of the Public University in Brazil and its paths until reaching its current 

base, with the triad: teaching, research and extension. In order to present and analyze the 

extension project “Other Words”, a documentary study was made on its trajectory, 

developments and basic concepts, highlighting the target audience of its actions and the 

territory in which it stood out. With this, the present work highlights the relevance of the 

project under analysis and points out its significance in the university education space, in 

the community of Matadouro and in the possibility of new expressions and responses to the 

territory of its exercise. 

Keywords: Public university. Extension. “Other Words” Project. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para a elaboração e fundamentação dessa discussão, é importante se ter em mente 

que quando falamos em Extensão Universitária falamos também de Universidade, uma vez 

que a primeira usufrui de financiamento, estrutura e de mão de obra da segunda, que por 

sua vez está ligada ao crescimento e desenvolvimento da mesma. Abordar esse assunto 

neste trabalho de conclusão de curso faz-se necessário, pois, foi através das memórias de 

um projeto de extensão realizado pela Universidade Federal Fluminense em Campos dos 

Goytacazes chamado “Outras Palavras” que a extensão se tornou real e palpável a mim, 

desvelando assim sua mais latente face que é a de “ligar” o meio acadêmico e a 

comunidade.  

O projeto de extensão em questão parte da compreensão que experiências de vida 

das adolescentes das classes subalternas, sofrem grandes influências da realidade cotidiana 

do universo comunitário e do mundo do trabalho. E é nessa perspectiva que se dá a 

intervenção do trabalho com a arte, através de oficinas e trabalhos artísticos que foram 

mediados por discussões de recorte de gênero, direitos sociais e questões socioambientais e 

econômicas. Os debates proporcionados por essas oficinas tinham a finalidade de instigar o 

senso crítico criativo dessas meninas, a fim de promover a afirmação delas enquanto 

sujeitos criativos, para que as mesmas busquem intervir de maneira autônoma no seu 

processo social. 

Através da minha inserção no projeto de iniciação científica intitulado de “Arte, 

experiências de vida e subjetividades de adolescentes mulheres de comunidades de baixa-

renda” que teve como base empírica o projeto de extensão “Outras Palavras” que a função 

social da universidade se mostrou presente e então manifestou-se a ânsia de revisar as 

contribuições que o projeto extensão “Outras Palavras” proporcionou ao seu publico alvo e 

a comunidade na qual ele foi inserido.  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo dissertar sobre a 

função social da extensão universitária a partir da revisão do projeto de extensão “Outras 

Palavras”. Para tanto, terá como objetivos específicos: 
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• Analisar a importância da tríade (ensino, pesquisa e extensão) na formação 

universitária. 

• Contextualizar sobre as conquistas de direitos sociais conquistados pelo 

público alvo do P.O.P 

• Identificar questões estruturais e de formação da comunidade do Matadouro 

que foi uma das comunidades que o projeto extensão “Outras Palavras” foi 

aplicado. 

•  Apresentar os principais conceitos que nortearam o projeto extensão 

“Outras Palavras”. 

A relevância de revisar esse projeto de extensão nesse TFC se apresenta na 

sistematização de sua história e na apreensão de seus desdobramentos para academia e para 

a sociedade. Considera-se que a partir da aplicabilidade desse projeto, através da sua 

metodologia de intervenção social que se desenvolveu através de debates sobre os direitos 

sociais e de dinâmicas como as de rodas de conversa, foi possível acessar as demandas que 

emergiram através da integralidade entre prática e trabalho interventivo.  

Tendo vista isto o projeto construiu possibilidades de desenvolvimento de uma 

consciência crítica junto às meninas adolescentes que participaram do projeto. Caminhar 

para a superação da estigmatização dessas jovens demanda um trabalho educativo que 

dialogue com as bases da realidade cotidiana desse público-alvo, no sentido de 

possibilitar a este uma pertinência mais enriquecida em suas experiências de vida. 

O presente trabalho foi estruturado em dois capítulos. O primeiro capítulo 

contextualiza e apresenta a formação estrutural e social da Universidade Publica no Brasil 

e abordara sobre a relevância da tríade (ensino, pesquisa e extensão) na formação 

universitária. O segundo capítulo apresenta o projeto de extensão “Outras Palavras” e 

discorre sobre seu público-alvo, sobre as questões habitacionais e estruturais de uma das 

comunidades que o mesmo foi aplicado, e apresenta os principais conceitos que 

nortearam o projeto.  

Por fim, este TFC colabora para a compreensão da extensão universitária como 

grande campo de intervenção nas expressões da questão social e enaltece o papel social 

da universidade pública em Campos dos Goytacazes/RJ. 
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1– Universidade e a extensão universitária no Brasil. 

 

Neste capítulo será discutido, em seu primeiro tópico, um pouco sobre a trajetória 

da Universidade Publica no Brasil e seus desdobramentos. E através do avançar da 

discussão, traremos nos dois últimos tópicos desse capítulo um panorama geral, dos 

pilares da Universidade, que são: Ensino, Pesquisa e Extensão. Será dado maior destaque 

na discussão ao último, devido ao meu maior interesse de discussão na área.  

 

 

1.1 – A construção histórica da Universidade Pública no Brasil 

 

Os primórdios do ensino no Brasil contaram com a expressiva participação dos 

Jesuítas tanto na catequização dos índios quanto no processo de alfabetização que não era 

difundido, era exclusivo da nobreza.  Esse traço elitista do ensino é marca que o Brasil 

carrega até hoje. 

A trajetória do ensino superior brasileiro é atravessada por muitos momentos 

históricos que moldaram suas características fundamentais. Nesse sentido é possível 

identificar cinco datas-chave em sua história: 1808, 1898, 1930, 1968 e 1985. Essas datas 

marcam o processo de transformação política-institucional do país, definem, em linhas 

gerais, os períodos de mudanças de formato do sistema de ensino superior ao longo de 

seus quase duzentos anos de existência (SAMPAIO, 1991).  

O primeiro marco histórico a destacar é a fundação tardia de instituições de ensino 

superior que só aconteceu no período colonial, quando a Coroa Portuguesa sofre ameaça 

de ataque de Napoleão e vem com toda a sua Corte para o Brasil, em 1808. Logo após a 

vinda de toda a Coroa Portuguesa para a Colônia é criada três escolas: a de Cirurgia e 

Anatomia da Bahia; a de Cirurgia e Anatomia do Rio de Janeiro e a Academia de Guarda 

da Marinha também do Rio de Janeiro. Dois anos após a fundação dessas escolas, em 

1810 é criada a Academia Real Militar, que mais tarde se transformaria na Escola Central 

e depois em Escola Politécnica, que passaria a Escola Nacional de Engenharia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. (DURHAM, 2003) 

 Como mostra a história não era interessante para a Coroa Portuguesa dar nenhum 

tipo de autonomia a Colônia, logo, havia somente a preocupação de ensinar e formar 
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carreiras liberais (advogados, engenheiros e médicos), através de um ensino pragmático 

que visava atender somente às necessidades governamentais e da elite. Além disso a 

Coroa detinha todo o monopólio das instituições de ensino superior e que diferente de 

outros países católicos, aqui, nesse período a Igreja não teve êxito em estabelecer o 

domínio sobre o ensino.  

Esse modelo de formação pragmático perdurou por anos, só em 1898 com a 

Proclamação da República que a descentralização do ensino superior começa a acontecer, 

o que era privativo do poder central, passa aos governos estaduais, o que permite a 

criação de instituições privadas. Segundo Durman (2003) é a partir desse momento que 

acontece um “fenômeno” que acomete as instituições de ensino até hoje que é a 

diversificação do ensino superior. 

 

Entre 1889 e 1918 foram criadas no Brasil 56 novas escolas superiores, a 

grande maioria privada. Era assim dividido o cenário da educação 

naquele momento: de um lado, instituições católicas, empenhadas em 

oferecer uma alternativa confessional ao ensino público, e, de outra, 

iniciativas de elites locais que buscavam dotar seus estados de 

estabelecimentos de ensino superior. Desses, alguns contaram com o 

apoio dos governos estaduais ou foram encampados por eles, outros 

permaneceram essencialmente privados (DURMAN, 2003, p.201). 

   

Deste modo, o Brasil deixa de ter apenas escolas de nível superior voltadas para a 

profissionalização e passa a ter uma diversificação dos seus meios de ensino.  

Através dos anos, em 1920 o Brasil passa por um movimento de modernização, 

que foi ocasionado pelo processo de industrialização que acometeu tanto a economia, 

quanto a cultura e principalmente a educação, que passou a ter como norte principal o 

ensino primário público, universal e gratuito. A partir dessas mudanças no ensino de 

base, que à modernização do ensino superior começou a ser projetada.  

 

O que se propunha era bem mais que a simples criação de uma 

universidade: era a ampla reforma de todo o sistema de ensino superior, 

substituindo as escolas autônomas por grandes universidades, com espaço 

para o desenvolvimento das ciências básicas e pesquisas (...) (DURMAN, 

200 p. 202). 
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Já em 1930 a reforma educacional ganhou uma nova roupagem conservadora, e 

foi apropriada e reformulada no governo de Getúlio Vargas1. Esta reforma previa a 

regulamentação do ensino superior público e privado, além de estabelecer que o principal 

meio de acesso para o ensino superior deveria ser feito por meio das Universidades, mas 

não excluía a liberdade da iniciativa privada em criar escolas autônomas, sob a condição 

de vigilância do governo.  

O caráter conservador estava impregnado na elaboração das poucas Universidades 

que foram criadas no período Vargas, visto que muitas delas foram criadas sobre escolas 

e cursos já pré-existentes, tirando toda a autonomia do ensino. A primeira universidade 

criada nesse período pelo governo foi a Universidade Nacional do Rio de Janeiro, que 

serviria como uma espécie de universidade modelo. Contudo, foi com a criação da 

Universidade de São Paulo que fazia oposição ao regime totalitário e inflexível de 

Vargas, que ocorre a institucionalização da pesquisa como função básica das 

Universidades.   

Até aqui fica claro que a educação brasileira é estruturada em base elitista 

excludente e que a criação da universidade no Brasil foi antes de tudo um processo de 

sobreposição de modelos do que de substituição (SAMPAIO, 1991). É importante 

salientar que essas universidades não se constituíram a partir de demandas de amplos 

setores da sociedade nem de reivindicações das equipes das instituições de ensino 

superior existentes, foi antes uma iniciativa de grupos de políticos, intelectuais, e 

educadores, nem sempre ligados ao ensino superior (SAMPAIO, 1991). O que legitima 

esse caráter elitista, uma vez que o crescimento desse setor tinha mais a ver com 

interesses políticos e de terceiros, do que com as demandas do povo.  

Durante os anos de 1946 a 1960 ocorreram um aumento expressivo do número de 

matrículas de alunos nas Universidades e consequentemente o número de instituições 

também cresceu, foram criadas 18 universidades públicas e 10 particulares de maioria 

confessional católica e presbiteriana (SAMPAIO, 2000). Esse aumento é resultado do 

crescimento das classes medias que são produto do processo de desenvolvimento urbano-

industrial. Em decorrência do aumento desses números e das constantes mudanças 

urbano-industriais que acometeram esses anos, deu-se início ao processo de federalização 

das Universidades. Esse processo firmou a participação do setor privado em todo esse 

 
1 A Era Vargas foi o período de quinze anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945 e no qual 

historiador dividem a Era Vargas em três fases: Governo Provisório (1930-34), Governo Constitucional 

(1934-37) e Estado Novo (1937-1945).  
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período, e apesar de ter sido alvo de inúmeras críticas, por não ter seguido os preceitos 

reivindicados pelos intelectuais nas décadas de 20-30 e por alimentar um ensino 

tradicional, essas novas instituições foram fundamentais para a difusão e diversificação 

dos cursos e pelo aumento do campo de conhecimento. 

 O sistema público de ensino superior brasileiro sempre careceu de um número 

maior de vagas e de democratização de acesso. Norteadas por essas demandas, as 

reformas realizadas no sistema educacional em meados dos anos 50 foram encabeçadas 

pelo movimento estudantil, que entra em cena não apenas para reivindicar mudanças no 

sistema educacional, mas para reivindicar e lutar pelas causas populares. Nota-se nesse 

sentido o papel importante do movimento estudantil no que tange o sistema como um 

todo, visto que o país passava por um frisson de mudança e a modernização e a expansão 

do capitalismo agravaram e evidenciaram as desigualdades econômicas, políticas, sociais 

e educacionais.  

No que diz respeito às reformas universitárias Sampaio (1991) destaca três críticas 

fundamentais feitas sobre a sua estrutura, que são:  

 

A primeira se dirigia à instituição da cátedra2; a segunda, ao 

compromisso efetuado em 30 com as escolas profissionais, que criara 

uma universidade compartimentalizada, isolando professores e alunos em 

cursos especializados em escolas diferentes; e a terceira era quanto ao 

aspecto elitista da Universidade, que continuava atendendo a uma parcela 

mínima da população, sobretudo dos estratos altos e médios urbanos 

(SAMPAIO, 1991, p. 15). 

 

As críticas levantadas pela autora trazem a luz da consciência um dos ideais 

reivindicados pelos estudantes, que seria uma universidade popular, deseletizada e com 

possíveis planos de carreiras para seus docentes. 

