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RESUMO 
 

 

Este trabalho analisa a participação discente em dois projetos de extensão da 

Universidade Federal de São Paulo: o projeto Cananéia, que proporciona 

vivência em comunidades ribeirinha e quilombola e o projeto Xingu, em 

comunidade indígena. Ambos os projetos são extracurriculares, com 

participação discente voluntária. O objetivo geral foi analisar a dimensão 

formadora desses projetos, a partir dos olhar dos egressos e coordenadores 

dessas atividades e os objetivos específicos foram: identificar os fatores 

impulsionadores que mobilizaram coordenadores e estudantes de Medicina e 

de Enfermagem a participarem dos projetos; conhecer as concepções e 

histórias dos coordenadores; analisar a importância da extensão universitária 

na formação dos estudantes e verificar quais competências gerais e 

habilidades específicas descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

cursos de Medicina e de Enfermagem são desenvolvidas nessas ações. Foi 

desenvolvida uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, utilizando dois instrumentos: questionário e 

entrevista. A população de estudo constou dos dois coordenadores e de 

egressos dos anos 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003. Os resultados mostram 

que oportunidade de aprendizagem é o motivo principal da busca por essas 

experiências, oportunizando o confronto da teoria com a prática e favorecendo 

o desenvolvimento cognitivo do estudante numa perspectiva interdisciplinar. Na 

visão dos coordenadores e egressos, essas participações reforçam o 

desenvolvimento das habilidades e competências descritas nas Diretrizes 

Curriculares e acabam tendo significado marcante na vida pessoal e 

profissional dos egressos.  
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ABSTRACT 
 
 
This paper aims at analyzing the participation of teachers in two extension projects 

at the Federal University of São Paulo: The first is the “Cananeia” Project, which 

makes it possible to study two communities – “Ribeirinha” and “Quilombola”, and 

the “Xingu Project” (an indigenous community). Both tasks are not core-

curriculum, thus the participation of teachers happens on a voluntary basis. The 

main objective is to analyze the formation of these projects, from the perspective 

of the egress members and coordinators of the activities, by means of specific 

objectives: to identify the reasons why both coordinators and students of medicine 

and nursing take part in these projects; to understand their conceptions and 

histories; as well as to analyze the importance of university extension courses in 

the formation of students and also to determine which competences and specific 

abilities, present in the curriculum of Medicine and Nursing schools throughout the 

country, are actually improved with the development of these tasks. An exploring 

research, with both qualitative and quantitative approaches, was put into practice 

by means of questionnaires and interviews. The study group was formed by two 

coordinators and former students from 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003. The 

results show that the opportunity to improve their knowledge has been the main 

reason for these people to engage in these experiments, making it possible for 

them to compare the concepts of practice and theory and at the same time, to 

favour the cognitive improvement of students by means of an interdisciplinary 

perspective. According to coordinators and former members of the staff, the 

participation in these projects, reinforce the development of the abilities and 

competences mentioned in the curriculum, and have a significant impact on both 

their personal and professional life. 
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“A diferença entre o possível e o 

impossível está na vontade 

humana.” 

 
Louis Pasteur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A utopia está no horizonte 

Me aproximo dois passos, 
Se distancia dois passos. 
Caminho dez passos e o  
Horizonte corre dez passos mais. 
Por mais que eu caminhe,  
Nunca o alcançarei 
Para que serve a utopia? 
Para isso, para caminhar.” 
 

Eduardo Galiano 
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O curso de graduação, tratado como etapa da formação acadêmica 

e profissional, exige uma definição preliminar do perfil do profissional que se 

quer formar.  

Segundo Maranhão e Silva (2001), as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os Cursos de Graduação (2001) são os referenciais para 

elaboração do modelo pedagógico do curso e do perfil do profissional 

esperado, assim como para o delineamento de competências gerais e 

habilidades específicas que objetivam preparar o futuro profissional para 

enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mercado 

de trabalho e das condições de exercício profissional.  

As competências gerais desejadas para o graduado nos cursos de 

Medicina e de Enfermagem, conforme preconizado por essas diretrizes, 

requerem uma abordagem mais ampla, no que se refere ao relacionamento do 

profissional com o meio em que irá atuar, ou seja, com a sociedade. 

A extensão universitária é uma das formas do estudante interagir 

com o meio em que irá atuar; cria possibilidades para o conhecimento de 

comunidades, para o confronto da teoria aprendida com a prática acadêmica e 

para aprender fazendo.  

Algumas oportunidades profissionais que vivenciei contribuíram para 

formação de muitas concepções que me incentivam a buscar um 

aprofundamento sobre o impacto das atividades de extensão na formação do 

profissional da Saúde e o conseqüente preparo desse profissional para o 

trabalho junto à sociedade.  

Como pedagoga, tenho participado, ao longo dos últimos 15 anos, 

de atividades relacionadas à educação, a programas sociais na área da Saúde 

e a políticas públicas.  

Na antiga diretoria da Escola Paulista de Medicina - EPM, assessorei 

o então diretor da Instituição, Prof. Nader Wafae e muito aprendi sobre gestão 

universitária. Segui com ele, quando nomeado Secretário de Estado da Saúde, 

podendo aprender ainda mais, agora, sobre gestão em saúde. Realizei naquele 

período atendimentos a prefeitos, deputados, senadores, entidades 
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filantrópicas, sindicatos, movimentos populares e outros. Assessorava-o em 

todas as audiências e conheci muitas realidades regionais e a diversidade 

geográfica, econômica, política e cultural do Estado de São Paulo. Ainda pude 

ter, nesse período, a experiência e a vivência dentro de um importante 

conselho, como Secretária Executiva do CTA (Conselho Técnico 

Administrativo), sendo responsável pelo estabelecimento de mecanismos de 

agilização e de otimização das atividades da Pasta. 

