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RESUMO – 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. Com objetivo de avaliar a contribuição da extensão universitária na formação e história de 
vida de estudantes de Odontologia realizou-se este estudo qualitativo, de caráter descritivo-
exploratório com acadêmicos que atuaram em ações do projeto de extensão ‘Nós na Rede: 
Contribuições da Odontologia para Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde’.  Para a coleta de 
dados utilizou-se a técnica denominada Grupo Focal e o material produzido foi tratado através da 
técnica de análise do Discurso do Sujeito Coletivo. Os resultados referiram-se ao impacto exercido 
pela vivência acadêmica em atividades extensionistas nos campos pessoal, profissional e da 
cidadania. As percepções dos sujeitos revelaram a oportunidade de desenvolvimento e 
aprimoramento de suas habilidades profissionais, sobretudo por meio do reconhecimento de distintas 
realidades de vida, ruptura do modelo tradicional de ensino e profícuo relacionamento estabelecido 
entre acadêmico, universidade e sociedade. Relataram também os sentimentos de satisfação, 
realização pessoal, reconhecimento, e de ser um cidadão ativo e crítico. Conclui-se ser a experiência 
no campo da extensão um importante agente para o processo individual e coletivo de formação 
acadêmica. 
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Introdução 

 Conforme o Plano Nacional de Extensão Universitária, elaborado no Fórum de Pró-Reitores 
de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (Brasil, 2002a), 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. Apresenta-se ainda como uma das 
práticas acadêmicas com potencial para interpretar, na universidade, as demandas que a sociedade 
impõe, uma vez que permite socializar o conhecimento e promover o diálogo entre o saber científico e 
o saber popular. Entende-se aqui, que esta aproximação e (re)significação dos saberes, deva ser 
exposta como uma importante estratégia para a ação e a transformação da realidade em saúde de 
diferentes populações, num verdadeiro processo de mudança do método formativo tradicional. 

Especificamente para o campo acadêmico, verifica-se uma preocupação crescente com o 
modelo formador do profissional em saúde, na qual cada vez mais se configura a necessidade de 
profissionais aptos a contribuírem com a sociedade num contexto de profundas mudanças, não 
somente em seu próprio campo profissional, mas também nos campos político e social (Costa, 2007). 
Neste sentido, a extensão universitária assume o papel de potencializadora desta relação, por meio 
da diversificação de cenários e metodologias de aprendizagem, implementando novos espaços de 
discussão, análise e reflexão das práticas no cotidiano do trabalho e dos referenciais que as orientam 
(Ferreira Fiorini, Crivelaro, 2010; Ceccim, 2005; Feuerwerker, Costa, Rangel, 2000), reafirmando 
ainda o seu compromisso na formação acadêmica humana e social. 

A partir do reconhecimento da importância de ações extensionistas para docentes, discentes, 
técnicos e sociedade, com vistas a potencializar e ampliar os patamares de qualidade das ações 
institucionais, o Departamento de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
desenvolve uma iniciativa inovadora intitulada ‘Projeto Nós na Rede: Contribuições da Odontologia 
para Educação, Prevenção e Manutenção da Saúde’. Como principais objetivos destacam-se atenuar 
a carência de políticas de apoio voltadas a comunidade acadêmica da UEPG, especialmente em 
situação de vulnerabilidade social, e a sua comunidade externa, no âmbito da saúde bucal, e 
oportunizar ao acadêmico de Odontologia de uma vivência prática de atenção coletiva em saúde. 
Este projeto atua como instrumento viabilizador da estratégia de Promoção da Saúde (Brasil, 2010), 
disseminando informações, com ênfase no emponderamento e na autonomia dos sujeitos, realizando 
ações de cunho educativo e preventivo em saúde bucal e acolhendo necessidades odontológicas 
curativas.  
 
Objetivos 
 

Percebendo a extensão universitária como uma atividade capaz de imprimir novos rumos à 
formação acadêmica, constituindo-se instrumento indispensável de aprendizagem e de formação 
profissional e pessoal, o presente trabalho foi realizado com apoio da Fundação Araucária, por meio 
de bolsa concedida ao acadêmico Jean Érick Langoski e buscou avaliar a contribuição da extensão 
universitária, por meio do projeto ‘Nós na Rede’, na formação e história de vida de estudantes do 
curso de Odontologia da Universidade Estadual de Ponta Grossa/PR.  
 