O surgimento desse novo cenário na educação superior brasileira dos anos 60 foi 

palco de grandes conflitos entre forças conservadoras e forças radicais, que lutavam por 

reformas de base. É nesse contexto que a universidade passa a ser vista como um canal 

que poderia contribuir para a transformação estrutural da sociedade.   

Tendo em vista este panorama de mudança que se instaurava na sociedade é 

possível notar que a participação do Movimento Estudantil (ME) junto com a União 

Nacional dos Estudantes (UNE) foi fundamental para dar corpo ao movimento de 

 
2 O sistema de cátedra ─ em que cada matéria ou área do conhecimento é de responsabilidade de um 

professor vitalício, o catedrático, que tem o poder de decisão, escolhe e demite seus auxiliares ─ era 

percebido como um obstáculo a quaisquer tentativas de organizar uma carreira universitária. 
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mobilização, que tinha por finalidade discutir e votar sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB). Os estudantes junto aos setores liberais de esquerda lutavam 

para que se alterasse a estrutura da educação vigente, a fim de aumentar o número de 

vagas das universidades públicas, associando o ensino à pesquisa e aliando-se as classes 

populares na luta contra as desigualdades (DURMAN, 2003). 

Derrotados na votação e logo em seguida perseguidos pelo golpe militar (1964) os 

estudantes tomaram a universidade como seu porto seguro. Os anos que seguiram esse 

período as lutas entre o movimento estudantil e o governo militar se acirraram, tendo o 

seu ápice em 1968 com forte repressão militar. As universidades passaram a ser alvo de 

vigilância e supervisão, mas ainda sim passaram por reformas.  

As reformas propostas pelo Governo Federal em 1968 faziam alusão de forma 

conservadora do projeto proposto por Darcy Ribeiro3. Essas propostas incorporaram 

muitos das ideais levantados pelo movimento estudantil e docente, essas eram: 

 

1) Aboliu a cátedra e instituiu os departamentos como unidades mínimas 

de ensino e pesquisa. 2) Implantou o sistema de institutos básicos. 3) 

Estabeleceu a organização do currículo em duas etapas: o básico e o de 

formação profissionalizante. 4) Decretou a flexibilidade curricular com o 

sistema de crédito e a semestralidade.5) Estabeleceu o duplo sistema de 

organização: um, vertical, passando por departamentos, unidades e 

reitoria; outro horizontal, com a criação de colegiados de curso, que 

deveriam reunir os docentes dos diferentes departamentos e unidades 

responsáveis por um currículo (SAMPAIO, 1991. p, 16). 

 

Na prática essas propostas não foram feitas de forma integral e efetiva, o que 

aconteceu foi que se abriu espaço para uma representação dos estudantes e uma 

ampliação do acesso através do aumento de matrículas em cursos tradicionais, 

preservando a velha concepção de ensino. Havia uma contradição entre os ideais 

democráticos e a participação do movimento estudantil elitizado que havia copiado o 

modelo de ensino das “reseachuniversities” norte-americano (SAMPAIO,1991 apud 

DURMAN 2003. p, 16). 

Em meio a todas essas mudanças ocorridas nas bases do ensino superior, Chauí 

(2003) nos atenta ao fato de que as universidades cumpriam, de acordo com seu contexto 

 
3 Diretor de Estudos Sociais do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais do MEC (1957-61); presidente 

da Associação Brasileira de Antropologia. Participou com Anísio Teixeira, da defesa da escola pública por 

ocasião da discussão de Lei de Diretrizes e Bases da Educação; criou a Universidade de Brasília, de que foi o 

primeiro reitor; foi Ministro da Educação e chefe da Casa Civil do Governo João Goulart. Com o golpe 

militar de 64, teve os direitos políticos cassados e se exilou.  
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histórico, alguns papéis, papéis estes que foram moldados em decorrência da conjuntura 

na qual estavam inseridas.  Esses papéis são identificados por Chauí (2003) nas seguintes 

etapas:  

 

Numa primeira etapa, tornou-se universidade funcional (correspondente 

ao “milagre econômico”, produzido pela ditadura dos anos 70); na 

segunda, universidade de resultados (correspondente ao processo 

conservador de abertura política dos anos 80); e, na terceira, a atual, 

universidade operacional (correspondente ao neoliberalismo dos anos 90 

e início do século XXI) (CHAUÍ.2003). 

 

Como destaca a autora, nos anos 70 ocorreu o dito “milagre econômico” que 

estimulou de maneira geral o ensino superior, tanto o público quanto o privado. No 

entanto, este “milagre econômico” beneficiou de maneira direta a classe média e isso 

alimentou a demanda dessa classe pelo ensino superior na sua grande maioria a demando 

do setor privado, pois este acompanhou as mudanças e as novas demandas do mercado.  

Nesse sentido, Durman (2003) ressalta que para o ensino público conseguir 

acompanhar e atender essas novas demandas seria necessário à criação de novos cursos e 

instituições, mas o setor público foi incapaz de fazê-lo. Já o setor privado, conseguiu 

atender essas demandas, oferecendo cursos de baixo custo e com menores exigências 

acadêmicas, facilitando a busca pelo tão estimado diploma. O setor privado também 

ofereceu uma modalidade de ensino noturno mais amplo que o setor público, 

possibilitando o ingresso da população mais velha, já inserida no mercado de trabalho, 

que não puderam ingressar no ensino superior na idade adequada. 

O ensino superior virou um grande mercado, onde os objetivos principais estavam 

norteados pela lucratividade e pela captação das novas demandas, voltadas apenas para 

atender e fomentar o capital. Nesta lógica de ensino, a pesquisa não era interessante, pois 

não dava retorno imediato e não era lucrativa.  

Estes movimentos de mudança redirecionaram o rumo que as Universidades 

estavam seguindo. Uma vez que mexe nas funções de base das universidades, visto que 

desde o seu surgimento em XIII a condição da universidade de instituição social para á de 

organização e as várias reformas ocorridas no ensino superior serviram para adequar a 

mesma a lógica do mercado, fazendo emergir uma padronagem em torno da formação 

acadêmica, fragilizando os critérios de relevância e de pertinência social (CHAUÍ, 2003). 
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Esse cenário continuou se transformando ao longo dos anos, em 1980 nota-se uma 

profunda estagnação na procura do ensino superior privado, comparado aos anos 

anteriores, isto aconteceu, pois, o país passa por um grande momento de crise e inflação. 

Além disso essa década é marcada por muitos acontecimentos voltados a política vigente, 

a repressão política também estava em queda, após longos 24 anos de soberania militar 

em 1985 é eleito um presidente civil pelo congresso e em 1988 é proclamada a nova 

Constituição e no ano seguinte a primeira eleição direta para a Presidência da República.  

A estagnação da procura do ensino superior também acomete o ensino público, e 

esse paradigma vai permanecer até aos anos 1990. Outros fatores devem ser levados em 

consideração para auxiliar a entender essa estagnação. Um desses fatores é o fato de o 

ensino superior brasileiro ser pequeno, se comparada à de outros países de nível 

equivalente na América Latina, mesmo no auge de seu crescimento, a taxa bruta de 

matrículas no ensino superior, em relação à população de 20 a 24 anos não foi maior que 

12,0%. Nos anos 80 e boa parte dos noventa, decresce para 11 e 10,0% (DURHAM, 

2003, p, 21). 

A elevada taxa de analfabetismo, a baixa taxa de escolarização da população e o 

alto índice de repetência e evasão no ensino básico agravaram ainda mais o problema da 

falta de procura pelo ensino superior, já que uma proporção muito pequena da população 

conseguia atingir o nível médio e um percentual ainda mais reduzido conseguia 

completá-lo. 

 

Como resultado deste processo, se a taxa de matrícula no ensino superior 

é muito pequena, é muito elevada a relação entre número de vagas no 

ensino superior e o número de egressos do ensino médio. Em 1980, esta 

relação era de 1,3 egressos por vaga, isto é, bem acima do que a oferta de 

ensino podia absorver. Em 2001, a relação era de 1.5. Verifica-se, 

portanto, que sempre houve obstáculos estruturais do próprio Sistema de 

Educação à ampliação do ensino superior, que estão associados às 

enormes desigualdades sociais que caracterizam o país (DURHAM, 

2003. p, 22). 

 
Tabela 1 - Concluintes de Ensino Médio e quantitativo de vagas no Ensino Superior – 1980 – 2000. 

Ano Concluintes(em 

mil) 

Vagas (em mil) Concluintes por 

vaga 

1980 541 405 1,3 
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1991 659 517 1,3 

1994 749 574 1,3 

1997 1266 699 1,8 

2000 2101 1363 1,6 

2001 2217 1444 1,5 

Fonte:DURHAM (2003) 

Em 1986, 76,5% das matrículas no setor privado ocorria em cursos noturnos. Nas 

Universidades Federais, por outro lado, o percentual era de apenas 16,0%. Apenas em 

1999 o percentual de alunos em cursos noturnos em Universidades Federai atingiu 21,4% 

de alunos (DURHAM, 2003). 

Em decorrência desses fatos nessas décadas (1980-1990) o movimento reformista 

é intensificado e tem como principais agentes dessa reforma a organização sindical 

docente e a efetiva participação do Ministério da Educação e Desportos (MEC) e 

implementação das Organizações Internacionais (OI). Um dos temas prioritários dessa 

reforma eram autonomia e democratização, traduzidas em participação de docentes e de 

discentes na gestão da universidade, por meio de mecanismos de representação. 

Durante os mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (1º de janeiro de 

1995 até 1º de janeiro de 2003) houve mudanças e reformas significantes na área 

educacional, principalmente em relação ao ensino básico, pois, à época, o Banco Mundial 

orientava países sustentados pelo capitalismo a focar mais no Ensino Fundamental e 

considerar os demais níveis como “menos importantes” (LE MONDE DIPLOMATIQUE, 

2020). 

 

Houve uma transformação do sistema de financiamento do ensino 

fundamental que incentivou o acesso, a permanência e o sucesso escolar 

no nível fundamental, o qual praticamente se universalizou neste período; 

implantou-se uma reforma curricular tanto do nível fundamental como do 

médio; modernizou-se todo o sistema de estatísticas educacionais, que se 

tornou muito eficiente; o sistema de avaliação do desempenho escolar foi 

aperfeiçoado; ampliaram-se os programas de capacitação docente. Oito 

anos de continuidade administrativa permitiram uma mudança consistente 

em todo sistema. Como consequência disto ocorreu, no final do período, 
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um explosivo aumento das matrículas no ensino médio, decorrentes do 

aumento de egressos do ensino fundamental que se iniciara na década 

anterior (DURHAM, 2003. p, 32). 

 

Por outro lado, o governo de FHC não fez grandes investimentos no ensino 

superior público. As reformas implementadas na educação promoveram alterações na 

organização e na concepção da educação superior ao introduzir: mudanças na legislação 

educacional; redução drástica de recursos para universidades públicas; incentivo à 

diversificação das fontes de financiamento; redução da autonomia universitária; incentivo 

à diferenciação institucional com ênfase no ensino; expansão do acesso ao ensino 

superior via, sobretudo, IES privadas; incentivo às parcerias entre universidades e setor 

industrial; implantação de exame de avaliação da educação superior (Provão), que 

implicou na criação de rankings por cursos e por instituições; facilitação nos processos de 

autorização e credenciamento de IES e reconhecimento de cursos no setor privado; 

expansão de cursos por meio do sistema de educação à distância (FERREIRA e 

OLIVEIRA, 2010). 

As novas políticas educativas vinculadas às exigências de modernização do 

mercado mostram que as mudanças ocorridas na sociedade, no que diz respeito ao 

processo de globalização e as políticas neoliberais e no Estado neoliberal moldam as 

mesmas.  

As análises das políticas educacionais indicam o papel do Estado na 

proporção em que ele deixa de ser visto como mero mediador de 

interesses antagônicos, ao situá-lo à luz da correlação de forças que 

travam no âmbito da sociedade civil e política (noção de Estado 

ampliado) (DOURADO, 1997, p.22).  

 

Em concordância com o que diz a autora Chauí (1999), a universidade não é 

determinada pela estrutura da sociedade e do Estado, mas sim, um reflexo deles. Segundo 

a autora, como uma instituição formativa e carregada de aporte científico e intelectual, a 

universidade acaba facilmente tendo uma relação conflituosa com o Estado e sociedade.   

As universidades desempenham dois papeis historicamente construídos pela 

sociedade, que são o de produção de conhecimento e o de formação profissional, mas a 

mesma tem sido levada a abandoná-los e a dar maior relevância ao mercado como 

referência de sua produção e de sua gestão. O discurso ideológico da sociedade ou da 

economia do conhecimento é colocado como única realidade possível no mundo 

globalizado e a universidade, por ser um lócus importante na produção e difusão do 
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conhecimento, inevitavelmente precisa se adaptar e se modernizar, tendo em vista ajustar-

se a essa nova lógica de desenvolvimento, possibilitando maior competitividade do país 

no mercado global (CHAUÍ, 1999; OLIVEIRA, 2000; SGUISSARDI, 2006 apud. 

FERREIRA e OLIVEIRA, 2010). 

As mudanças ocorridas na década de 1990 citadas anteriormente efetivam um 

conjunto de ações, que em conjunto com alterações no mercado internacional ampliam o 

papel de regulação e controle social da escola. Nesse sentido o Estado falha ao gerir a 

educação, abrindo margem para transferir tal atribuição à esfera privada.   