Nessa trajetória, fui convidada para acompanhar a equipe do não 

mais Secretário de Estado da Saúde, mas Assessor do Governador para 

Implantação de Programas Especiais de Saúde, visando à articulação destes 

com as diversas Secretarias de Estado e com os municípios.  

Retornei, quando do término daquela gestão de governo, para a não 

mais Escola Paulista de Medicina, mas, sim, desde 1995, para a Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP). Depois de um período de envolvimento com a 

Pós-Graduação e com a Pesquisa, fui trabalhar com a ”extensão universitária” 

(junho de 1996). 

Participei da implantação da extensão da UNIFESP desde a criação 

da Pró-Reitoria, oportunidade que me foi dada pelo prof. Manuel Lopes dos 

Santos, grande responsável pelo meu pleno envolvimento com essa área. Sua 

experiência e idéias inovadoras sobre educação, universidade e sociedade me 

despertaram.  

Passei a acompanhá-lo desde então e a vivenciar a construção da 

história da extensão universitária brasileira, participando dos Encontros 

Regionais, Nacionais e Internacionais de Extensão, o que tem contribuído para 

a construção da política de extensão da UNIFESP, que busca o compromisso 

da universidade com a transformação da sociedade brasileira em direção à 

justiça, à solidariedade e à democracia, que são os compromissos do Plano 

Nacional de Extensão Universitária (2001).  

Os Encontros Regionais e Nacionais que acabo de citar são 

organizados pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, constituído em 1987 e dirigido por um Presidente (eleito 
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anualmente pelos pares), por cinco Coordenadores Regionais (eleitos por suas 

regiões), e por uma Secretaria Executiva. Na coordenação nacional, há 8 

Coordenadores Temáticos (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, 

Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho) e 3 Coordenadores 

de Grupos Técnicos: Sistema de Dados e Informações de Extensão e RENEX 

– Rede Nacional de Extensão; Avaliação da Extensão e Indissociabilidade 

Ensino, Pesquisa e Extensão e Flexibilização Curricular. A cada ano são 

realizadas até duas reuniões regionais e uma reunião nacional, para decisão 

das políticas de extensão a serem encaminhadas e, a cada dois anos, um 

congresso nacional. Em cada encontro, um tema, uma discussão e a certeza 

de um trabalho a ser construído junto às nossas instituições.  

Em 1997, participei da organização do I Congresso de Extensão 

Universitária da Região Sudeste, realizado na Universidade de São Paulo – 

USP, em parceria com a UNIFESP. Em 1998, estive no último Congresso da 

Sudeste, realizado no Rio de Janeiro.  

Em 1999 participei do Encontro da Coordenação Sudeste, na cidade 

de Fama, Minas Gerais, organizado pela Profa. Hédima Carvalho de Souza, 

onde foram propostas muitas das políticas de extensão implantadas nos anos 

seguintes. Nesse encontro conheci a Profa. Malvina Tânia Tuttman, o prof. 

Targino de Araújo Filho e o prof. Edison José Correia, que passaram a ser 

minhas referências de trabalho, por suas concepções sobre o papel da 

extensão para a universidade e sociedade.  

Em 1999 ainda, no Encontro Nacional do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão, foram instituídos dois Grupos Técnicos (GTs), um para sistematizar 

as atividades de extensão das universidades públicas e outro para elaborar 

parâmetros de avaliação dessas atividades. Nomeada membro do ”GT da 

Sistematização”, acabei me envolvendo com a Coordenação Nacional do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.  

O GT da Sistematização tinha por objetivos: organizar a extensão 

nas universidades públicas brasileiras e elaborar estratégias que dessem 

visibilidade às ações de extensão desenvolvidas nas universidades e a relação 
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destas com as políticas públicas. Estabeleceu as ações de extensão 

(programas, projetos, cursos, eventos, prestações de serviços e produtos 

acadêmicos decorrentes dessas ações) e criou áreas temáticas e linhas 

programáticas. Foi uma experiência ímpar o envolvimento com esse trabalho, 

inédito e pioneiro. A graduação e a pós-graduação tinham um sistema de 

informação e de avaliação que davam visibilidade às suas ações. O mesmo 

não ocorria com a extensão, o que levou o GT a pensar nessas estratégias de 

sistematização, apresentando como resultados:  

− a elaboração de um projeto que foi aprovado pelo Fórum Nacional de Pró- 

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras e encaminhado 

ao Ministério da Educação, com vistas à institucionalização, organização e 

sistematização da extensão em cada universidade. O “projeto” foi publicado 

como volume 2 da Coleção Extensão Universitária, intitulado Sistema de 

Dados e Informações da Extensão – Base operacional de acordo com o Plano 

Nacional de Extensão (2001);  

− a criação da RENEX - Rede Nacional de Extensão (cujo servidor e programa 

estão sob a responsabilidade da Universidade Federal de Minas Gerais), que 

objetiva a organicidade e visibilidade nacional das ações de extensão 

desenvolvidas pelas universidades públicas e suas relações com as demais 

instâncias da sociedade. 

Ainda em 1999, nomeada Coordenadora da área temática Saúde da 

Região Sudeste, procurei conhecer os programas e os projetos de extensão da 

região, visando à proposição de políticas para o desenvolvimento regional, 

naquela área de atuação. 

No ano seguinte, fui nomeada Secretaria Executiva do Fórum de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, a convite de 

seu presidente, Prof. Lucas Pereira Batista. 

Nesse mesmo ano, integrando uma comitiva brasileira a Michuacán, 

México, participei do V Congreso Iberoamericano de Extensión. A comitiva 

trouxe para o Brasil duas contribuições de impacto para a construção da 

história da extensão universitária: a presidência da Unión Latina Americana de 



Introdução  
 
 

 
 

6

Extensión, que passou a ser exercida pelo presidente do Fórum, prof. Lucas 

Batista Pereira, e o VI Congresso Ibero-Americano de Extensão, que foi 

organizado pela Universidade Federal de São Paulo, em 2001, na cidade de 

Embu das Artes, sob a presidência do Prof. Manuel Lopes dos Santos, Pró-

Reitor de Extensão da UNIFESP, e sob minha coordenação, juntamente com a 

Coordenação Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras e com a Unión Latinoamericana de 

Extensión. Os congressos anteriores foram realizados em Cuba (1996), 

Argentina (1997), Costa Rica (1998), Venezuela (1999) e México (2000). 

