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RESUMO – O presente trabalho visa apresentar a extensão universitária segundo a realidade 
acadêmica vivida pelos alunos nas Instituições de Ensino Superior, mostrando que ensino e 
pesquisa, formam, mas não qualificam. As atuais técnicas de ensino superior ainda estão atreladas a 
um passado que não passa, desde o formato das aulas até o sistema de avaliação dos alunos. A 
excelência do ensino superior carece de metodologias capazes de fazer com que o aluno pense o 
que estuda e o porquê e a utilidade do seu estudo, não apenas para o Brasil do futuro que ainda não 
chegou, mas principalmente para o Brasil do presente. Pretende-se expor à comunidade acadêmica 
que a qualidade do ensino e da pesquisa se afere nas atividades de extensão, a ponto de influenciar 
na capacidade e no sucesso da carreira dos profissionais, que todos os anos são entregues pelas 
IES, às comunidades brasileiras. Além disso mostrar-se-á que a indissociabilidade ensino, pesquisa e 
extensão, é a garantia do cumprimento da função social das IES, pois as atividades em extensão 
colocam o aluno frente a frente com a realidade do Brasil presente. Pretende-se ainda mostrar que o 
aumento da presença de alunos das classes mais baixas da sociedade brasileira, está dia a dia, 
quebrando paradigmas e redefinindo a forma de ensinar nesse País.  A democratização do ensino 
superior é a base de sua excelência,  
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Introdução 
 

As bases das Instituições de Ensino Superior são o ensino a pesquisa e a extensão, 
entretanto na pratica, o que se observa nos bancos escolares é apenas o ensino e a pesquisa, como 
se apenas ambos fossem suficientes para uma formação acadêmica plena e coerente com as 
realidades da vida em sociedade. Por motivo óbvio, o ensino e a pesquisa são imprescindíveis para 
apresentar o aluno ao conhecimento cientifico, mas a única forma de apresentar esse aluno à 
realidade dos fatos da vida é a extensão. A extensão é a continuidade do conhecimento científico, 
pois se não for assim, qual a sua finalidade. Para que serve o conhecimento cientifico? A extensão 
universitária ainda é marginalizada nas Instituições de Ensino Superior. Exemplo disso é o fato de 
que as IES nacionais, que foram escolhidas, e até indicadas por organismos internacionais, como as 
melhores Instituições a serem frequentadas pelas pessoas que buscam sua realizaçãi ni ensino 
superior. Para ser mais justa, nesta avaliação do CONAES, (Conselho Nacional do Ensino Superior) 
deveria ter sido computada a opinião das populações onde elas estão inseridas, pois como 
Universidade Pública Estatal, essa opinião deve interessar as IES. 

 
As IES devem produzir soluções para a sociedade, promover um espaço de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão. As atividades em extensão de uma IES traduzem-se em suas relações 
comunitárias. A extensão é o link que leva conhecimento às comunidades, e que também traz 
conhecimento e feedback dessas mesmas comunidades. As IES ainda insistem em não admitir que 
possam aprender com o saber popular, “o povo produz conhecimento também”, palavras do professor 
doutor João Rodolfo Amaral Flores, pró-reitor de extensão da Universidade Federal de Santa Maria 
no Rio Grande do Sul. Logo não se pode mais admitir o pensamento retrógado de que a comunidade 
é “uma coitadinha, a qual se tem o santo dever acadêmico de salvá-la de si mesma, por conta de sua 
ignorância”. Essa posição de salvador da pátria é por demais simplista, e não contribui para o 
desenvolvimento da comunidade. Não passa de uma ação paliativa, na medida em que não reúne os 
elementos necessários para a construção de uma cidadania consciente e responsável.  
 
Discussão 

 
O pensamento de que a comunidade na qual esta inserida a IES, precisa ser protegida pelo 

manto do saber cientifico, acaba por blindar a comunidade, isolando-a do desenvolvimento humano e 
do crescimento econômico. Vale lembrar que toda ação protecionista nesse sentido resulta em 
assistencialismo, desvirtuando a função social da IES, qual seja, produzir soluções para a sociedade. 
“Carregar as comunidades no colo” não é a solução adequada à construção da cidadania, é preciso 
permitir que as comunidades “caminhem com suas próprias pernas”. As IES poderiam limitar-se a 
acompanhar e observar, acompanhar para esclarecer as dúvidas surgidas no caminho e observar 
para aprender com as comunidades, e assim fortalecer-se para continuar acompanhando e 
atendendo as constantes demandas, características da persecução da cidadania. 
 