 

O embate entre forças antagônicas, na disputa por projetos para a 

educação, constitui se em um dos aspectos da disputa mais ampla pela 

hegemonia na construção de um projeto político social, uma vez que a 

educação é, inegavelmente, um instrumento privilegiado na consolidação 

de um projeto de sociedade. Esta vinculação, no entanto, não se dá de 

forma linear, pois a educação, como estrutura socialmente determinada, 

reflete o conjunto das contradições que permeia o contexto social 

(MAZZILLI. p. 205-221). 

 

Já nos anos 2004, durante o governo do presidente Luis Inácio Lula da Silva, 

houve um fortalecimento dos princípios presentes no artigo 206 da Constituição Federal:  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  I - 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II - 

liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 

e o saber; III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV - gratuidade 

do ensino público em estabelecimentos oficiais; V - valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de 

carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; VI - gestão democrática do ensino público, 

na forma da lei; VII - garantia de padrão de qualidade; VIII - piso salarial 

profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, 

nos termos de lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as 

categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica 

e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos 

de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. (BRASIL, 2006) 

 

O governo passou a compreender o sistema educacional brasileiro de forma 

integral e investiu no orçamento do Ministério da Educação, que nesse período, triplicou 

(GRISA, 2020). 

Enquanto o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso optou pela via da 

expansão do acesso às instituições privadas, o governo do presidente Luís Inácio Lula da 
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Silva optou pelo acesso às instituições públicas, aumentando o número de vagas em 

universidades federais, expansão e criação de novas universidades, ampliação e criação 

dos Institutos Federais de Educação, Ciências e Tecnologia (IF’s), além de dar suporte à 

estudantes de instituições privadas por meio de bolsas como o Programa Universidade 

para Todos (ProUni) e financiamentos como o Programa de Financiamento Estudantil 

(Fies). 

O governo do atual presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, assumiu que 

priorizará a educação básica, visto que o ministro da educação, Abraham Weintraub 

(ABRIL/2019 A JUNHO 2020), declarou, em 15 de maio de 2019, que deseja cumprir o 

plano do governo e que a educação básica está defasada:  

 

Cinquenta por cento das nossas crianças passam pelo ensino fundamental 

sem aprender a ler, escrever e fazer conta.”. [...] Em seguida, afirmou que 

as providências do governo são tomadas para priorizar o ensino básico e 

técnico. “Estamos querendo cumprir o plano de governo, a prioridade é o 

ensino básico, o ensino técnico”. (AGÊNCIA BRASIL, 2020) 

 

O Ministério da Educação (MEC) vem sofrendo repetidas mudanças e ataques, 

principalmente nas áreas humanas. Umas das premissas do governo é que as ciências 

humanas são praticamente descartáveis, pois não possuem qualquer utilidade econômica 

e que esse ambiente acadêmico vem sendo massacrado pela esquerda, priorizando a 

conquista de militantes políticos ao invés de formar cidadãos (GRISA, 2020). 

O argumento mais utilizado é o referente ao custo por aluno das 

universidades públicas, em média maior do que de uma instituição 

particular. As federais, naturalmente, têm um corpo docente com 

dedicação exclusiva muito maior, além de estrutura, como diversos 

campi, que precisam de maior manutenção (AGÊNCIA BRASIL, 2020). 

 

O MEC divulgou o programa Future-se, lançado em 17 de julho de 2019, 

direcionado a universidades e institutos federais, prevendo que estes realizem 

obrigatoriamente a contratação de uma Organização Social (OS) para realizar sua gestão 

de atividades como ensino, pesquisa e inovação, assumindo que dessa forma o setor 

privado invista mais nessas instituições. Porém, essa suposição não é baseada em fatos.  

 

Considerando o histórico do investimento privado em P&D e educação 

no Brasil, é difícil crer em uma mudança repentina no comportamento do 

setor privado. Diante de um índice de endividamento empresarial alto, é 

pouco provável que a parcela do empresariado com condições de investir 



26 

 

irá priorizar a pesquisa e a inovação que não oferecem resultados no curto 

prazo (THE INTERCEPT BRASIL, 2020). 

 

Diante ao exposto fica claro o real retrocesso nos avanços conquistados pelo povo 

e a volta de um olhar mercantil sobre o ensino. De modo geral as mudanças no processo 

de globalização, a revolução tecnológica e o processo neoliberal ajudam nas mudanças 

que vem ocorrendo nos espaços da sociedade que são destinados a transformações 

educativas e formativas. Essas mudanças corroboram para o cerne da problemática que 

são a reestruturação de produção e no mundo do trabalho.    

As transformações no mundo contemporâneo, como a visão dos governantes 

influenciadas pelas políticas mundiais e a globalização, afetam diretamente o papel das 

universidades públicas na sociedade, visto que as mesmas não se justificam mais por 

historicamente formar profissionais qualificados e transformar a vida de pessoas. Ela é 

justificável hoje pela sua capacidade de produção de conhecimento e tecnologias mais 

pragmáticas. 

 

 

1.2 – O Ensino e a Pesquisa na Universidade Pública Brasileira 

 

O ensino no Brasil, desde a sua gênese, é excludente e reflete as desigualdades 

políticas, econômicas, sociais e culturais do país. Ele nasce em meio à ótica autoritária do 

modelo de ensino napoleônico, que foi incorporado pela Corte (Portugal) e implantado 

aqui com a finalidade de atender as necessidades da elite, através de escolas de formação 

que apenas transmitiam conhecimento já existente, para a formação de profissionais 

liberais, para que os mesmos atendessem os anseios da sua classe. 

Nesse processo de implantação do sistema de educação superior no Brasil, foram 

incorporados os mesmos modelos adotados pela Inglaterra, França e Alemanha. Pois 

esses países passavam por uma efervescência econômica e social, em decorrência das 

novas formas de produção, de organização social e de estrutura de poder que se 

estabeleceram com a revolução industrial, a ascensão do capitalismo e a difusão das 

ideias liberais (MAZZILLI, 2011). 

 Esses modelos englobam as chamadas funções clássicas da universidade, que são 

as de conservação e transmissão da cultura, de ensino das profissões e de ampliação do 

conhecimento. 
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Não há exigências quanto às atividades fim que estas instituições 

deveriam desenvolver [...] não havendo preocupação de buscar e criar 

ciência, nem de aprender novas formulações científicas e muito menos 

saber aplicá-las (FÁVERO, 1980, p. 37). 

 

Nestes modelos clássicos à extensão e a pesquisa não eram interessantes, visto 

que não havia uma preocupação em criar novos conhecimentos e sim, de transmitir 

conhecimentos já existentes de uma determinada profissão para elite (MAZZILLI, 2011). 

O Brasil, dentro do seu contexto histórico, vem tentando mudar e reconceituar tais 

funções clássicas, a fim de diminuir o distanciamento entre as instituições e os problemas 

sociais. Mas a ruptura desse cenário demorou alguns anos para acontecer, e ouso dizer 

que está ruptura ainda não ocorreu de forma concreta, visto que a democratização do 

acesso e garantia da permanência são pautas de lutas atuais.  Neste bloco iremos nos 

debruçar sobre os assuntos que tangem o ensino e a pesquisa, faremos isso através da 

história, assim como foi no subitem anterior. 

 As inúmeras mudanças ocorridas no sistema educacional brasileiro demonstram a 

fragilidade de suas bases, um exemplo disso é a criação tardia de um departamento que 

respondesse exclusivamente por toda a política nacional de educação. Esse departamento 

é criado apenas na década de 1930, em meio ao governo totalitário de Getúlio Vargas.  

E é em 1934, com a nova Constituição Federal, que a educação passa a ser vista 

como um direito de todos, a ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. De 1934 

a 1945, o ministério da Educação e Saúde Pública, promoveu uma reforma dos ensinos 

secundário e universitário e foi implantado as bases da educação nacional, mas é somente 

em 1953 com a autonomia da área da saúde que surge o Ministério da Educação e 

Cultura, com a sigla MEC (MEC, 2018).  

Até os anos 1960 o sistema de ensino era centralizado e este modelo era seguido 

por todos os municípios e estados, essa perspectiva muda após 13 anos de muito debate 

(1948-1961) com a aprovação da primeira Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB), 

em 1961, os municípios e estados passaram a ter mais autonomia e em decorrência disso 

diminuiu a centralização do sistema do MEC. A reforma universitária, em 1968, foi a 

grande LDB da educação superior, ao assegurar autonomia didático-científica, 

disciplinar, administrativa e financeira às universidades. A reforma representou um 

avanço na educação superior brasileira, ao instituir um modelo organizacional único para 

as universidades públicas e privadas (MEC, 2018). 
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Em 1996 a mais recente LDB com mudanças nas leis anteriores e a inclusão da 

educação infantil (creches e pré-escola) num capítulo específico tratou da necessidade da 

formação adequada dos profissionais da educação básica. Ainda em 1996, o Ministério da 

Educação criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (Fundef) (MEC, 2018). Entretanto, o Fundef vigorou até 2006, 

quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) (MEC, 2018).  

Percebe-se que neste cenário o sistema educacional brasileiro teve que estar em 

constante mudança, se desdobrando para atender aos princípios legais, e as novas 

configurações sociais, mantendo um eixo firme institucional dado a necessidade de ter 

uma perspectiva de longo prazo em sua proposta e planejamento. 

Considerando as informações acima, fica claro que o sistema educacional 

brasileiro, mais precisamente o ensino superior, passou por diversas fases e por muitas 

mudanças, visto isso é possível destacar duas fases importantes para à concepção do 

ensino superior que são: a fase pragmática do ensino tradicional, que tinha como 

finalidade apenas a formação de profissionais liberais, sem ambição de pesquisa e de 

criação de novas formas de conhecimento e a fase que engloba a pesquisa avançada nas 

ciências básicas e suas aplicações no meio social, visando estender o “braço” da 

universidade até ao meio social. 

Deste modo fica claro que quando o ensino que se limita apenas a transmitir 

conhecimentos já existentes sem ter a busca pela pesquisa corre o risco de manter práticas 

excludentes, favorecendo apenas as demandas da elite vigente, sem se aprofundar nas 

questões que ultrapassam os muros da academia, desenvolvendo com isso soluções 

pragmáticas. O ensino só tem significado quando propicia a descoberta, quando se instiga 

a curiosidade, sem isso ele não tem sentido, assim define Freire (1996, p. 29) 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo 

educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 

comunicar ou anunciar a novidade. 

 

Atualmente, é impensável separar o conceito de universidade com o da pesquisa, 

porque a pesquisa é um dos fundamentos do ensino e da produção de conhecimento. Mas 

cabe ressaltar aqui que os primeiros resquícios pesquisa datam do ano de 1920, nas 
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escolas voltadas para a área agrônoma, e que fomentadas por iniciativas isoladas, em área 

específica e que dependiam de fomento do Estado, não tinha tanta expressão na sociedade 

vigente Schwartzman (1986). Durante esse período, até a década de 1940, a pesquisa foi 

realizada principalmente em centros governamentais descentralizados e grandes escolas 

médicas, mas essa situação mudou durante a era de ouro do Brasil nos anos 1970, quando 

o Brasil começou a investir mais em pós-graduação. Esse investimento atingiu também a 

pesquisa, porque durante esse período os dois estão estritamente ligados. 

 

A expansão da pós-graduação e da pesquisa no Brasil tomou impulso na 

década de 1970, a partir da reforma universitária de 1968 e a 

reorganização do sistema de pós-graduação e pesquisa nos anos 

seguintes, e particularmente no governo Ernesto Geisel, 1975-1980. Até a 

reforma de 1968, as universidades brasileiras consistiam em uma simples 

agregação de faculdades profissionais, entre as quais uma faculdade de 

filosofia, ciência e letras onde se dava a formação de professores e, em 

alguns poucos casos, pesquisa (SCHWARTZMAN,1986. p.29). 

 

Após o momento de glória que foi o milagre econômico da década de 1970, o país 

passava por um momento de declívio econômico e precisou contar com empréstimos do 

Banco Mundial, nos anos de 1986 e 1996. O principal objetivo desse empréstimo era o de 

fortalecer o desenvolvimento de recursos humanos em áreas específicas, apoiando a 

pesquisa e a pós-graduação e melhorando os processos de tomada de decisão e gestão nos 

campos de ciência e tecnologia, considerados prioritários. De acordo com Schwartzman 

(1986), esperava-se como resultado a retomada do investimento e do desenvolvimento de 

novas leis e instrumentos que apoiariam a ciência e a tecnologia, e o que houve foi menos 

desenvolvimento na inovação tecnológica e no crescimento contínuo da pesquisa 

acadêmica. 

Mais tarde, já no século XXI são retomadas as iniciativas públicas de inovação e 

pesquisa científica no ambiente produtivo e são instituídas as regras legais para licitação e 

contratação de parcerias públicas e privadas, por meio da Lei nº 10973, do dia 2 de 

dezembro no ano de 2004 e da Lei n° 11.079, do dia 30 de dezembro, 

concomitantemente. Seguindo nesta mesma perspectiva em 2016 é feita alterações nessas 

leis: 

Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à 

capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei nº 10.973, 
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de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 

2011, a Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994, a Lei nº 8.010, de 29 de março de 1990, a Lei nº 

8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 

2012, nos termos da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 

2015(BRASIL, 2016). 