Compareceram representantes de vários países da América Latina e 

um público em torno de 650 pessoas. Pela primeira vez, instituições de ensino 

superior públicas, comunitárias e particulares reuniram-se no Brasil, para 

discutir extensão universitária. Mais de três centenas de trabalhos foram 

encaminhados, e as oito comissões temáticas, pela primeira vez foram 

acionadas para sua apreciação. 

Renomados pesquisadores debateram conosco, como Roberto 

Mauro Gurgel, Pedro Demo, Silvio Paulo Botomé e Marco Antonio Dias 

(representante da Universidade das Nações Unidas).  

O livro Construção Conceitual da Extensão Universitária na América 

Latina, organizado pela Profa. Dóris Santos de Faria (pró-reitora de extensão 

da Universidade de Brasília na época), foi lançado nesse evento. 

Decidiu-se realizar a cada dois anos, no Brasil, um Congresso 

Nacional de Extensão Universitária (o primeiro aconteceu na Universidade 

Federal da Paraíba, em 2002), nos anos em que não estivessem acontecendo 

Congressos Ibero-Americanos de Extensão, que passaram a ser realizados 

bianualmente. Assim, o congresso seguinte passou para o ano de 2003 

(realizado em Cuba).  

Em 2001 ainda, no XVII Encontro Nacional do Fórum, realizado na 

Universidade Federal do Espírito Santo, foi instituído o GT da 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão e Flexibilização Curricular. Em 

2002, no XVIII Encontro Nacional, fui nomeada para compor esse GT, cuja 
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tarefa é refletir sobre a educação superior no Brasil e a integração dos 

aspectos social e científico na formação dos profissionais nas universidades 

públicas, apontando a Extensão como um dos espaços de reflexão crítica, que 

pode contribuir para a formação do profissional, não apenas voltado para o 

mercado de trabalho, mas cidadão consciente do seu papel e das realidades 

com que irá ter que lidar e mudar.  

São objetivos do GT: o estabelecimento de princípios gerais 

norteadores para a implementação da flexibilização curricular; a apresentação 

de uma proposta que ofereça subsídios para a implementação da flexibilização 

curricular e indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a divulgação 

das experiências desenvolvidas pelas universidades públicas brasileiras e a 

elaboração de um documento que fará parte da Coleção Extensão Universitária 

(Volume 4). 

Em 2002 assumi a Coordenação Nacional da área temática Saúde.  

Em 2003 participei de uma comissão da coordenação do Fórum que, 

juntamente com o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa - INEP, formatou a 

base de dados sobre a extensão universitária que passou, a partir daquele 

ano, a ser divulgada no Censo do Ensino Superior. Participei ainda do VII 

Congreso Iberoamericano de Extensión, em Pinar del Rio, Cuba, onde 

apresentei o trabalho Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão e a 
Flexibilização Curricular: um olhar da extensão, juntamente com o Prof. Marco 

Antônio França, atual presidente do Fórum. Nesse evento, o Brasil foi 

novamente indicado para organizar o Congresso Iberoamericano de Extensão, 

que será realizado no Rio de Janeiro, em novembro de 2005, sob a 

responsabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  

Ainda em 2003, fui indicada pela Coordenação do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão para o Ministério da Educação para relatora do Seminário 

Internacional - Universidade XXI, onde pude mergulhar nas discussões sobre o 

ensino superior no mundo e as expectativas sobre a formação dos futuros 

profissionais que lidarão com o nosso planeta e com a humanidade nos próximos 

anos. Começava o debate sobre a reforma universitária do País.  
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Em 2004, com apoio institucional, realizei um Curso de 

Especialização em Gestão Universitária (organizado pelo Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras – CRUB e pela Organização Universitária 

Interamericana – OUI), com ênfase em gestão acadêmica. Na monografia, 

propus a criação de uma disciplina na UNIFESP (a princípio eletiva), 

denominada Atividade Curricular de Integração entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão em Saúde (ACIEPES), para relacionar situações concretas de 

demandas da população. Esse projeto encontra-se em tramitação.  

Atualmente coordeno a área de Projetos Sociais da Pró-Reitoria de 

Extensão da UNIFESP e a implantação da política de extensão na universidade, 

assim como sua gestão e avaliação. Represento a Pró-Reitoria de Extensão nas 

articulações com os parceiros, nas comissões do PDI (Programa de 

Desenvolvimento Institucional) da UNIFESP e da CPA (Comissão Própria de 

Avaliação), onde coordeno uma subcomissão de extensão, e nos Fóruns Regional 

e Nacional. Sou membro da Secretaria Executiva da Coordenação Nacional, 

coordeno a Área Temática Saúde da Região Sudeste e participo dos GTs da 

Sistematização da Extensão – SIEX/RENEX e da Indissociabilidade Ensino-

Pesquisa-Extensão e Flexibilização Curricular. 

Nesse resgate de minha trajetória, buscando, ao lado de pessoas 

das diversas regiões do País, formular políticas de extensão, principalmente 

voltadas para a área da Saúde, impactar a organização e a institucionalização 

da extensão nas universidades, pensar nas relações que estabelecem com as 

demais instâncias da sociedade, nos impactos sociais e na formação dos 

estudantes, foi necessária uma articulação com ministros e ministérios, com o 

segundo e terceiro setores e com todas as universidades brasileiras, 

principalmente públicas. Foi necessário também o contato com outros Fóruns 

de Extensão (das comunitárias e das particulares) e com os Fóruns de 

Graduação, de Pós-Graduação e Pesquisa e com a ANDIFES (Associação 

Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior), o que 

ampliou ainda mais minha visão, concepções e indagações. 
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A Universidade Federal de São Paulo é uma universidade temática 

da área da Saúde dedicada ao ensino, à pesquisa e à extensão universitária.  