 
Metodologia 

 
Constituíram-se sujeitos desta pesquisa os acadêmicos de Odontologia que participaram do 

projeto de extensão ‘Nós na Rede’, no período compreendido entre abril de 2011 e abril de 2012, 
sendo que nove acadêmicos compuseram a amostra final. 

O projeto extensionista ‘Nós na Rede’ se dedica ao acolhimento das demandas educativas, 
preventivas e curativas em saúde bucal da comunidade acadêmica da UEPG e de sua comunidade 
externa em geral, atuando em três frentes de trabalho. Uma delas refere-se à capacitação continuada 
dos extensionistas, efetivada por meio de reuniões periódicas, com o intuito de fomentar a discussão 
sobre diferentes potenciais humanos e estratégias de atuação junto a pares acadêmicos e 
comunidade externa, além de questões técnicas e científicas específicas da saúde bucal em âmbito 
coletivo. Outra é destinada a atenção preventiva e curativa em saúde bucal aos acadêmicos da 
UEPG, a qual é desenvolvida semanalmente em dispensário odontológico da própria instituição. 
Durante esta etapa, os extensionistas realizam, primeiramente, atividades educativas em saúde bucal 
utilizando-se do diálogo, de vídeos e de materiais educativos impressos, e posteriormente, procedem 
à realização de criterioso protocolo clínico, com ampla anamnese e com o reconhecimento de 
necessidades odontológicas curativas. A terceira vertente contempla a disseminação de informações 
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junto à comunidade externa, rotineiramente viabilizada por meio de parcerias com instituições 
públicas locais e regionais, desenvolvidas em diversos espaços sociais, onde professores e alunos de 
Odontologia buscam desenvolver habilidades pessoais e a ampliação das concepções humanas 
sobre a saúde e a doença, capacitando os indivíduos e tornando-os aptos a minimizar as suas 
situações de vulnerabilidade pessoal e coletiva, no âmbito da saúde bucal. 

Para coleta de dados utilizou-se a técnica denominada Grupo Focal, uma modalidade 
científica da pesquisa qualitativa utilizada no entendimento das diferentes percepções e atitudes 
acerca de um fato, prática, produto ou serviço (Iervolino, Pelicioni, 2001). Um único pesquisador 
previamente treinado e calibrado utilizou-se de um roteiro de tópicos, elaborado no sentido de orientar 
uma conversa, visando apreender o ponto-de-vista dos sujeitos entrevistados sobre temas pré-
estabelecidos (motivação para participar, entraves/contribuições, especificidades/peculiaridades, 
considerações), ou seja, permitiu-se o livre discurso e ao mesmo tempo o delineamento da conversa, 
buscando manter a entrevista sintonizada com os objetivos da pesquisa.  

O material produzido por meio de entrevista foi tratado de acordo com a técnica de análise do 
Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), proposta por Lefèvre (Lefèvre, Lefèvre, 2003). Consiste na 
reunião, de um só discurso-síntese, de vários discursos individuais emitidos como resposta a uma 
mesma questão de pesquisa, por sujeitos social e institucionalmente equivalentes ou que fazem parte 
de uma mesma cultura organizacional e de um grupo social homogêneo. 

 
 

Resultados 
 

Na sequência expõem-se as temáticas extraídas como resultado da pesquisa, com as 
respectivas ideias centrais:  
 

TEMA 1 : POR QUE EU ESTOU AQUI? 
 

1) Rompimento com paradigmas pedagógicos e curriculares tradicionais 
O ensino superior vivencia atualmente um processo de esgotamento do seu modelo 

tradicional de educação (Araujo, 2006), e este fato contribui para que muitos acadêmicos busquem 
uma maneira de inovar, capaz de contribuir com as formas alternativas de trabalho e que rompam 
com as estruturas tradicionais (Lima et al., 2010). A extensão universitária assume uma destas 
formas. 

2) A realização por meio do que é coletivo 
É comum o engajamento de estudantes em atividades voluntárias, não apenas para exercitar 

a caridade, mas como uma forma de cidadania e reconhecimento da importância da sociedade ao 
longo de sua vida acadêmica (Reis, 2001). 