 

 

 Essas medidas servem para estimular a pesquisa, mas acabam sendo escopo para 

a mercantilização do ensino superior, uma vez que quando o Estado estabelece essas 

parcerias com empresas privadas, ele transfere parte da sua responsabilidade para elas. 

Esse modelo de privatização dos serviços nos espaços educacionais é super defasado, 

tanto para o trabalhador, quanto para a instituição, e por fim a comunidade acadêmica; 

por isso há necessidade de superar esse modelo. 

O ensino atrelado à pesquisa foge a forma tradicional de ensino de uma profissão, 

pois a pesquisa proporciona muito mais que apenas números de profissionais habilitados 

no mercado de trabalho. Com ela é possível construir novas hipóteses e novas 

ferramentas para o enfrentamento cotidiano de problemas reais da população. Entende-se 

aqui o ser humano com autor e protagonista da sua própria história e por isso se faz tão 

necessário que a sua formação esteja atrelada a atitudes reflexivas e questionadoras, para 

que assim possa estabelecer uma integração real com os problemas no meio em que se 

vive.  

Compreende-se aqui o caráter social da universidade, na formação de um sujeito 

consciente da realidade social, da cultura e dos problemas existentes, comprometido com 

a busca de soluções para sua superação e, aí sim, capacitado para fazê-lo através do seu 

trabalho. Essas ações são relacionadas dialeticamente aos pilares da universidade: ensino 

(apropriação, pelos estudantes, do conhecimento historicamente produzido pela 

humanidade), a pesquisa (produção de novos conhecimentos a partir de problemas 

emergentes da prática social) e a extensão (intervenção nos processos sociais e 

identificação de problemas da prática que demandam novas pesquisas) (MAZZILLI, 

2011). 

As atividades extensionistas proporcionam ao sujeito uma maior compreensão 

sobre o conhecimento científico construído e acumulado pela humanidade perpassado 

pelos processos de ensino e pesquisa, gerando um grande ciclo vicioso de conhecimento, 

atrelado as demandas reais da sociedade e a devolução de novos conhecimentos e 
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respostas para essas novas demandas.  Dada essa importância ao tema que traremos no 

próximo item um panorama geral da trajetória da extensão universitária no Brasil. 

 

 

1.3 – A extensão universitária e a sua origem 

 

Vale destacar que será dada maior ênfase a este item por se tratar do objeto de 

estudo da referida monografia. Diante disso cabe ressaltar que assim como a educação 

superior brasileira passou por várias mudanças e vertentes de acordo com a situação 

política e desenvolvimento social da época a as ações de extensão também, com isto nota-

se que as primeiras ações extensionistas aconteceram na Inglaterra com uma vertente 

popular, oriundas das Universidades populares que foi a mais importante propulsora do 

mesmo. Esse modelo europeu ganhou destaque no Brasil, pois levava o conhecimento à 

população de forma fluída através da “educação continuada e educação voltada para as 

classes populares; extensão voltada para a prestação de serviços na área rural” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 16).  

Mas é vertente americana que tem como norte a extensão rural e como princípios 

a prestação de serviços e de oferta de cursos profissionalizantes que foi mas difundida no 

Brasil, justamente por ter como norte questões voltadas para as áreas rurais, assim como 

também foi essa área que deu maior espaço para a pesquisa aqui no país. E está extensão 

norte-americana se consolida no Brasil por meio da criação da Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária de Viçosa, em 1920, tendo como base o extensionismo rural 

(ROCHA, 2001; JEZINE, 2001).   

Como tem sido destacado ao longo deste capítulo, a criação da universidade 

aconteceu tardiamente aqui no Brasil e desde sua criação a mesma atendeu com maior 

vigor a uma classe em detrimento da outra. Cabe destacar aqui que as mudanças ocorridas 

na legislação eram voltadas para dentro das universidades, focadas apenas no utilitarismo 

do conhecimento. Posto isto, percebe-se que esse valor utilitário está intrínseco a 

existência da extensão universitária no Brasil, que de acordo com Sousa (2010) 

concretizou-se em 1931, através da promulgação do Primeiro Estatuto das Universidades 

Brasileiras, e o Decreto n° 19.851/31, art. 42 (BRASIL, 1931), o qual apresenta a forma 

como a extensão deveria acontecer: “a extensão universitária será efetivada por meio de 

cursos e conferências de caráter educacional ou utilitário”. 



32 

 

Concomitantemente a esse processo os estudantes brasileiros embriagados pelo 

conhecimento adquiridos pelo Movimento de Córdoba4começam a pleitear um Projeto de 

Reforma Universitária que atente para realidade social do país, através da criação da 

União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1938. Os universitários lutavam por uma 

universidade integrada com a sociedade, tendo a extensão como um dos pilares da 

educação superior (MEC, 1995).  A incorporação deste movimento aqui no país foi 

crucial para a implantação da extensão universitária, ainda que esta apresentasse uma 

visão mais assistencialista sobre a ação da extensão. Essa visão difere da de Paulo Freire 

que enxerga o ideal de educação como prática libertadora, na qual o sujeito é o agente 

transformador da sua própria história e por isso constrói o conhecimento em conjunto.  

Em meados do século XX a universidade desperta para o seu compromisso social 

e as ações de extensão reaparece timidamente na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), em 

1961, colocadas como instrumento de disseminação do conhecimento acadêmico 

produzidos pelas IES e também como requisito para o credenciamento de universidades 

(SOUSA, 2010). Toda essa movimentação em prol da expansão universitária se deu por 

meio da participação intensa do Movimento Estudantil que se mobilizou em caravanas 

pelo país através do projeto chamado UNE Volante5. Nesse período, a universidade era 

um lugar privilegiado, uma minoria tinha acesso ao ensino superior, ideias e críticas 

geravam um embate acerca dos caminhos da universidade. De um lado a defesa era por 

participação universitária em projetos sociais, enquanto a outra defendia a modernização.  

No período do Golpe Militar até os anos 70, o movimento estudantil sofreu 

grandes e graves repressões e o Estado assumiu o controle das ações extensionistas sob 

uma ótica totalmente assistencialista. De acordo com Sousa (2010), o Estado usava a 

extensão como “instrumento ideológico de grande potencial”, desenvolvendo um “caráter 

salvacionista e integracionista”. A fim de canalizar os estudantes e treiná-los para praticar 

ações assistencialistas foi criado em 1966 o projeto Rondon. Este projeto consistia em 

levar os estudantes para áreas de maior vulnerabilidade do país com o intuito de atender 

demandas isoladas e pontuais.  

 
4 Esse movimento estudantil surgiu na Argentina em 1918 e propunha uma Extensão Universitária 

processual, comprometida com mudanças sociais, enfatizando a relação entre universidade e sociedade, entre 

universidade e povo, fortalecendo a função social da Universidade. 
5 Projeto feito no ano de 1962 fez uma caravana com os estudantes da entidade para conhecer a realidades 

das instituições e alunos por todo país na época da discussão das reformas de base. Para maiores informações 

sobre <https://www.brasildefatorj.com.br/2018/05/23/une-volante-chega-ao-rio-e-debate-o-papel-de-

estudantes-na-resistencia-contra-o-golpe>. 

https://www.brasildefatorj.com.br/2018/05/23/une-volante-chega-ao-rio-e-debate-o-papel-de-estudantes-na-resistencia-contra-o-golpe
https://www.brasildefatorj.com.br/2018/05/23/une-volante-chega-ao-rio-e-debate-o-papel-de-estudantes-na-resistencia-contra-o-golpe
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A participação neste projeto era exclusivamente voluntária e as viagens para 

lugares longínquos era um atrativo a participação dos estudantes. O projeto Rondon assim 

com outros projetos criados no período do Golpe Militar possibilitou aos estudantes uma 

vivência em comunidades rurais mais empobrecidas do país, mas isso fez com que os 

estudantes deixassem os centros urbanos dispersando assim o Movimento Estudantil 

(ME) que já estava fraquejado nesse período. Nesse contexto a universidade deixou de 

cumprir seu papel problematizador de questões político-sociais e passou a cooptar os 

estudantes a aderir ao movimento tecnicista que estava sendo instaurado no país naquele 

momento.   

Através da Reforma Universitária de 1968 (Lei Nº 5.540/68) ficou estabelecido 

que “as universidades e as instituições de ensino superior estenderão à comunidade, sob a 

forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa 

que lhe são inerentes” (Artigo 20). Mesmo que essa reforma não atendesse integralmente 

todas as exigências feitas pelo ME, a mesma possibilitou o aumento das matrículas em 

instituições de ensino superior, principalmente em estabelecimentos de iniciativa privada, 

permitindo o prolongamento da interferência dos ideais “revolucionários” na educação 

superior. Foi através dela também que passou a ser obrigatória a inserção da Extensão 

Universitária (EU) nas Instituições de Educação Superior, vinculada ainda a prestação de 

serviços, mas agora mais articulada ao ensino e a pesquisa, buscando vinculá-los de 

forma mais concreta ao exercício da transformação da sociedade, através de um 

movimento dialógico e orgânico, estando à sociedade a par daquilo que é produzido e 

ensinado na universidade (SOUSA, 2010).  

O período dos anos 1980 e 1990 foi de suma importância para a Extensão 

Universitária no Brasil, pois marca a inserção dessa temática na Constituição Federal, 

reconhecendo-a legalmente como atividade acadêmica e tendo como princípios a 

qualidade do ensino e da pesquisa. Segundo Sousa (2010) a extensão universitária no 

Brasil teve três atores principais: os discentes, através do Movimento Estudantil (ME); o 

Estado, representado pelo Ministério da Educação e as IES, representadas pelo Fórum de 

Pró-reitores de Extensão (FORPROEX).  

 Foi através da criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras em novembro do ano 1987 que o princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão se consagrou. 
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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 (FORPROEX, 1987, p.15). 

 

O FORPROEX de acordo com Sousa (2010) ficou responsável por orientar as 

discussões a acerca de três questões relacionadas à extensão, que são: conceituação, 

institucionalização e o financiamento. Mediante as definições da constituição de 1988 

que estabelece a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (BRASIL, 1988, 

art. 207) é possível identificar a institucionalização da extensão e seu reconhecimento 

constitucional. Através de novos progressos foram estabelecidos pelo MEC, sob forte 

estímulo e ampla colaboração do FORPROEX. As principais contribuições deste 

referem-se ao financiamento da Extensão Universitária e à elaboração teórico conceitual, 

especificamente a definição das diretrizes e objetivos da Extensão Universitária, dos tipos 

de ações a serem desenvolvidas e da metodologia a ser adotada em sua implementação 

(FORPROEX, 1987). 

A educação superior no Brasil sempre foi palco de disputa entre forças 

antagônicas que raramente mudam seus atores principais. E a não mudança de cenário é 

por muitas vezes respaldada formalmente através de legislações. Os avanços 

conquistados pela população através da constituição de 1988 não “agradou” uma parte do 

grupo que ia de encontro aos interesses do capital, tão logo a mesma sofreu ataques e por 

isso passou por novas reformas. 

 

Frustradas as tentativas para retirar da Constituição o art. 207, que 

tornava obrigatória a existência de ensino, pesquisa e extensão em todas 

as instituições de ensino superior do país, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), n. 9394/96, em seu art. 45, ao estabelecer que 

“a educação superior será ministrada em instituições de ensino superior, 

públicas e privadas, com variados graus de abrangências ou 

especialização”, abre caminho para que, através do decreto n. 2.306/97, 

fosse introduzida uma nova tipologia das instituições de ensino superior. 

Nessa tipologia fica mantida a exigência de cumprimento do art. 207 da 

Constituição Federal às universidades criando, porém, a figura dos 

Centros Universitários e dos Institutos Superiores de Educação que, tal 

como os institutos e faculdades isoladas, podem prescindir da pesquisa e 

da extensão, valendo-se apenas do ensino para exercer sua função 

educativa (MAZZILLI, 2011p.216). 
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Através dessa “brecha” na constituição, o setor privado é beneficiado, posto que o 

não cumprimento da indissociabilidade permite grande redução nos custos dos serviços 

oferecidos por estas instituições, quando comparados às universidades, que devem 

garantir as três funções, organicamente associadas, além de cumprir exigências como 

corpo docente titulado e contratado em regime de dedicação, com produção intelectual 

qualificada (MAZZILLI, 2011). 

 Desde o início dos anos noventa a discussão sobre a educação superior vem 

sendo pautada sobre dois paradigmas, o de que a universidade é um bem público e o 

outro de que ela é um bem privado. Essa discussão toma corpo através da participação de 

organizações econômicas mundiais como o Banco Mundial (BM) nos setores sociais. 

Diante deste cenário e de acordo com o que diz Chaves (2005), a educação transfigura-se 

de investimento social para um gasto público que necessita redução, a fim de que se 

cumpram as exigências de ajuste fiscal fixadas pela política econômica mundial ao 

Estado. 

Ao longo dessas discussões a extensão universitária passou a ser parte da tríade 

ensino, pesquisa, extensão. Buscando a superação da ideia inicial de assistencialismo e 

valorizando a troca de saberes entre a Universidade e a sociedade. Deste modo, o Plano 

Nacional de Extensão Universitária (PNEU, 2001, p. 3) afirma: “do assistencialismo 

passou-se ao questionamento das ações desenvolvidas pela extensão; de função inerente à 

universidade, a extensão começou a ser percebida como um processo que articula o 

ensino e a pesquisa, organizando e assessorando os movimentos sociais que estavam 

surgindo”. A formação acadêmica passa concebida de forma crítica e plural, não podendo 

apenas se fechar na transmissão de conhecimento dentro de uma sala de aula. 