Na extensão, há um grande número de projetos sociais, que 

realizam atividades extramuros, na maioria das vezes, desvinculadas do 

currículo acadêmico, com participação voluntária de discentes. Nascem das 

necessidades dos departamentos, das disciplinas, de alguns docentes e, em 

alguns casos, do próprio corpo discente.  

Entre os programas e projetos de extensão universitária, existe o 

Projeto Cananéia, criado em 1996, que propõe a atuação cidadã dos 

profissionais de Saúde junto à comunidade carente do município e de seus 

distritos, no litoral sul de São Paulo. Alunos e professores da UNIFESP levam 

à população orientações sobre saúde, em oficinas educativas, que, além de 

promoverem atividades de debate e reflexão, têm por objetivo melhorar a 

qualidade de vida da comunidade.  

Outro programa é o Projeto Xingu, que atua, há 41 anos, no Parque 

Indígena do Xingu, onde vivem 4200 índios de 17 etnias diferentes. Desde 

1999, os profissionais da universidade são responsáveis pela gestão do Distrito 

Sanitário Especial Indígena do Xingu. Além da assistência básica à população, 

o Projeto Xingu é responsável pela capacitação de profissionais indígenas 

como agentes de saúde e auxiliares de enfermagem.  

Muitos alunos da UNIFESP participaram do Projeto Cananéia e do 

Projeto Xingu. Participei da construção do Projeto Cananéia, acompanhando o 

seu desenvolvimento e institucionalização, além de otimizar algumas parcerias 

e de realizar algumas viagens e vivências, como pós-graduanda e como 

coordenadora de extensão.  

Neste trabalho de Mestrado, procuro conhecer a importância da 

extensão universitária na formação dos médicos e enfermeiros, tendo por base 

as experiências vivenciadas pelos egressos da Universidade Federal de São 

Paulo e pelos coordenadores desses dois projetos.  
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Meu amplo envolvimento com a extensão universitária e participação 

efetiva na UNIFESP, como Coordenadora de Extensão, Coordenadora de 

Projetos Sociais e participante do Projeto Cananéia, me instigam a questionar 

e querer conhecer a dimensão formadora da extensão universitária, sob a ótica 

dos egressos de Medicina e de Enfermagem e dos coordenadores dessas 

atividades.  

Em vários momentos deste estudo, sinto-me também informante do 

processo de extensão e de suas atividades, o que reforça minha 

responsabilidade e compromisso com a análise. 

As questões elaboradas para esta pesquisa são:  

− Quem são os estudantes que participam desses projetos? Quais os fatores 

impulsionadores que os mobilizam para essa participação? 

− Quem são os coordenadores que voluntariamente participam desses 

projetos desvinculados do currículo acadêmico? Quais suas concepções e 

histórias? Por que participam?  

− Qual a importância da extensão universitária na formação dos estudantes 

que participam dos projetos Cananéia e Xingu? 

− Que competências gerais e habilidades específicas descritas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina e de Enfermagem são 

desenvolvidas nessas ações?  

− Quais os significados dessas experiências na formação do estudante? 

− Qual a dimensão formadora dos Projetos Cananéia e Xingu?  

Espero com os resultados deste trabalho contribuir para novas 

reflexões a respeito do processo de formação do profissional da Saúde. 
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Este trabalho está organizado nos 6 capítulos subseqüentes:  

− O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica do objeto pesquisado, 

enfatizando aspectos relacionados à extensão universitária e sua relação com 

o processo de formação do médico e do enfermeiro. 

− O capítulo 3 descreve os objetivos (geral e específicos) propostos para esta 

pesquisa. 

− O capítulo 4 descreve a metodologia utilizada para obtenção dos resultados. 

− O capítulo 5 investiga a participação estudantil e dos coordenadores nos 

projeto.  

− O capítulo 6 investiga quais as competências gerais e as habilidades 

específicas descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Medicina e de Enfermagem que são desenvolvidas nessas ações e os 

significados dessas experiências na formação do aluno. 

− As considerações finais sobre o desenvolvimento deste estudo encontram-se 

no capítulo 7.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Eu sustento que a única 

finalidade da ciência está em 

aliviar a miséria da existência 

humana”  

 
Brecht 
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“Um dos grandes papéis do ensino superior sempre foi a educação e 

a formação dos futuros dirigentes da sociedade. Atualmente em 

decorrência da massificação dos sistemas educativos, essa realidade 

está diferente; no entanto, a necessidade de educar e de formar 

cidadãos capazes de resolver os graves problemas sociais permanece 

[...] A cidadania exige, de um lado, um senso de responsabilidade em 

relação à comunidade local e, de outro, a compreensão do contexto 

sociocultural global da cidade planetária [...] O nascimento de uma 

nova sociedade dependerá enormemente – para não dizer 

integralmente – da existência de atitudes diferentes e de uma 

profunda compreensão da diferença.“ 

 

Anais da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior (1999, 

p.463) 

 

 

2.1 Universidade e sociedade 

Mais de quatro mil pessoas participaram, em Paris, de 5 a 9 de 

outubro de 1998, da Conferência Mundial sobre Educação Superior. Mais de 180 

países foram representados por ministros e delegações oficiais. Estiveram 

presentes representantes do setor privado, de associações de professores e de 

estudantes, reitores, pesquisadores em Educação, representantes de todas as 

grandes associações de universidades e organizações não governamentais. 

Todos buscaram refletir sobre o papel do ensino superior, num mundo de 

constantes mudanças, e sobre a construção de um futuro, para o qual as novas 

gerações deverão estar preparadas com novas habilitações, conhecimentos e 

idéias. Quais as finalidades do ensino superior ou qual é o projeto educacional 

da universidade contemporânea, da Universidade do Século XXI?  