Infelizmente, essa mesma ideia assistencialista vigente na maioria das IES é também 
recorrente no meio político. Na realização das ações de extensão executadas pelas IES, os 
acadêmicos deparam-se com autoridades políticas divididas em dois grupos, as que não conhecem a 
extensão universitária e as que não querem conhecer. Para essas cabeças “pensantes” extensão 
universitária deve ser igual a assistencialismo, pois só assim é possível a promoção pessoal. Essa é 
a motivação para as parcas liberações de verbas destinadas às ações de extensão universitária 
existentes no Brasil. Considerando as dimensões territoriais, culturais e históricas do nosso País, 
pode-se afirmar que não há investimento suficiente para as atividades de extensão. Tanto que é raro, 
alunos e professores defenderem a bandeira da extensão, aqueles por não conhecerem e estes por 
não divulgarem essa possibilidade. Basta uma pergunta, para constatar-se em qualquer uma das 
disciplinas oferecidas pelas IES, que a maioria dos alunos não sabe o que de fato é, e para que sirva 
a extensão universitária.  
 

O maior exemplo disso é o Projeto Rondon, que não é divulgado pelos mestres e doutores 
das IES, mesmo sendo o maior projeto de extensão universitária do país, o único com capacidade 
operacional para colocar o aluno de frente com as diversas realidades brasileiras, preparando-o para 
a vida como ela é, sem ilusões. Cada operação do Projeto Rondon, desenvolvidas pelo Ministério da 
Defesa, segundo o Almirante Edlander, Comandante das Operações, custa em média três milhões de 
reais, cobrindo entre vinte e cinco a trinta municípios de determinada região do país. O único objetivo 
é formar multiplicadores da cidadania nas comunidades e devolver os alunos a suas IES, conscientes 
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e comprometidos com as demandas das populações brasileiras. O custo de cada operação pode 
parecer alto, mas o resultado obtido de cada uma delas torna-o ínfimo, pois levar cidadania, inserindo 
as pessoas no contexto político local e nacional não tem preço. 
 

Guardadas as devidas proporções, ações com a roupagem do Projeto Rondon poderiam ser 
desenvolvidas e efetivadas pelas IES em âmbito regional, visto que a ausência de cidadania não é 
exclusividade das regiões norte e nordeste. Aqui também é Brasil. Não é necessário deslocar o aluno 
para o outro lado do país para colocá-lo de frente com a realidade brasileira, abduzindo-o do mundo 
ideal do conhecimento cientifico. Prova disso são os bolsões de pobreza aqui nos campos gerais no 
Paraná, onde o baixo índice de desenvolvimento humano, assim com nas regiões norte e nordeste, 
está diretamente ligado à falta de exercício da cidadania. A extensão universitária regional poderia 
ser desenvolvida pelas IES aos moldes do Projeto Rondon, mas com as necessárias adaptações às 
realidades locais, para de fato fazer a diferença na vida das comunidades. 
 

A extensão universitária, além de fechar o ciclo do conhecimento científico, ainda estimula o 
voluntariado, desenvolvendo a sensibilidade no aluno, o que é imprescindível para a sua evolução 
profissional, na medida em que o mercado esta saturado de profissionais de notável saber 
acadêmico, mas completamente insensíveis no trato com as pessoas, incapazes de se colocar no 
lugar do outro. Tão importante quanto o conhecimento profissional é o conhecimento de si mesmo, o 
que pode ser percebido na capacidade em relacionar-se com as pessoas, pois é exatamente na 
qualidade das relações entre as pessoas que se encontra a utilidade da profissão. Hodiernamente, o 
mercado não deixa de considerar a razão do conhecimento profissional técnico e científico, mas, 
paulatinamente, vem reconhecendo a importância do autoconhecimento o equilíbrio emocional nas 
relações pessoais tem sido o fator decisivo tanto nas contrações quanto nas promoções. 
 

E o campo fértil para o desenvolvimento da sensibilidade do aluno é a extensão universitária, 
por meio da qual o aluno enxerga o Brasil como ele é, e não como deveria ser. O caminho para o 
Brasil que queremos começa na sua realidade. E essa realidade precisa ser conhecida na sua fonte, 
por aqueles que pretendem mudá-la, fazendo acontecer à cidadania na vida das pessoas. Contudo 
apesar das dificuldades de toda ordem, a posição das IES em relação à extensão universitária vem 
passo a passo melhorando, ainda não é o ideal, mas é inegável a mudança de perfil dos alunos das 
IES. E o motivo dessa mudança é a política do Governo Federal de inclusão dos alunos dos setores 
de baixa renda. Essa ocupação oxigenou o pensamento acadêmico, levantando novos 
questionamentos para a utilidade dos cursos superiores na vida das comunidades carentes. O que é 
bom para o ensino e a pesquisa, e melhor ainda para a extensão universitária. 
 