Nesse processo de aprendizagem o estudante é estimulado a praticar ações 

reflexivas e questionadoras que possibilitam um diálogo com a realidade a fim de 

compreendê-la e transformá-la. Tendo em vista isso, o processo de formação do estudante 

não fica restrito a aspectos meramente técnicos e formais e sim a aspectos políticos 

sociais, promovendo assim uma conscientização crítica. Considerando a exposição desses 

fatos, fica clara a importância da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Sendo que a última é o elo que articula as duas primeiras e é quem viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade.  

As mudanças que ocorreram neste período dos anos 1990 na legislação no que diz 

respeito ao Sistema Nacional de Educação, fortificaram as exigências feitas pelo Banco 
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Mundial no que tange as mudanças na educação do ensino superior. Em 1993 foi 

inaugurado o primeiro programa de Fomento à Extensão Universitária, e através dele 

foram formalizados conceitos importantes e inaugurado o financiamento das ações 

extensionistas.   Já em 1996, com a criação da lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e através de normas e decretos o Estado passa a ter maior domínio normativo 

sobre a esfera educacional, principalmente no que diz respeito às universidades públicas.   

Na atualidade, a realidade brasileira ainda é perpassada por questões que não 

foram resolvidas no passado. A lógica clientelista, a sociedade patriarcal e a corrupção 

ainda são vertentes fortes nos dias de hoje. Mantivemos a tradição de trabalhar de forma 

paliativa, modernizando as estruturas sem mexer nas bases sociais.    

 A discussão sobre o cenário atual da extensão universitária está centrada na ideia 

de que a mesma cumpri um papel importante na busca de soluções para os problemas 

sociais, e tem como finalidade a promoção da cidadania. Mas em contrapartida a isso as 

atividades de pesquisa e extensão voltadas para as ciências humanas vem sofrendo 

grandes e graves corte orçamentários em detrimento da valorização do conhecimento 

técnico, mostrando que não houve superação do cenário dos anos 1990 onde a 

mercantilizarão do saber estava em voga. O corte de verbas para essas áreas não é 

novidade, o que difere dessa vez é o escancarado ataque ideológico por trás dessa ação 

 

Por exemplo, taxadas por Bolsonaro como um conhecimento supérfluo, 

visto que, segundo “tuíte” publicado pelo mesmo, o objetivo do atual 

governo é focar em “áreas que gerem retorno imediato ao contribuinte”, 

como Veterinária, Engenharia e Medicina (CISLAGHI, J. F. et al. 2019 

p.7). 

 

Essas ações representam claramente retrocessos, uma vez que o seu principal foco 

é uma educação tecnicista que não tenha nenhum outro objetivo, a não ser formar 

profissionais que se enquadrem perfeitamente ao mercado de trabalho e se mantenham 

indiferentes aos ataques neoliberais aos direitos sociais.  

 Através da extensão é possível construir um conhecimento em conjunto, e este 

abrange uma diversidade de público, principalmente o externo a universidade e é por isso 

que é imprescindível estabelecer um diálogo horizontal para então poder identificar os 

problemas e propor soluções. A extensão universitária é uma construção social de 

conhecimentos, pois a sua estrutura engloba além dos universitários, atores públicos e 

culturais.  
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(...) que as ações extensionistas mantenham uma articulação entre o setor 

público, produtivo e o mercado de trabalho, contribuindo para que o 

aluno desenvolva, no processo de aprendizado, o espírito crítico próprio 

da formação cidadã. A extensão deve submeter-se de forma contínua a 

um processo avaliativo que lhe permita verificar a efetividade de suas 

ações (CARBONARI, 2011, p. 24).  

 

 Visto isso não basta reconhecer a dimensão participativa dos processos de 

pesquisa e extensão é preciso estar atento às práticas interativas associadas, em particular, 

à crítica e à emancipação. Ainda que às vezes esses termos estejam desgastados por uma 

retórica que não condiz com a prática, vale a pena a reafirmação dos mesmos. 

Em conformidade com o que diz Paulo Freire (1975) sobre o conceito de 

extensão, o mesmo refere-se ao termo como um não fazer educativo libertador, pois o 

termo denota uma ação mecanicista sobre a relação educando-educador, visto que a 

palavra extensão significa ação de levar, estender-se. Para Freire (1975), a extensão é 

vista como transmissão e não como comunicação participativa entre sujeitos.   

 

O termo extensão se encontra em relação significativa com transmissão, 

entrega, doação, messianismo, mecanicismo, invasão cultural, 

manipulação etc. E todos estes termos envolvem ações que, 

transformando o homem em quase 'coisa', o negam como um ser de 

transformação do mundo. Além de negar, como veremos, a formação e a 

constituição do conhecimento autênticos. Além de negar a ação e a 

reflexão verdadeiras àqueles que são objetos de tais ações (FREIRE, 

1975, p. 22). 

 

A comunicação para Freire (1975) é característica fundante do ser humano, como 

expressão da realidade existencial e ontológica, e impedir a comunicação é reduzir o ser 

humano à condição de coisa, de sujeito objeto. Em meio à conceitualização do termo 

extensão, e como resultado da reflexão crítica sobre essa prática, Freire publicou em 1967 

o livro Extensão e Comunicação? Em sua única obra publicada sobre esse assunto sinaliza 

que “o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se julgam não 

saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de 

transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações” (FREIRE, 1975, 

p.22).  

 Freire assim com Karl Marx, sustentava a ideia de que ninguém liberta ninguém. 

A emancipação não acontece isoladamente, para alcançar tal objetivo emancipatório é 

necessário o diálogo e comunicação. Precisamos dos outros para ter essa troca.  
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A discussão e a crítica levantada por Freire não propiciaram mudanças efetivas 

quanto ao uso do termo extensão, mas colaborou para que o mesmo passasse a ser visto 

como uma ponte de intercâmbio entre a universidade e a comunidade, onde todos possam 

ser vistos como sujeitos atuantes, que ajam e pensei de maneira crítica.   

A extensão universitária por vezes tem caráter emancipatório, principalmente 

quando suas ações interventivas de pesquisa são voltadas a interesses populares ou 

superação de obstáculos sociais. Mas nem todos os projetos de extensão tem essa 

característica, mas este é um ideal a ser seguido, visto que estas ações emancipatórias 

podem ser aplicadas, por exemplo, em forma de cursos de preparação ao vestibular ou de 

programas de apoio à criação de cooperativas para população de baixa renda.  

Retomando o que foi dito anteriormente, sobre os avanços conquistados pela 

extensão universitária nos anos 90 e sobre o seu potencial caráter emancipatório, vem à 

mente a extensão na Universidade Federal Fluminense, visto que a mesma foi palco de 

excelentes projetos, tais como o projeto de extensão “Outras Palavras”. No início dos 

anos 90 houve um maior estímulo a ações extensionista, uma vez que os professores 

tinham um perfil de pesquisadores, pois, analisavam suas práticas e traçavam estratégias 

a fim de construir contribuições para seus alunos e/ou pesquisadores.   

Nesse contexto, é perceptível a importância da extensão tanto para a universidade, 

quanto para aluno, professor e comunidade. Em conformidade com que diz Severino 

(2007, p.32) 

 

[...] é graças à extensão que o pedagógico ganha sua dimensão política, 

porque a formação do universitário pressupõem também uma inserção no 

social, despertando-o para o entendimento do papel de todo o saber na 

instauração do social. E isso não se dá apenas pela mediação do conceito, 

em que pese à imprescindibilidade do saber teórico sobre dinâmica do 

processo e das relações políticas. È que se espera do ensino superior não 

14 apenas o conhecimento técnico-científico, mas também uma nova 

consciência social por parte os profissionais formados pela Universidade. 

 

A extensão é entendida neste trabalho de conclusão de curso como uma 

ferramenta pedagógica que possibilita ao acadêmico vivenciar a realidade social e 

construir sua consciência social. Ela em toda a sua trajetória de acordo com Carbonari 

(2011) foi marcada por discussões e adequações do seu conceito e hoje é uma das 

exigências intrínsecas do ensino superior, pois tem como compromisso compartilhar 

conhecimento e educação com a sociedade, além de promover uma ação de caráter 
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coletivo e compartilhável entre membros de classes distintas. A extensão universitária é o 

cordão que liga e amarra o meio acadêmico com a comunidade, envolvendo realidades 

políticas, econômicas e sociais.  

Refletindo sobre a integralidade entre extensão e Universidade e suas 

contribuições para uma possível transformação da sociedade, e na vida dos estudantes 

universitários é que veremos no próximo capítulo um pouco sobre a história da extensão 

universitária na UFF campo Campos dos Goytacazes a partir da revisão do projeto de 

extensão “Outras Palavras”.   
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2 – Extensão em “Outras Palavras” 

 

As reflexões feitas sobre a importância da tríade ensino, pesquisa e extensão na 

formação universitária feita no capítulo1 abrem espaço para novas discussões sobre essa 

temática e dão margem para apresentar e revisar os desdobramentos do projeto de 

extensão “Outras Palavras”.  

Esse capítulo será dedicado a apresentação e explanação do desenvolvimento e 

dos desdobramentos do projeto de extensão “Outras Palavras”. As aproximações da 

pesquisadora iniciaram- se a partir do Projeto de Iniciação Científica “Arte, experiências 

de vida e subjetividades de adolescentes mulheres de comunidades de baixa-renda” que 

teve como base empírica da sua criação o projeto “Outras Palavras”. Todavia, ao 

constatar a importância da inserção de projetos de extensão na vida acadêmica e a sua 

integrabilidade entre Universidade e comunidade, surgiu o ensejo de estudar sua atuação 

e seus desdobramentos na realidade. 

Para isso, foi feito um levantamento documental e bibliográficopara nos 

embasarmos sobre o projeto em questão. Com isso, será abordado, no seu primeiro 

subitem, um pouco sobre os processos de criação e implementação desse projeto, 

contextualizando sobre o seguimento a qual foi o alvo de atuação do projeto e a uma das 

comunidades onde o mesmo foi aplicado. Logo em seguida faremos uma breve 

apresentação dos conceitos que norteiam o projeto. 

 

2.1 –O Projeto “Outras Palavras” 

 

Conforme apresentado no site da Universidade Federal Fluminense (UFF), a 

UFF–Campos dos Goytacazes tem o início da sua história datado do ano de 1962, quando 

foi criado o curso de Serviço Social que inicialmente era o setor regional da Escola de 

Serviço Social de Niterói. E é só em 13 de julho de 1975 que a UFF conquista sua sede 

própria, consolidando seu compromisso com a interiorização.  

O Departamento de Serviço Social de Campos foi fundamental para a expansão 

do polo e para a consolidação do projeto de interiorização da UFF, uma vez que foi 

através dele que se realizou parcerias com outras instituições locais e regionais. Graças ao 
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projeto de interiorização da UFF foi criado em 28 de julho de 1999 o Instituto de 

Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional, em Campos dos Goytacazes, que 

teve por intuito atender as novas demandas nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Já atrelado ao desenvolvimento dessas novas demandas em 1994 é criado pela 

Assistente Social e Professora Doutora Isabel Cristina Lopes junto a estímulos à 

elaboração de projetos de extensão proporcionados pela a UFF/DSSC nasce o projeto 

“Outras Palavras”, que teve como princípio a defesa da garantia dos direitos da criança e 

do adolescente à liberdade, ao respeito e a dignidade. Visto que o artigo 4 da Lei N° 

8.069 de 13 de julho de 1990 do ECA diz que 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 

2014).  

 

O projeto de extensão “Outras Palavras” foi criado a partir de um olhar atento da 

professora Isabel Cristina sobre as especificidades das meninas que frequentavam o 

Movimento Nacional de Meninos (as) de Rua. Este movimento era voltado para a 

promoção da autonomia dos jovens moradores de rua para que os mesmos percebessem 

que a realidade em que estavam inseridos não era natural, mas sim fruto de um sistema 

que a produz.  

Este movimento assim como outros movimentos sociais criados nas décadas de 

1970- 1980 tiveram um papel expressivo no que tange os direitos das crianças e 

adolescentes, posto que em conjunto com o corpo docente e discente eram a principal 

frente de oposição ao Regime Militar, que estava em vigor nessa época (1964-1985). Mas 

os movimentos sociais oriundos desses anos fizeram mais que apenas protagonizar o 

processo transitório do regime militar para o democrático, eles eram organizados e 

mobilizados à insubmissão do Estado e de sindicatos. Trazendo à cena a autonomia de 

organização dos setores populares no espaço público como atores políticos, como sujeitos 

e não apenas como objeto das políticas públicas (DURIGUETTO, MONTAÑO, 2011). 

O projeto “Outras Palavras” iniciou seus trabalhos na comunidade do Parque São 

José e logo depois se estendeu para as comunidades do Oriente e do Matadouro em 

Campos dos Goytacazes. Sendo esta última onde o projeto teve maior expressão de 
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participantes, cerca de 20.  O público-alvo do projeto eram de meninas adolescentes 

moradoras de comunidades periféricas com faixa etária entre 12 a 17 anos, com baixo 

nível de escolaridade e com renda familiar mensal menor que 3,5 do salário mínimo. 