Segundo Dias (1999), diretor de Ensino Superior e Pesquisa da 

UNESCO, “na história da humanidade, jamais se viu uma concentração desta 
magnitude para tratar exclusivamente do tema do ensino superior.” (p. 11) 
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A conferência culminou com a aprovação de dois documentos que 

representam o consenso da comunidade internacional sobre a educação no 

futuro: “Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI: Visão e 

Ação” e ”Marco de ação prioritária para a mudança e o desenvolvimento da 

educação superior”. 

As temáticas propostas nos 17 artigos que fundamentaram a 

Declaração Mundial sobre a Educação Superior no Século XXI buscaram firmar 

um compromisso em favor da paz. Foram considerados, para elaboração do 

documento, os princípios da Carta das Nações Unidas, da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais e do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos e as recomendações relativas à educação superior das principais 

comissões e conferências realizadas, que definiram que a educação é um dos 

pilares fundamentais dos direitos humanos, da democracia, do 

desenvolvimento sustentável e da paz e que a solução dos problemas que 

surgem no limiar do século XXI depende das instituições de educação superior. 

Estas devem assumir maiores responsabilidades para com a sociedade, 

prestando contas, aumentando sua capacidade para viver em meio à incerteza, 

para mudar e provocar mudanças, para atender às necessidades sociais e 

promover a solidariedade e a igualdade, com rigor científico, originalidade e 

qualidade, colocando os estudantes no centro de suas preocupações e ações, 

dentro de uma perspectiva de continuidade, possibilitando a integração total 

com a sociedade do conhecimento global do novo século. (Anais da 

Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, 1999: 21-2) 

Apresentamos os artigos que enfatizam o papel da educação 

superior no processo de formação dos recursos humanos necessários para 

século XXI, tema abordado neste projeto. 
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“Artigo 1o – A missão de educar, formar e realizar pesquisa; 

d) contribuir para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, 
fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, internacionais e 
históricas, em um contexto de pluralismo e diversidade cultural. 

e) contribuir na proteção e consolidação dos valores da sociedade, 
formando a juventude de acordo com os valores nos quais se baseia 
a cidadania democrática e proporcionando perspectivas críticas e 
independentes a fim de colaborar no debate sobre as opções 
estratégicas e no fortalecimento de perspectiva humanística.” (p.22) 

 

“Artigo 6o – Orientação de longo prazo baseada na relevância da 
educação superior; 

a) a relevância da educação superior deve ser avaliada em termos 
do ajuste entre o que a sociedade espera das instituições e o que 
elas realizam. Isso requer padrões éticos de imparcialidade política, 
capacidade crítica e, ao mesmo tempo, uma articulação melhor com 
os problemas da sociedade e do mundo do trabalho, baseando 
orientações de longo prazo em objetivos e necessidades sociais, 
incluindo o respeito às culturas e a proteção ao meio ambiente. A 
preocupação deve ser a de facilitar o acesso a uma educação geral 
ampla, especializada e freqüentemente interdisciplinar para 
determinadas áreas, focalizando-se as habilidades e aptidões que 
preparem os indivíduos tanto para viver em uma diversidade de 
situações como para poder reorientar suas atividades. 

b) a educação superior deve reforçar o seu papel de serviço 
extensivo à sociedade, especialmente às atividades voltadas para a 
eliminação da pobreza, intolerância, violência, analfabetismo, fome, 
deteriorização do meio ambiente e enfermidades, principalmente por 
meio de uma perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar para a 
análise dos problemas e questões levantadas. 

d) finalmente, a educação superior deve almejar a criação de uma 
nova sociedade - não violenta e não-opressiva - constituindo-se de 
indivíduos altamente motivados e íntegros, inspirados pelo amor à 
humanidade e guiados pela sabedoria e bom senso.” (p.25) 
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“Artigo 9o – Aproximações educacionais inovadoras: pensamento 
crítico e criatividade; 

b) as instituições de educação superior têm que educar os 
estudantes para que sejam cidadãs e cidadãos bem informados e 
profundamente motivados, capazes de pensar criticamente e de 
analisar os problemas da sociedade, de procurar soluções aos 
problemas da sociedade e de aceitar as responsabilidades sociais. 

c) para alcançar estas metas, pode ser necessária a reforma de 
currículos, com a utilização de novos e apropriados métodos que 
permitam ir além do domínio cognitivo das disciplinas. Novas 
aproximações didáticas e pedagógicas devem ser acessíveis e 
promovidas a fim de facilitar a aquisição de conhecimentos práticos, 
competências e habilidades para a comunicação, análise criativa e 
crítica, a reflexão independente e o trabalho em equipe em contextos 
multiculturais, onde a criatividade também envolva a combinação 
entre o saber tradicional ou local e o conhecimento aplicado da 
ciência avançada e da tecnologia. Esses currículos reformados 
devem levar em conta a questão do gênero e o contexto cultural, 
histórico e econômico específico para cada país. O ensino das 
normas de direitos humanos e educação sobre as necessidades das 
comunidades em todas as partes do mundo devem ser incorporados 
nos currículos de todas as disciplinas.” (p.27) 

 

“Artigo 17 – Parcerias e alianças. 

a) parcerias e alianças entre as partes envolvidas, pessoas que 
definem políticas nacionais e institucionais, pessoal pedagógico em 
geral, pesquisadores e estudantes, pessoal administrativo e técnico 
em instituições de educação superior, o mundo do trabalho e grupos 
da comunidade constituem um fator poderoso para administrar 
transformações.“ (p. 32) 
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Outro evento desse porte, o Seminário Internacional Universidade XXI 