A presença dos alunos desses seguimentos trouxe nova visão para os cursos superiores, no 
sentido de aproximá-los da realidade vivida pelas comunidades carentes, visto que esses alunos são 
crias dessas comunidades, a que a utilidade operacional e efetiva do ensino superior não chegava. 
Os alunos oriundos dos setores de baixa renda estão de certa forma trazendo o Brasil real para o dia 
a dia das IES, a plebe esta deixando de ser inculta e esta mostrando a face nos álbuns de formatura 
das melhores Instituições de Ensino Superior, públicas ou particulares. O ensino superior esta 
deixando de ser o monopólio de alguns, e, aos poucos, esta se transformando na democracia de 
todos. Essa mudança gradativa vem fortalecendo as IES perante as comunidades e estas estão  
passando a ver as IES como parte do objetivo a ser atingido. O senso comum que pairava no 
imaginário das comunidades carentes, levando-as a entender que ensino superior é coisa de rico e 
para rico, esta perdendo espaço para a consciência cidadã, de que somente através da educação se 
pode mudar a realidade vivida pelas comunidades. A tradicional política do pão e circo se mostra 
fraca quando cruza o caminho de brasileiros, em busca da cidadania plena e consciente. E o melhor 
dessa quebra de paradigma é a naturalidade com que os membros das comunidades carentes 
aceitam o ensino superior em suas vidas, como ponto de partida para o seu crescimento político e 
econômico.  
 

 Hoje já se pode ver em uma sala de aula de ensino superior, todas as faces do Brasil, o perfil 
heterogêneo dos alunos enriquece o ensino, oxigenando-o e agregando utilidade ao conhecimento, 
apesar das aulas ainda serem predominantemente expositivas, os alunos conseguem mostrar de 
onde vieram e aonde pretendem chegar. E o desafio dos professores, é garantir uma trajetória segura 
e academicamente produtiva, no sentido de que o conhecimento científico adquirido não só faça 
diferença na vida do aluno, mas também na comunidade, na qual está inserido. O modelo de 
Instituição de Ensino Superior no Brasil é uma cópia do europeu e do norte-americano, ainda não 
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temos um modelo próprio, que de fato atenda as necessidades segundo as realidades locais. O 
modelo copiado é bastante capitalista, e visa à formação de indivíduos produtivos e não de indivíduos 
pensadores. E essa é mais uma utilidade da extensão universitária, transformar alunos em 
pensadores. Antes da produção econômica, é preciso pensar o Brasil conforme as suas realidades, 
sem isso, toda produção cientifica torna-se obsoleta. Desvirtuando a função social da educação. 

 
Resultados dos Projetos de Extensão da UEPG 

 
Demonstrativo da última participação da UEPG no Projeto Rondon, denominada Operação 

Canudos, durante a qual foram aprovados dois projetos, conjunto “A” e conjunto “B”, em janeiro de 
2013, na região compreendida entre os Estados da Bahia e do Piauí. 

 
 

 

 

PROGRAMA RONDON 

Discriminação Quantidade 

Projetos 2  

População atingida 2.900  

Municípios envolvidos  2  

Outros Estados 2  

Cipó – BA 
São Raimundo Nonato - PI 

 
Em 2012, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, desenvolveu 462 (quatrocentos e 

sessenta e dois) projetos, em 148 (cento e quarenta e oito) municípios do Paraná, atingindo uma 
população de 243.149 (duzentos e quarenta e três mil, cento e quarenta e nove) pessoas. 

 
Conclusão 

 
O professor doutor João Rodolfo Amaral Flores, pró-reitor de extensão da Universidade 

Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul, durante palestra ministrada no 10º Congresso de 
Extensão da Universidade Estadual de Ponta Grossa, afirmou que “Pensar o futuro independe da 
política do governo, o governo federal deveria ter uma agencia de fomento a extensão e 10% da 
carga horária de todos os cursos superiores deveriam ser voltadas para a extensão”. A fala do 
professor demonstra o quanto ainda é marginalizada a extensão universitária, como se descartável 
fosse. Tanto que o tema do 10º CONEX foi: “Os Desafios da Indissociabilidade Ensino, Pesquisa e 
Extensão”. Ou seja, aglutinar as bases do ensino superior no Brasil ainda é um desafio a ser 
superado por alunos e professores. A falta de investimentos significativos em extensão universitária é 
uma tentativa clara de colocar preço na educação, o que é inadmissível. O conhecimento não tem 
limite, assim como também não tem preço.              
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