Essas meninas foram/são vítimas do contexto de violência e negligência por parte do 

Estado que é inerente a elas, mas no qual cresceram e viveram.  

Essas violências são proporcionadas e consolidadas por essa sociedade patriarcal, 

a qual segundo Saffioti (2004) 

 

Se baseia no controle e no medo, atitude/sentimento que formam um 

círculo vicioso. Embora diga respeito, em termos específicos, à ordem 

de gênero, expande-se por todo corpo social. (...) o valor central da 

cultura gerada pela dominação-exploração patriarcal é o controle, valor 

que perpassa todas as áreas da convivência social. Pessoas podem se 

situar fora do esquema de dominação-exploração das classes sociais ou 

do de raça/etnia. Ninguém, nem mesmo homossexuais masculinos e 

femininos, travestis ou transgênicos, fica fora do esquema de gênero 

patriarcal (p.121-2). 

 

Ao pensarmos no Brasil pós-golpe militar conseguimos recriar com clareza o 

cenário de ascensão da burguesia que caminha em direção ao Estado e que estimula os 

processos de privatização e pauperização, reforçando as perdas das poucas conquistas da 

classe trabalhadora. 

 

A hegemonia burguesa no interior do Estado reafirma-se de forma 

contundente com o neoliberalismo, cujas políticas engendram uma 

concepção singular de democracia que abandona a perspectiva do Estado 

liberal de direito e de um tecido social mais denso e participativo (...) 

(BEHRING, 2003, p. 73). 

 

É indispensável pensar a realidade política e social na qual o projeto foi inserido 

nos anos de 1990, pois é nesse período que o neoliberalismo surge no país como uma 

onda que se amplia sobre o Estado, e principalmente sobre as políticas sociais. 

Realizando fortes impactos na reprodução da vida social e não possibilitando a existência 

de um Estado garantidor de direitos. E sim um Estado que responsabiliza a sociedade 

civil para dar respostas as expressões da questão social.   

As políticas sociais apresentadas nesse cenário são lidas com geradoras de 

desequilíbrio econômico e por isso devem ser acessadas principalmente pela via do 

mercado, transformando serviços públicos em privados (BEHRING, 2003). Nesse sentido 



43 

 

os benefícios e programas sociais passam a ser direitos do consumidor, configurando-se 

em um Estado mínimo para o trabalhador e máximo para o capital (NETTO, 1993 apud 

BEHRING, 2003).  

Neste contexto de transação da sociedade na luta pela garantia e ampliação de 

direitos sociais por meio do processo de redemocratização do país, articulado com a 

Constituição Federal de 1988, compreende-se as conquistas sociais como um salto na 

constituição de um sistema de proteção social. Caminhando na direção das conquista de 

diretos sociais é sancionado pela CF/88 por meio da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 

1993, Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, que no seu capítulo I, art. 1º diz que 

 

[...] direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social 

não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um 

conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento das necessidades básicas.  

 

Essas conquistas contribuem para a institucionalização dos direitos sociais, mas 

não mudam de maneira expressiva as opressões cotidianas e as desigualdades sociais 

sofridas por uma grande parcela da população. É preciso compreender essas conquistas 

sem perder de vista que em tempos de contrarreforma todas as movimentações no sentido 

da promoção social são alvos fáceis e certeiros da ofensiva neoliberal, que vem 

trabalhando para a flexibilização dos direitos conquistados (BEHRING, 2003).  

Diante desse cenário o Projeto de Extensão “Outras Palavras” buscou olhar para 

além das necessidades “básicas” do homem, visto que as mesmas são garantidas através 

da institucionalização de seus direitos. O projeto atuou no sentido de desenvolver o senso 

crítico, através de incentivos à criatividade na intenção de sobrepor as lacunas que esses 

direitos “garantidos” asseguram.  

O Projeto de Extensão ofereceu oficinas de trabalhos artísticos nas áreas de balé, 

desenho, escultura, confecções artesanais em papel reciclado, além de oficinas de teatro, 

jazz, musicalização, meio ambiente, cestaria e fitoterapia. Houve também 

desdobramentos desses projetos em subprojetos que visavam ampliar e fortalecer os 

vínculos com a comunidade através de palestras, dinâmicas grupais e treinamentos que 

contribuíam para um maior entrosamento dos participantes. Alguns dos temas abordados 

eram: educação alimentar e coleta seletiva de lixo.  

Estas oficinas serviram como instrumento para proporcionar uma nova visão de 

produção e reprodução da vida social das adolescentes e suas famílias na busca de 
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promover um contraponto aos perversos impactos que a sociedade capitalista constrói. As 

oficinas que tinham maior expressividade em relação ao número de participantes, eram as 

voltadas à expressão corporal (oficinas de Jazz e Balé, por exemplo), pois era um espaço 

que estimulava a criatividade e o autoconhecimento do corpo, promovendo novas 

experiências e reforçando o sentimento de autoestima das adolescentes que participavam 

do projeto. A atuação do projeto através do trabalho com a arte possibilitou um espaço de 

descoberta de novos horizontes para as adolescentes, através de um contraponto entre 

relações de subjetividades alienadas e uma forma mais livre e atuante de pensar suas 

relações em quanto sujeito individual de direitos. Essas ações fortaleceram interversões 

que vão de encontro a valores patriarcais.  

 As outras oficinas que também tinham um número expressivo de participantes 

eram as que davam retorno financeiro (oficinas de papel reciclado e de cestaria, por 

exemplo). Mas estas já não eram só frequentadas pelas adolescentes. Havia uma 

aproximação gradual das mães e mais tarde das outras mulheres da comunidade nessas 

oficinas. 

Tendo em vista esta aproximação foi criado no ano de 1999, o primeiro Encontro 

de Mulheres do Projeto "Outras Palavras" (1° EMPOP), que contava com a participação 

de cerca de 10 mulheres com faixa etária de 30-50. Esse encontro teve o objetivo básico 

propiciar uma maior aproximação com a comunidade envolvida no projeto, levantando 

debates e proporcionando reflexões acerca de temas como gênero/classe/etnia. Tendo em 

vista o sucesso que foi o primeiro encontro, ainda no mesmo ano ocorreu o 2° EMPOP, 

cujo tema era a "Consciência Negra", e teve como objetivo discutir a postura de vida das 

mulheres das comunidades atendidas pelo Projeto.  

O Projeto de Extensão “Outras Palavras” tornou-se um programa social e teve 

desdobramentos ligados à academia. Foi configurado como campo de estágio curricular 

para discentes do curso de Serviço Social, aumentando o número de alunos envolvidos no 

mesmo. Dentre eles havia alunos bolsistas e voluntários que até os anos 2000 eram cerca 

de 28 alunos, sendo desses 15 estagiários. Esta participação expressiva originou inúmeros 

TCC’s produzidos com bases nas experiências adquiridas no projeto. Mais tarde em 2018 

este projeto serviu de base empírica para o projeto de Iniciação Cientifica intitulado de 

“Arte, experiências de vida e subjetividades de adolescentes mulheres de comunidades de 

baixa-renda”.  
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2.1.2 –O público-alvo do projeto “Outras Palavras” 

 

Como foi mencionado anteriormente no texto, o público-alvo do projeto eram 

meninas adolescente com a faixa etária entre 12 e 17 anos que estão no processo de 

construção da identidade, passando por transformações, fazendo novas buscas e escolhas. 

Esse período da adolescência é marcado por ser um momento de transição que muitas 

vezes pode ser turbulenta entre a infância e a vida adulta e as transições que ocorrem 

nesse período são influenciadas pelo ambiente sociocultural no qual se vive, uma vez que 

este processo de transformação e construção de identidades se dá inicialmente no seio 

familiar e depois é estendido á escola e à comunidade. E estes contextos são 

constantemente atravessados por questões ligadas à pobreza, à violência e ao trabalho que 

por vezes é precário. 

Na juventude, os laços com a família tendem a se tornar mais difusos ao 

lado de uma inserção mais forte em outras instituições que pode, muitas 

vezes, repercutir no próprio padrão socializador desenvolvido pelo grupo 

familiar de origem. Dentre as agências privilegiadas nesta fase da 

socialização secundária estaria a escola, encarregada de transmitir os 

valores sociais mais amplos e de preparar para a divisão social do 

trabalho (SPOSITO, 1994, p.164). 

 

De acordo com Cassab (2011) a juventude é uma categoria pensada ao longo dos 

períodos históricos com diferentes concepções e definida como “o tempo do sujeito”, o 

que delimita certas peculiaridades. A autora enfatiza que a juventude é socialmente 

construída gradativamente, e tem diferentes concepções para compreendê-la.  

Definida por tempos e por processos sociais específicos, portanto, trata-se de uma 

representação simbólica (re) produzida por grupos sociais, que manifesta uma série de 

comportamentos, modo de pensar, de agir e de se vestir dos indivíduos jovens, representa 

uma fase de formação e de escolhas. O jovem deve ser visto como um sujeito de direitos, 

protagonista de sua história, capaz de interferir e resistir sobre aquilo que é imposto, 

portanto, para além de enxerga-lo como um vir a ser (transição para o mundo adulto) é de 

extrema importância considerá-lo em seu presente, as demandas e necessidades imediatas 

que perpassam sua vivência. 

Vale ressaltar que até antes da década de 1980 as crianças e adolescentes não 

eram vistos como sujeitos de direitos, mas como extensão do patriarca. As ações 
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atribuídas a esses seguimentos tinham caráter punitivo e eram voltadas ao controle social 

e a coerção.  

(...) um percurso histórico que retrata a institucionalização da infância 

como objeto de controle por parte do Estado brasileiro, período que 

registra as políticas e concepções que datam do início da república até o 

fim da ditadura militar; e, por outro assinalamos o período de abertura 

democrática do país, culminando em 1990, com a promulgação do ECA. 

Nele a infância e adolescência adquiriram status de sujeitos de direitos – 

revelando a profunda alteração representada em termos legislativos, 

normativos, culturais e conceituais para as diretrizes, políticas públicas e 

serviços destinados ao atendimento da criança e adolescência no Brasil 

(PEREZ e PASSONE, 2010, p. 651).  

 

A implantação do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) em 14 de outubro de 

1990 vem romper com a ideia já cristalizada sobre a relação controle e resguardo que a 

sociedade tinha sobre esses ditos “menores” e substituir o Novo Código de Menores. O 

novo Estatuto traz a cena uma nova concepção da infância e juventude, revertendo às 

idealizações historicamente utilizadas para segregar e punir. Fazendo com que a 

população infanto-juvenil seja vista em sua totalidade e que suas particularidades sejam 

respeitadas e seus direitos garantidos. 

 

O Estatuto abandona a ótica penal e criminalizaste do Código de 

Menores. Não se pré-determina a regular “infratores”, mas dispõe sobre 

os procedimentos a serem tomados acerca do ato infracional, quando 

cometido. Ao legislar acerca do ato sem pautar-se na pré-concepção do 

“menor” como potencial “infrator” a ser ressocializado, deixa para trás 

não só o estigma, como também a lógica carcerária anteriormente adotada 

(JÚNIOR, 1992, p. 23). 

 

O ECA propõe justamente a ruptura com o passado, no que diz respeito aos 

termos jurídicos, das políticas voltadas a esse seguimento e ao esvaziamento de sentido 

dado a esses jovens. Em concordância com que diz Santos (1992), o caminho indicado é 

o de atribuir às políticas públicas o papel de resgate da enorme dívida social do país para 

com as crianças e a perspectiva de colocá-los na condição de cidadãos. Compreende- se 

aqui que a cultura juvenil tem a função de transição para a condição social adulta, por 

meio do desenvolvimento de rituais, símbolos, modas e linguagens próprias, que marcam 

uma identidade distintiva de outros grupos etários (ABRAMO, 1994) e que sociedade é 

construída por uma dimensão subjetiva e objetiva e que ambas são indissociáveis, pois a 

sociedade é materializada no espaço, onde as relações sociais são também relações 

socioespaciais.  



47 

 

Segundo Carlos (2007), nesta perspectiva diante do processo de globalização, a 

redefinição do lugar ocorre de forma mais acelerada. É inerente a sociedade capitalista, a 

produção de desigualdade e de segregação socioespacial, como resultantes do processo de 

valorização e acumulação do capital na produção do espaço nas cidades. O que se vê é a 

mercantilização do espaço, e tal situação apresenta uma hierarquia na distribuição dos 

grupos sociais nas cidades.  

Para além de uma demarcação geográfica, o lugar é onde a vida, as relações 

sociais, as lutas, e os conflitos são (re) produzidos. De acordo com Carlos (2007), é 

através do corpo que o sujeito sente, pensa, apropria e vive o espaço e o mundo. “O 

espaço é construído em função de um tempo e de uma lógica que impõe comportamentos, 

modos de uso, o tempo e a duração do uso” (CARLOS, 2007, p.19).  

Em toda a sua trajetória o projeto “Outras Palavras” ofereceu as adolescentes e a 

suas mães oficinas, projetos e atividades pautados pelas mais diversas discussões acerca 

de temas como: meio ambiente, reciclagem, trabalhos alternativos, papéis sociais, 

autoestima, sexualidade e comunidade. Como mencionado anteriormente, todas as 

oficinas tinham por finalidade estimular o pensamento crítico, artístico e social dessas 

adolescentes, convidando-as a pensar além da realidade presente.  