– Novos Caminhos para a Educação Superior: o Futuro em Debate, aconteceu 

nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2003, em Brasília, realizado pelo Ministério 

da Educação com o objetivo de promover ampla discussão sobre a educação 

superior no mundo contemporâneo e obter subsídios para reforma do sistema 

brasileiro de educação superior. Participaram do seminário representantes de 31 

países, autoridades da área da educação superior, como ministros, secretários, 

diretores de conselhos e de entidades responsáveis pela elaboração e execução 

de políticas educacionais. Nos debates, segundo documento-síntese da relatoria 

(2004), foi reiteradamente assinalado que a característica fundamental da atual 

crise do ensino superior é a sua incapacidade de enfrentar os desafios e de dar 

respostas adequadas às necessidades sociais de um mundo globalizado, não 

solidário na produção, distribuição e utilização democrática do conhecimento  

(p. 03). Desse evento, conforme descrito pelos relatores, foram tiradas as 

diretrizes para uma nova universidade: 

1. Promover a democracia, autonomia e justiça social como valores. (p. 7) 
2. Garantir a diversidade preservando as diferenças culturais. (p. 7) 
3. Promover a inclusão social. (p. 7) 
4. Integrar Ciência e Tecnologia. (p. 7) 
5. Promover a interação entre o local e o global. (p. 7) 
6. Desenvolver esforço sistemático de diálogo inter e transdisciplinar. (p. 7) 
7. Desenvolver a multi e interdisciplinaridade. (p. 7) 
8. Integrar conhecimento, educação e produção. (p. 7) 
9. Estabelecer a avaliação e controle como um processo social e de fortalecimento 

de autonomia. (p. 7) 
10. Apropriar-se de ferramentas gerenciais e do planejamento estratégico. (p. 7) 
11. Inovar, cooperar e formar redes transacionais para a produção e circulação de 

saberes formais, informais e tecnológicos. (p. 8) 
12. Utilizar a tecnologia, redes de informação, dados digitalizados e educação a 

distância como meios facilitadores da transmissão, difusão e acesso ao 
conhecimento. (p. 8) 

13. Integrar-se a outras instituições para a implementação das mudanças. (p. 8)  
14. Otimizar a alocação e utilização dos recursos financeiros dentro de uma visão 

de planificação, visando promover a cultura participativa e a qualidade de sua 
produção. (p. 8) 
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O então Ministro da Educação, Cristovam Buarque, na Conferência 

de Abertura, afirmou: 

 

“Hoje, se a gente não quer uma universidade alienada, quer uma 

universidade envolvida, ela tem que trazer para dentro dela os 

temas da realidade. Tem que trazer a fome, a energia, o Brasil, a 

África como tema de estudo. E temas são multidisciplinares. Eles 

não cabem dentro de um departamento. Não existe departamento 

de ‘fomeólogo’. Nutrição não estuda fome. Medicina não estuda 

saúde. O estudo da saúde é muito mais complexo. A universidade 

tem que ser matricial. Tem que ter departamentos e núcleos 

temáticos que o componham. Isso já existe marginalmente.” (p.11) 

 

O evento contribuiu para a discussão do processo da atual reforma 

da educação superior do País, cujo documento está na 3ª versão. A visão que 

tem norteado a reforma, segundo o documento (2005), tem sido orientada por 

uma concepção republicana de Estado, no qual as instituições públicas têm 

papel indutor e regulador no projeto de desenvolvimento, a fim de 

compatibilizar crescimento sustentável com justiça social.  

Os artigos resgatados da Declaração Mundial sobre a Educação 

Superior no Século XXI, as diretrizes apontadas para construção de uma nova 

universidade, resultantes do Seminário Internacional, e a visão norteadora da 

atual reforma do ensino superior dizem respeito ao papel da universidade e à 

formação dos profissionais para a sociedade.  

 

2.2 A extensão universitária  

Dispõe o Plano Nacional de Extensão Universitária (2001):  

 

“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 a Universidade e a Sociedade.” (p.29)  
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“A Extensão é uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à 

comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a 

oportunidade da elaboração da práxis de um conhecimento 

acadêmico.” (p.29) 

“Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria e 

prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a 

visão integrada do social.” (p.30) 

 

Tal conceito de extensão foi expresso no primeiro Encontro do 

Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, 

em 1987, e reafirmado no Plano Nacional de Extensão. 

 

Afirma o Plano Nacional de Extensão (2001): 

 

“As universidades públicas brasileiras são instituições criadas para 

atender às necessidades do país. Estão distribuídas em todo o 

território nacional e em toda a sua existência sempre estiveram 

associadas ao desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político da nação, constituindo-se em espaços privilegiados para a 

produção e acumulação do conhecimento e a formação de 

profissionais cidadãos.“ (p. 17) 

 

O plano tem por objetivos:  

− reafirmar a extensão universitária como processo acadêmico 

definido e efetivado em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na qualificação do 

professor e no intercâmbio com a sociedade; (p. 44) 

− assegurar a relação bidirecional entre a universidade e a 

sociedade, de tal modo que os problemas sociais urgentes 

recebam atenção produtiva por parte da universidade; (p. 44) 
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− dar prioridade às práticas voltadas para o atendimento de 

necessidades sociais emergentes como as relacionadas com 

as áreas de educação, saúde, habitação, produção de 

alimentos, geração de emprego e ampliação de renda; (p. 44) 

− estimular atividades cujo desenvolvimento implique relações 

multi, inter e/ou transdisciplinares e interprofissionais de 

setores da universidade e da sociedade; (p. 44) 

− enfatizar a utilização de tecnologia disponível para ampliar a 

oferta de oportunidades e melhorar a qualidade da educação, 

aí incluindo a educação continuada e a distância; (p. 45) 

− considerar as atividades voltadas para o desenvolvimento, 

produção e preservação cultural e artística como relevantes 

para a afirmação do caráter nacional e de suas manifestações 

regionais; (p. 45) 

− inserir a educação ambiental e desenvolvimento sustentado 

como componentes da atividade extensionista; (p. 45) 

− valorizar os programas de extensão interinstitucionais, sob a 

forma de consórcios, redes ou parcerias, e as atividades 

voltadas para o intercâmbio e a solidariedade internacional; 