 
3) O desejo de ser reconhecido e valorizado 

Os extensionistas, em seus discursos, traduzem os trabalhos por eles desenvolvidos em 
sentimentos que tangem a necessidade de identificação, idealização, valorização e reconhecimento 
pessoal. O respeito e a confiança estabelecidos entre professor-aluno e aluno-instituição, o orgulho 
de fazer algo importante para si e para a sociedade, e o prazer em enfrentar e vencer desafios, 
também são positivamente destacados. 

 
TEMA 2 – MÃOS À OBRA 
 

1) Os inevitáveis entraves e frustrações 
Trabalhar com ações informativas que demandem a (re)educação da população em termos 

de mudanças de hábitos é muito difícil, pois envolvem a maneira como as pessoas vivem e entendem 
a vida, através de uma visão plural e cultural, que consiste em valores, crenças e visões de mundo, 
situados em um tempo e espaço delimitado (Alves, Aerts, 2011). 
 

2) Dançando conforme a música 
A realidade social, ou seja, a práxis, é determinante das relações sociais. Dessa maneira, 

entende-se que é dentro da realidade de cada ciclo de vida humano que o acadêmico deva 
compreender e vivenciar as suas distintas implicações socioculturais (Lara et al., 2012), criando um 
espaço de reflexão crítica, de diálogo e de construção compartilhada do conhecimento (Brasil, 2007).  
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3) A inevitável troca de saberes 

A profícua relação entre o saber científico e o popular é concretizada pelos acadêmicos, os 
quais evidenciam que o conhecimento precisa ser partilhado entre os diferentes sujeitos. Segundo 
Drury e Reicher (2005), uma série de relatos científicos tem demonstrado que esse tipo de atuação 
educativa junto a comunidade pode gerar experiências de capacitação, formando um lócus de 
possibilidades, ações e mudanças na forma de pensar e agir, (re)criando cotidianamente novos 
modos de fazer saúde (Romanholi, Cyrino, 2012). 

 
TEMA 3 – O SUBSÍDIO HUMANO 
 

1) Desenvolvendo habilidades profissionais 
Os estudantes percebem, na ação extensionista, a possibilidade de ruptura do enfoque 

tradicional do ensino e da aplicação lógica e ordenada dos conhecimentos, habilidades e atitudes 
adquiridos nas diferentes disciplinas, oportunizando ao paciente um atendimento de forma integral e 
mais humanizada. 

 
2) Desenvolvendo habilidades pessoais 

A diversificação de cenários de aprendizagem, muitas vezes trazida pela extensão 
universitária, se apresenta como um importante meio facilitador de interações mais dinâmicas e 
verdadeiras entre o aluno e a comunidade (Pereira et al., 2011), proporcionando ao estudante a 
compreensão do mundo de cada indivíduo, as histórias vividas e as suas diversas versões 
(Romanholi, Cyrino, 2012). 

  
3) A consciência cidadã 

Tem-se hoje como princípio que, para a formação do cidadão, é imprescindível sua efetiva 
interação com a sociedade, seja para se situar histórica e culturalmente ou para referenciar a sua 
formação técnica com os problemas que um dia terá que enfrentar (Medicis, Zago, 2008; Ribeiro, 
2005). Certamente a extensão universitária possibilita essa formação do profissional engajado social 
e politicamente, com forte reconhecimento do investimento de toda a coletividade e comprometido 
com a saúde e a qualidade de vida de pessoas e comunidades (Romanholi, Cyrino, 2012).  

 
 

Conclusões 

Esta pesquisa possibilitou uma reflexão acerca da ação extensionista na vida acadêmica e 
pessoal de estudantes universitários e seus resultados apontaram importantes direcionamentos.  

As concepções acadêmicas perpassaram pelo reconhecimento da enriquecedora 
oportunidade de acompanhar as condições de vida e de saúde das pessoas inseridas em sua 
realidade e de vivenciar uma forma de atuação que não se limita a tradicional, o que permitiu aos 
acadêmicos um alargamento em sua visão de futuro profissional. Ainda, os pesquisados 
consideraram a experiência no campo da extensão um importante agente para o seu processo 
individual e coletivo de formação pessoal. 
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