A partir do contato dessas jovens com a arte em sua maneira plural fica eminente 

a captura de um novo mundo, com mais possibilidades a serem exploradas. O projeto 

buscou fazer um deslocamento da realidade vivenciada por essas meninas, a fim de 

oportunizar novas experiências em um contexto diferente do vivenciado até então por 

elas. Esse deslocamento da realidade aconteceu através de passeios em exposição de arte 

(pintura e escultura) como no Centro Cultural Banco do Brasil (1996) e em apresentações 

de balé em casas de espetáculo como Trianon e o Teatro de Bolso. 

Todas essas ações tiveram como propósito apresentar novos horizontes, a fim de 

sobrepor ideias de não pertencimento e assim abrir espaço para discussões acerca de 

temas como ocupação de espaços públicos e culturais. Essas discussões deram margem 

para refletir sobre novas formas de pensar e repensar o cotidiano comunitário, dando-lhes 

novas alternativas para construção e reconstrução da realidade vivenciada.  

Compreende- se que a sociedade é construída por dimensões subjetivas e 

objetivas que são indissociáveis, pois ambas versam sobre um universo complexo de 

relações interpessoais que ocorrem em um lugar concreto. Logo, a sociedade é 

materializada no espaço, onde as relações sociais são também relações socioespaciais.  
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Por meio de suas vivências e a partir da produção do espaço, que essas jovens 

forjam a sua infância e sua juventude, no entanto, é importante frisar que essas duas fases 

da vida são plurais por serem atravessadas por fatores determinantes como classe social, 

gênero e raça, e por isso são diferentes no espaço, no tempo, no acesso às estruturas e as 

oportunidades. Cada indivíduo é marcado por experiências individuais e coletivas. Assim, 

compreender a espacialidade da jovem e da criança na cidade, e considerar os conflitos e 

correlações de forças existentes nesse cenário, possibilita a apreensão concreta de suas 

práticas e o movimento da produção de sua vida social, influenciando na construção de 

diferentes juventudes e infâncias.  

Cabe salientar que pensar estas fases de forma plural, não homogênea e não 

linear, é abraçar as diferenças e a diversidade evitando admitir uma única prática pessoal 

e profissional, absoluta e/ou superior com o trato do público em questão, de modo que as 

demandas identificadas nesse seguimento sejam visibilizadas, reconhecendo a 

adolescente como cidadã, como autora da sua própria história. 

Como visto anteriormente no corpo do texto foi/é usado o termo “classes 

subalternas” a fim de relacionar a condição de pobreza material em que muitas destas 

adolescentes se encontram com as dimensões da cultura e da política. Contudo no 

pensamento gramsciano tratar o conceito de classes subalternas exige mais do que uma 

síntese, visto que se trata de recuperar os processos de dominação presentes na sociedade, 

desvendando "as operações político-culturais da hegemonia que escondem, suprimem, 

cancelam ou marginalizam a história dos subalternos" (BUTTIGIEG, 1999, apud 

SIMIONATTO, 2009).   

Levando em consideração que nesse processo de subalternização ao modelo 

capitalista e patriarcal está intrínseco à realidade objetiva dessas adolescentes, uma vez 

que estas já são iniciadas em atividades relacionadas ao trabalho, dentro e/ou fora de 

casa, ficou claro através de análises documentais que as mesmas são inseridas no mundo 

do trabalho muito cedo. De acordo com os dados coletados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (2016), a inserção dessas jovens no mundo do trabalho é 

realizada de forma informal e precoce, além disto, a pesquisa informa que cerca de 2,4 

milhões de crianças e adolescentes de faixa etária de 5 a 17 estão em situação de trabalho 

infantil e desses 2,4 milhões, 1,7 milhões exercem afazeres doméstico concomitante ao 

trabalho e, muitas vezes, também aos estudos. Sposito (1994, p.164) nos atenta para o 

fato que aqui no Brasil é “preciso considerar que as esferas de socialização advindas do 



49 

 

mundo do trabalho cedo penetram e podem influenciar a condição do jovem e interferir 

tanto na dinâmica familiar como no padrão de interação que ele mantém com o mundo 

escolar”.  

 No que tange ao trabalho doméstico, este muitas vezes não é visto como uma 

forma de violação de direito dessas meninas, visto que a sociedade é patriarcal e 

determina culturalmente que os afazeres domésticos sejam exclusividade das mulheres, 

independentemente da idade (SANTOS; MAIA, 2013). Essas jovens são condicionadas 

desde cedo a cuidar dos irmãos e da casa, logo a inserção no mundo do trabalho informal 

aparece como algo natural.  

Conforme os dados da Organização Internacional do Trabalho (2003) em torno de 

32,8% de crianças e adolescentes do gênero feminino estão inseridas do trabalho 

doméstico e 17,6% inseridas em outras funções e não estão estudando, ao passo que o 

número decresce para 7% quando se trata de meninas que estão fora do mercado de 

trabalho. Esses dados reforçam que, o fato de não frequentar a escolar ou se dedicar 

melhor aos estudos, entre outros fatores, torna a inserção dessas crianças e adolescentes 

no mundo do trabalho, algo muito prejudicial.  

De acordo com a lei n° 8.069 artigo 53 a criança e o adolescente têm direito à 

educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da 

cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se lhes:  

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  

II - direito de ser respeitado por seus educadores;  

III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às 

instâncias escolares superiores;  

IV - direito de organização e participação em entidades estudantis;  

V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência, 

garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem 

a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. (Redação dada pela 

Lei nº 13.845, de 2019).  

Parágrafo único. É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do 

processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas 

educacionais(BRASIL, 1990). 

 

Para Marx (1985), o trabalho entra como ponto central para que possamos 

entender a essência humana. Assim, podemos perceber que o trabalho na vida destas 

meninas acaba por influenciar na forma como enxergam o mundo e o que esperam da 

vida, ou seja, com a presença ou a falta de expectativa com o futuro, com o medo e com a 

ansiedade que vigora nos tempos atuais. 
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A construção de suas identidades se desenvolve em um contexto sociocultural, 

nos espaços onde moram, dentro e fora da comunidade. O processo de construção de 

identidades é algo bastante complexo, que se transforma no contexto sociocultural onde 

se dão as relações sociais. Portanto, para entender e assistir estas jovens das classes 

subalternas é de suma importância conhecer suas realidades a partir das necessidades 

sociais, econômicas e das particularidades que vão se desenhando durante o processo de 

seu desenvolvimento. Posto isso, no próximo item conheceremos um pouco sobre o 

principal local de atuação do projeto “Outras Palavras”, a comunidade do Matadouro e as 

ações feitas pelo projeto na comunidade em questão. 

 

2.2- Extensão em “Outras Palavras” e sua ação na favela do Matadouro 

 

O Projeto de Extensão “Outras Palavras” buscou olhar para realidade das 

adolescentes em sua totalidade, descortinando problemas referentes à vida comunitária 

dessas meninas e suas famílias que são atravessadas por questões de ordem 

socioambientais, políticas e econômicas. Em virtude disto é preciso entrar no universo 

comunitário a qual o projeto foi inserido, e para tal faremos uma breve contextualização 

sobre a comunidade do Matadouro, que foi sede do projeto por mais tempo.  

Previamente a implementação do projeto foi realizado uma mobilização com os 

membros da comunidade em questão a fim de apresentar o projeto e expor a importância 

da sua implementação para seus membros. Essa movimentação de apresentação foi 

importante para dar horizontalidade ao trabalho interventivo.  

A comunidade do Matadouro constitui-se entre as mais de 29 favelas de Campos 

dos Goytacazes, e o nome Matadouro faz alusão ao matadouro público que foi instalado 

na região no final do século XIX. No início de seu funcionamento, os funcionários do 

matadouro e seus familiares começaram a construir pequenas casas de madeiras ao seu 

redor.  Com o passar do tempo, a região foi se consolidando, mas como percebe 

Pohlmann (2004) ela continuava mantendo seus traços rurais, que eram considerados um 

atrativo para migrantes recém-chegados à cidade. Com o advento da migração e do 

montante de trabalhadores que já moravam lá, o bairro do matadouro ficou conhecido 

como bairro dos trabalhadores. O ambiente bucólico favorecia a criação animal e a 

construção de pequenas plantações, que ajudavam na complementação da renda.  
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O aumento populacional da região começou a crescer velozmente a partir da 

segunda metade do século XX, quando o processo de migração campo-cidade se 

intensificou (FARIA, 2005, p. 14). Mas esse não foi o único fator de aumento 

populacional. A desativação do matadouro municipal no final da década de 60 e a 

desativação da estrada de Ferro Campos – São João da Barra na década de 70 também 

foram fatores que agravaram esse aumento. Fora esses eventos, o esquecimento do poder 

público e consequentemente a falta de políticas públicas sobre aquela região, atribuíram 

ao matadouro o status de favela.  

A extensão territorial da favela do Matadouro (Figura 1) por ser bem extensa fica 

difícil dimensionar onde ela termina, visto que ela se compreende as margens do Rio 

Paraíba à direita no sentido Centro x UENF. Esta extensão territorial também abarca as 

favelas do Patronato, Tira-Gosto, Siqueira e Silva, Risca Faca e Goiabal.   

 

Figura 1- Favela Matadouro e sua imediação. 

 

Fonte: Google Earth 2010, imagem adaptada e extraída do artigo desenvolvido por Mamani e Mota 

(2012). 

 

Em contrapartida, na realidade de habitação vivenciada nessas favelas, estão os 

bairros do Parque Califórnia, Horto e Parque Salo Brand. Estes que começaram a se 

desenvolver na década de 70, com projetos urbanísticos e dispondo de infraestrutura e 

serviços que aportam as necessidades dos seus moradores. Nos anos 80 começa a ser 

construída uma série de condomínios de luxo nessa mesma região, que para “proteger” 

seus moradores da vizinhança fazem uso de muros altos e sistemas de segurança privado.   
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Ainda que a favela do Matadouro se localize próxima à área central da cidade e 

perto de bairros de classe média, ela ainda sofre com toda falta de estrutura e de 

saneamento básico. De acordo com Carvalho (2004) e Arruda (2009) é perceptível o lixo 

espalhado por terrenos baldios ou na margem do Rio; a falta de saneamento e a criação de 

animais domésticos para consumo nesse mesmo ambiente precário. Fora essas questões 

ainda há falta de calçamento e iluminação pública que acentua ainda mais a violência 

urbana, expressa pela atuação do tráfico de drogas (CARVALHO, 2004 e ARRUDA, 

2009).  

A inserção do projeto na comunidade aconteceu no dia 20 de agosto de 1995 e a 

primeira locação do projeto na comunidade foi cedida pela Igreja Presbiteriana, mas cabe 

ressaltar que o projeto não tinha nenhum viés religioso e caminhava na contra mão da 

ideia da filantropia.  

 Em virtude da má qualidade dos serviços de saneamento, esgoto e coleta de lixo 

que essa comunidade enfrentava, o projeto buscou elaborar oficinas que tivessem como 

cerne questões voltadas ao trabalho ecológico e autossustentável. Tendo em vista isto, o 

projeto ofereceu oficinas de papel reciclado nos anos de 1995 a 1997 e mais tarde em 

1999 esta é reconfigurada e transformada em oficina de cestaria. A elaboração das 

oficinas era feita em conjunto com a comunidade, foram realizadas visitas domiciliares, 

pesquisas e reuniões com as meninas e suas famílias a fim de traçar as dinâmicas que 

seriam utilizadas nas atividades oferecidas pelo projeto e averiguar a disponibilidade de 

horário que essas adolescentes teriam.  

 As ações realizadas por essas oficinas eram ministradas duas vezes por semana e 

tinham como proposta apresentar atividades alternativas, socioeducativas e coletivas 

dentro da comunidade. Para obter resultados contundentes para as propostas realizadas 

por essas oficinas, foram utilizadas apresentações de vídeos sobre meio ambiente e 

realizado palestras com a mesma temática. Essas ações foram mediadas por visitas dentro 

da própria comunidade sobre a ótica de investigação com a finalidade de desvelar 

demandas voltadas para a temática socioambiental.  

Na intenção de transformar esse processo de aprendizagem e investigação mais 

atrativo para as adolescentes, foram feitas gincanas que articulavam as questões 

referentes às demandas desveladas com intervenção da produção alternativa mediadas 

pela arte, levantando questões referentes ao rendimento financeiro através de um trabalho 

alternativo e criativo.  
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Essas oficinas de produção tinham o objetivo de construir em conjunto com as 

usuárias um modelo alternativo de produção que fugisse da lógica de produção capitalista 

que exerce seu poder através do controle e da submissão. Buscou-se compreender o 

conceito de trabalho sobre o viés Marxista, entendendo-o de duas formas diferentes. A 

primeira é entendida como atividade do trabalhador, compreendida no contexto da 

economia política enquanto atividade alienada e alienante. Neste sentido para Kosik 

(1976) 

 

O capitalismo rompe esse vínculo direito, separa o trabalho da criação, 

os produtos dos produtores e transforma o trabalho numa fadiga 

incriativa e extenuante. A criação começa além das fronteiras do 

trabalho industrial. A criação é arte, enquanto o trabalho industrial é 

ofício, é algo maquinal, repetitivo, e, portanto, algo pouco apreciado e 

que se auto despreza (p.110). 