(p. 45) 

− tornar permanente a avaliação institucional das atividades de 

extensão universitária como um dos parâmetros de avaliação 

da própria universidade; (p. 45) 

− criar as condições para a participação da universidade na 

elaboração das políticas públicas voltadas para a maioria da 

população, bem como para se constituir em organismo 

legítimo para acompanhar e avaliar a implantação das 

mesmas; (p. 46) 

− possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e 

transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do 

acesso ao saber e o desenvolvimento tecnológico e social do 

país.” (p. 46) 



Fundamentação Teórica 
 
 

 
 

22

Declara o documento (2001): 

 

“Há tempos que a extensão universitária vem repensando a 

universidade brasileira, buscando a sua transformação no sentido de 

um maior compromisso com a sociedade e maior identificação com 

uma nova cidadania.” (p. 09) 

 

Santos (2004), escrevendo sobre o papel da extensão na universidade 

e na sociedade, afirma que, num futuro próximo, ela terá significado muito 

especial:  

 

“No momento em que o capitalismo global pretende funcionalizar a 

universidade e, de fato, transformá-la numa vasta agência de 

extensão ao seu serviço, a reforma da universidade deve conferir 

uma nova centralidade às atividades de extensão (com implicações 

no currículo e nas carreiras dos docentes) e concebê-las de modo 

alternativo ao capital global, atribuindo às universidades uma 

participação ativa na construção da coesão social, no 

aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e a 

degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural.“ (p.73)  

 
Para o autor,  

 
“[...] há uma falta de confiança epistemológica na ciência, que deriva 

da crescente visibilidade das conseqüências perversas de alguns 

progressos científicos e do fato de muitas das promessas sociais não 

terem se cumprido. Começa a ser socialmente perceptível que a 

universidade, ao especializar-se no conhecimento científico e ao 

considerá-lo a única forma de conhecimento válido, contribuiu 

ativamente para a desqualificação e mesmo destruição de muito 

conhecimento não científico e que, com isso, contribuiu para a 

marginalização dos grupos sociais que só tinham ao seu dispor essa 

forma de conhecimento. Isto é particularmente óbvio à escala global, 
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já que os países periféricos, ricos em saberes não científicos, mas 

pobres em conhecimento científico, viram este último, sob a forma da 

ciência econômica, destruir as suas formas de sociabilidade, as suas 

economias, as suas comunidades indígenas e camponesas, o seu 

meio ambiente. Sob formas muito diferentes, algo semelhante se 

passa nos ”países” centrais onde os impactos negativos ambientais e 

sociais do desenvolvimento científico começam a entrar nos debates 

no espaço público, forçando o conhecimento científico a confrontar-

se com outros conhecimentos, leigos, filosóficos, de senso comum. 

Por esta confrontação passam alguns dos processos da cidadania 

ativa e crítica.” (p.75)  

 

E complementa....  

 

“A extensão envolve uma vasta área de prestação de serviços e os 

seus destinatários são variados: grupos sociais populares e suas 

organizações, movimentos sociais, comunidades locais ou regionais, 

governos locais, o setor público e o setor privado.“ (p. 74)  

 

Para Santos (2004), os interesses sociais desses grupos (foco dos 

trabalhos extensionistas das universidades), associados aos interesses dos 

pesquisadores e à troca de saberes e diálogos (científico e popular), resultam 

numa produção de conhecimento voltada à satisfação das necessidades 

sociais, que beneficiam os resultados das pesquisas.  

De acordo com os Anais da Conferência Mundial sobre o Ensino 

Superior (1999), as instituições universitárias e de ensino superior são co-

parceiras na formulação das mudanças sociais e econômicas, cabendo-lhes 

ajudar a sociedade a formar seus futuros dirigentes para que provoquem as 

mudanças necessárias para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dentro 

de uma perspectiva indissociável (ensino-pesquisa-extensão) de formação, que 

os levem a “aprender a ser, a fazer, a conhecer e a viver em comum” (p. 463)  
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Segundo o Plano Nacional de Extensão (2001), o processo ensino, 

pesquisa, extensão é indispensável como estratégia de desenvolvimento e 

difusão científica e tecnológica. 
 

“A extensão, entendida como prática acadêmica que interliga a 

universidade nas suas atividades de ensino e de pesquisa, com as 

demandas da maioria da população, possibilita a formação do 

profissional cidadão e se credencia, cada vez mais, junto à 

sociedade como espaço privilegiado de produção de 

conhecimentos significativos para a superação das desigualdades 

sociais existentes.” (p. 41) 

 

Nesse contexto,  
 

“[...] a intervenção na realidade não visa levar a universidade a 

substituir funções de responsabilidade do Estado, mas, sim, produzir 

saberes, tanto científicos e tecnológicos quanto artísticos e 

filosóficos, tornando-os acessíveis à população, ou seja, a 

compreensão da natureza pública da universidade se confirma na 

proporção em que diferentes setores da população brasileira 

usufruam dos resultados produzidos pela atividade acadêmica, o que 

não significa ter que, necessariamente, freqüentar seus cursos 

regulares.“ (p.35)  

 
2.2.1 Extensão universitária – vertentes históricas  

 

Escreve Botomé (1996):  

 
“A história da extensão nas universidades é também um registro das 

dificuldades para definir como pode ser desenvolvido o 

”compromisso social” dessa instituição com a sociedade [...] Desde a 

sua gênese, a extensão universitária parece ser uma compensação 

pelo ensino alienado e pela pesquisa descomprometida com a 

realidade social.” (p.58) 
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O que teria levado a extensão universitária a ter as características 

de hoje? 

Segundo Gurgel (1986), a extensão universitária brasileira foi 

construída a partir de duas vertentes históricas: as universidades populares da 

Europa e o modelo norte-americano.  