 

 

Nessa perspectiva, Gama (1999)6 relata que o principal aspecto observado nas 

adolescentes, foi a compreensão das mesmas sobre o  que é o trabalho , para elas 

“trabalhar é “ter uma profissão”, “um compromisso”, “viver do próprio suor”, “fazer um 

serviço”, pois aprenderam no convívio em sociedade que é na relação capital /trabalho 

que se dá a troca em prol da sobrevivência, pela satisfação imediata do consumo” 

(GAMA,1999 p.26). Elas compreendiam o trabalho como produção com a finalidade de 

gerar lucros e não como um processo social, por onde são forjadas as relações objetivas e 

subjetivas dos homens.  

Tendo em vista que o trabalho é parte fundante da sociedade e que em tudo há 

trabalho, sendo que este é o que permite o homem se separar e modificar o mundo a sua 

volta é que, Marx (1997) apreendi trabalho como produto de uma atividade criadora. 

 

O trabalho é, antes de tudo, um ato que se passa entre o homem e a 

natureza. O próprio homem desempenha aí frente à natureza o papel de 

uma potência natural. As forças de que o seu corpo é doado, braços e 

pernas, cabeça e mãos, ele as põe em movimento a fim de assimilar-se 

matérias dando-lhes uma forma útil para sua vida. Ao mesmo tempo em 

que por este movimento ele age sobre a natureza exterior e a modifica, 

modifica sua própria natureza e desenvolve as faculdades adormecidas 

nela. Nós não nos deteremos neste estado primordial do trabalho, que 

ainda não eliminou seu caráter puramente instintivo. Nosso ponto de 

partida é o trabalho sob uma forma que pertence exclusivamente ao 

homem [...] O resultado a que chega o trabalho pré-existe idealmente na 

 
6: Izmusys da Costa Gama, assistente social e ex- estagiária do curso de Serviço Social no projeto “Outras 

Palavras”.  
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imaginação do trabalhador. Ele não opera somente uma mudança de 

forma nas matérias naturais; mas realiza ao mesmo tempo seu próprio 

objetivo, do que ele tem consciência, o qual determina como uma lei 

seu modo de ação e ao qual ele deve subordinar sua vontade (MARX, 

1977, p.136). 

 

Tendo em vista o exposto, as oficinas tiveram por finalidade convidar as usuárias 

a refletir sobre novas alternativas de meio de produção e a estimular a autonomia dessas 

meninas, através do trabalho artístico interventivo com o artesanato feito nas oficinas de 

papel reciclado e cestaria, possibilitando o desenvolvimento cognitivo artístico e crítico 

das usuárias. Visando buscar a afirmação das mesmas enquanto sujeito único, autor da 

sua própria história e a fim de resgatar a sua subjetividade que até então está em disputa 

com a lógica do capital que o projeto “Outras Palavras” usou como base norteadora da 

sua intervenção a arte, pois 

 

Uma vez que, o homem torna-se autor de sua própria história e cultura, 

devido a sua condição de ser social. Portanto, Tudo que envolve a 

identidade e a própria consciência humana – aquilo que permite ao 

homem não apenas conhecer, como os animais, mas se conhecer 

conhecendo, o que lhe faculta transcender simbolicamente o mundo da 

natureza de que é parte e sobre o qual age – é uma construção social que 

acompanha ao longo de sua história o acontecer do trabalho humano, ao 

sair de si, unir-se a outros e agir sobre o seu mundo e sobre si mesmo 

(BRANDÃO, 2009, p.731).  

 

 

Quando o homem se liberta da urgência da concretude do trabalho produtivo, ele 

da margem a novas possibilidades de manifestações do trabalho. E é então, nesse 

momento que a arte emerge, possibilitando um olhar mais atento sobre os processos que 

são primordiais para modelar o sentir sensível do homem sobre o trabalho e sobre ele 

mesmo. Assim, nas palavras de Marx (1977): “eu não posso referir-me humanamente à 

coisa a não ser que a coisa se refira humanamente ao homem” (p.92). Além do trabalho 

mental e intelectual que é usado no processo produtivo da atividade artística, a arte é 

também um meio prático de mudança da realidade. 

Posto isto é que o projeto “Outras Palavras” buscou romper com o ciclo vicioso de 

violências, exclusão de direitos e inserção precoce e precária dessas adolescentes no 

mundo da exploração do trabalho informal, fazendo uso das discussões acerca dos 

conceitos e categorias sobre a arte, trabalho e cultura, pois só é possível acessar as 
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projeções das questões do universo subjetivo que atravessam a realidade imediatista 

dessas adolescentes das classes subalternas quando conseguimos romper ciclos de inação.  

A arte assim como o trabalho, é um meio usado para se chegar à concretude, na 

objetivação material e concreta de algo, é através da arte que se consegue expressar o 

concreto-sensível.  

 

Arte e trabalho se assemelham, pois, mediante sua comum ligação com 

a essência humana, isto é, por ser a atividade criadora mediante a qual o 

homem produz objetos que o expressam, que falam dele e por ele. Entre 

a arte e o trabalho, portanto, não existe oposição [...] [porém, há 

diferenças, uma vez que] o trabalho se encontra sujeito à mais rigorosa 

necessidade vital, ao passo que a arte é a expressão das forças livres e 

criadoras do homem. [...] A semelhança entre arte e o trabalho, que tem 

suas raízes na comum natureza criadora de ambos, não deve nos levar a 

desfazer a linha divisória que os separa. Os produtos do trabalho 

satisfazem determinada necessidade humana e valem, antes de mais 

nada, por sua capacidade de satisfazê-la [...] (VÁZQUEZ, 2011, p.61). 

 

 

A arte segundo Marx (2010), é responsável por libertar sentidos da razão 

especulativa comum e as amarras da alienação. Mas não numa perspectiva romantizada. 

Para ele, os sentidos aguçados pela arte não são naturais aos homens, pois as objetivações 

humanas que criam e recriam novas necessidades a serem supridas humanizam os 

sentidos.  

 

[...] é apenas pela riqueza objetivamente desdobrada da essência 

humana que a riqueza da sensibilidade humana subjetiva, que um 

ouvido musical, um olho para a beleza da forma, em suma as fruições 

humanas todas se tornam sentidos capazes, sentidos que se confirmam 

como forças essenciais humanas, em parte recém cultivados, em parte 

recém engendrados. Pois não só os cinco sentidos, mas também os 

assim chamados sentidos espirituais, os sentidos práticos (vontade, 

amor etc.), numa palavra o sentido humano, a humanidade dos sentidos, 

vem a ser primeiramente pela existência do seu objeto, pela natureza 

humanizada. A formação dos cinco sentidos é um trabalho de toda a 

história do mundo até aqui (MARX, 2010, p.110).  

 

 

A cultura, assim como o trabalho e a arte apresentam-se, como condição 

necessária para todo o processo revolucionário, pois "toda a revolução foi precedida de 

um intenso trabalho de crítica, de penetração cultural, de permeação de ideias através de 

agregados, de homens antes refratários e preocupados em resolver dia a dia, hora à hora" 

os problemas individuais, dissociados dos "outros que se encontravam na mesma 
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situação" (GRAMSCI, 2004, p. 59 apud SIMIONATTO 2009). Entendida em sua forma 

crítica, a cultura é instrumento de emancipação política das classes subalternas, é o elo 

entre os que se encontram nas mesmas condições e buscam construir uma contra-

hegemonia. 

O debate sobre o conceito de cultura é muito vasto e ambíguo, uma vez que esta 

palavra tem servido para justificar as mais diversas atitudes e para referir aos costumes e 

hábitos de um povo. Mas se a definirmos etimologicamente veremos que cultura 

significa: lavoura, cultivo, ou seja, é um elemento que deriva da natureza, de sua 

transformação pela ação humana. Portanto, para definir o conceito de cultura, é preciso 

entender a mesma como parte histórica do processo do ser social. Segundo Lukács 

(1968), só é possível compreendermos corretamente a cultura se não a desvincularmos 

das relações de produção e reprodução da existência humana.  

 

A cultura é uma dimensão essencial na conformação da sociabilidade, 

como campo de expressão da alienação e da rebeldia, dos refúgios 

encontrados pelas classes subalternas para se preservarem do castigo do 

trabalho, presentes no seu universo simbólico e na organização da vida 

cotidiana (IAMAMOTO, 2008, p.400). 

 

A cultura deve ser sempre compreendida como produto do processo produtivo, 

visto que a natureza humana e social tem seu desenvolvimento avariado a partir do 

momento em que a cultura capta traços de mercadoria, perdendo o pressuposto do 

homem como fim em si (Lukács, 2007). Nesse sentido do mesmo modo que a cultura é 

usada como arma letal para a ruptura da segregação entre classes a mesma é usada como 

um meio eficaz de legitimar a dominação. Posto que para Gramsci (1999) a cultura faz 

parte da estratégia de dominação uma vez que é através dela que as ideias, valores e visão 

de mundo são difundidas e legitimadas de uma cultura em detrimento e esquecimento da 

outra.  

De acordo com Simionatto (2009) criar uma nova cultura não significa apenas 

fazer individualmente descobertas 'originais'; significa também, e, sobretudo, difundir 

criticamente verdades já descobertas, 'socializá-las' por assim dizer; e, portanto, 

transformá-las em base de ações vitais, um elemento de coordenação e de ordem 

intelectual e moral. Sendo assim relacionar trabalho, arte e cultura fazem-se necessário 

através do pressuposto de que ambos e se constroem simultaneamente, ao longo do 

processo histórico da humanidade.   
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Por isso pensar nesses conceitos é pensar na estrutura objetiva e subjetiva da 

sociedade e se pensarmos nesses conceitos especialmente nesse contexto de segregação e 

sucateamento de direitos veremos o quão revolucionário isso pode ser. Uma vez que 

esses conceitos articulados com a pratica (oficinas, passeios) são armas capazes de mudar 

o concreto real do cotidiano dessas jovens, possibilitando a elas através das oficinas e 

encontros uma ruptura com os paradigmas pré-dispostos as mesmas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho buscou abordar em todo seu corpo textual sobre a extensão 

universitária materializada através do projeto de extensão “Outras Palavras”, esboçando 

alguns tópicos que nos ajudaram a construir historicamente o que foi e o     que é a 

Universidade Pública no Brasil e a compreender os elementos que fazem parte da sua 

base, a tríade educação, pesquisa e extensão. 

Dada a importância de levantar a discussão sobre a relevância da extensão 

universitária na formação acadêmica, esse trabalho teve por finalidade demonstrar através 

da materialização de um projeto extensão a primeira função da extensão universitária que 

é mediar o meio acadêmico com a comunidade. 

Além disso, para reconstruir as memórias do projeto de extensão “Outras 

Palavras” foram feitas explanações sobre os conceitos de arte, trabalho e cultura que 

norteiam o projeto. Para tanto, foi realizado um resgate histórico habitacional da 

comunidade do Matadouro e sobre o público ao qual o projeto foi destinado, dando 

margem para explorar assuntos em torno de temas como infância e juventude. 

A princípio esse trabalho teria um rumo diferente do que ele tomou. Pretendia-se 

falar sobre as memórias do projeto de extensão “Outras Palavras” através das memórias 

das suas ex-usuárias, usando como gatilho para ascender tais memórias documentos e 

matérias produzidas por elas na época de aplicabilidade do projeto.  Mas por motivo de não 

poder usar entrevistas, uma vez que o projeto de pesquisa não foi submetido ao comitê de 

ética e juntamente a pandemia por Covid-19 que se instaura durante o processo de escrita. 

Com isso, utilizou de levantamento bibliográfico e me ater a trabalhar com as memórias do 

projeto como um todo, e a pensar na importância da extensão universitária para a formação 

do estudante e para a comunidade. Para tal foi feito uso do debate sobre a tríade ensino, 

pesquisa e extensão, a fim de contextualizar o leitor sobre a importância de apreender esses 

três elementos na formação universitária e social.  

Historicamente, o território do Matadouro é marcado pelas desigualdades sociais, 

políticas, econômicas. Essas questões ficam evidentes ao pesquisar sobre a comunidade e a 

inserção do projeto de extensão nela. Demonstrando problemas de saneamento básico, de 

moradia, segurança pública, entre outros. Desde sua construção, o território do Matadouro 
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se confronta com tais questões, assim, não tendo uma resposta efetiva do poder público 

municipal.  

Em vista disso, a inserção do projeto “Outras Palavras” na comunidade do 

Matadouro foi de grande expressão, pois viabilizou através de oficinas que tiveram como 

viés central o trabalho interventivo com a arte, articulado com debates e ações voltadas ao 

trabalho ecológico e auto - sustentáveis para as adolescentes e suas famílias um contato 

com um novo paradigma de realidade. 

Diante do exposto neste trabalho, vimos que a educação pública superior brasileira 

tem uma enorme relevância no cotidiano das comunidades. O braço da extensão é uma 

forma de dar respostas e devolver as comunidades o que é apreendido nas universidades 

públicas. Portanto, cabe a defesa da qualidade, do caráter público e gratuito das 

universidades federais e estaduais como uma forma de defesa dos direitos sociais, em 

especial, das comunidades que estão inseridos os projetos de extensão. 
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