 

“[...] as universidades populares surgiram na Europa, no século 

XIX, com o objetivo de disseminação de conhecimentos técnicos 

ao povo, tendo assumido uma grande importância na Inglaterra, 

Alemanha, França, Bélgica e Itália.” (p.31) 

 

Já o modelo norte-americano, diz Gurgel (1986), teve outra 

construção desde o seu início: 

 

“As experiências extensionistas nos Estados Unidos apareceram a 

partir da década de 1860, em função de duas propostas 

diferenciadas: a extensão cooperativa ou rural e a extensão 

universitária ou geral.“ (p.32) 

 

A extensão universitária, segundo Gurgel (1986), surgiu de um grupo 

de professores que desenvolviam atividades de educação para adultos, 

tomando forma na estrutura das instituições de ensino superior dos Estados 

Unidos em 1885, quando alguns líderes universitários conheceram a 

experiência desenvolvida pelas universidades de Oxford e Cambridge e, 

principalmente, quando o primeiro dirigente da Universidade de Chicago a 

incluiu como atividade regular em sua proposta de educação.  

Já a extensão cooperativa ou rural, segundo o autor, surgiu nos 

Estados Unidos com a Lei Smith Lever, de 1914, que visava à construção de 

uma política de desenvolvimento agrícola, desenvolvendo-se pela parceria do 

governo federal, dos Estados, municípios ou cidades, com uma política de 

ação comum. 
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Relata Gurgel (1986) que, em 1880, foi fundada, nos EUA, a 

Sociedade Anônima para o Ensino de Extensão, que existiu durante 10 anos. 

Em 1915, foi formada a Associação Nacional de Extensão Universitária (sem 

caráter regulatório), por 17 universidades públicas e três particulares, que 

desenvolviam atividades diversas umas das outras, com estruturas de 

organização e fontes de financiamento também diferentes.  

Segundo o autor (1986), a Universidade Popular surgiu no Brasil, em 

1912, com base no Decreto nº 8.659, de 5 de abril de 1911, que instituiu o 

ensino livre, dando autonomia didática e administrativa às instituições de ensino 

superior, que passaram a ser isentas de qualquer fiscalização por parte dos 

organismos federais. Graças a esse decreto, surgiram as Universidades Livres 

de São Paulo, do Amazonas e do Paraná, precursoras do ensino universitário 

brasileiro, embora já existissem outras universidades populares, não vinculadas 

ao sistema de ensino superior, no Rio de Janeiro (1900) e no Maranhão (1906).  

A Escola Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, criada em 

1920, pelo presidente Artur Bernardes, apoiou-se no modelo extensionista 

americano (Gurgel, 1986). A extensão rural passou a desenvolver uma ação, 

visando a mudanças de comportamento das populações do meio rural.  

Para o autor (1986), do modelo de universidade popular surgiram os 

princípios norteadores da Universidade Volante da Universidade Federal do 

Paraná1 (ideário da construção do Projeto Rondon2 e dos cursos de extensão).  

 

                                                           
1 Universidade Volante do Paraná - experiência surgida da influência das universidades populares, idealizada em 1960, por 
Durval Pacheco e concretizada em 1961. Foi questionada pelo Movimento Estudantil por ser reconhecida oficialmente pelos níveis 
de direção da universidade (foi uma das experiências mais aproveitadas pelo governo depois de 1964. Inicialmente a Universidade 
Federal do Paraná procurou levar a sua orquestra sinfônica para apresentação em várias regiões do estado e, partindo de suas 
experiências urbanas de cursos de verão e colônias de férias, pensou numa proposta de extensão mais abrangente. Segundo 
Durval Pacheco, com a Universidade Volante, a Universidade Federal do Paraná procurou ir ao povo e trazê-lo para seu convívio; 
suas atividades retratavam plenamente o conceito de extensão universitária). (Gurgel, 1996, p. 59) 
 
2 Projeto Rondon - criado em 1967, o Projeto Rondon mobilizou cerca de 350.000 universitários até ser extinto em 1989. 
Além de levar assistência médica e cuidados diversos a populações de regiões remotas ou mal assistidas, esse esforço 
teve como um de seus efeitos a criação, no interior do país, de ”campi” avançados de universidades estabelecidas em 
grandes centros, estendendo suas atividades a regiões remotas, ampliando seus trabalhos de extensão e contribuindo para 
a criação de novas universidades, como é o caso da Universidade Federal de Roraima. Contudo, a maior contribuição do 
Projeto Rondon em sua primeira fase foi despertar e estimular o interesse de um grande número de estudantes, hoje 
profissionais de destaque em diversas áreas, pelas profundas desigualdades sociais e regionais que marcavam, e ainda 
marcam, o Brasil. (www.defesa.gov.br) 
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Do modelo norte-americano, veio o treinamento básico e o treinamento 

universitário em serviço, os estágios, os CRUTACs3 e os Campi Avançados 

Brasileiros4 (ações que possibilitam o exercício da prática profissional).  

O primeiro registro oficial da extensão ocorre em 11 de abril de 

1931, pelo Decreto 19.851, contendo o Estatuto da Universidade Brasileira, 

com referências claras ao seu papel, que, segundo Botomé (1996), é  

 

“[...] divulgar em benefício coletivo, as atividades técnicas e 

científicas da universidade, através de cursos e conferências de 

caráter educativo ou utilitário, difundir conhecimentos, etc.” (p. 60) 

 

Comenta o autor que as atividades de extensão, já nessa época, 

deveriam ser aprovadas pelos órgãos colegiados das universidades e divulgar 

conhecimentos que salvaguardassem os interesses nacionais. O termo 

"extensão" já indicava a relação da universidade com a sociedade, porém, 

limitava a extensão a cursos e conferências. Visando ampliar essas 

concepções e práticas, ocorre, tempos depois, um movimento nacional por 

uma reforma educacional.  

Em 1937, segundo Gurgel (1986), foi realizado o Primeiro Conselho 

Nacional dos Estudantes, para escolha de representantes no Conselho 

Internacional dos Estudantes, sendo criada a União Nacional dos Estudantes – 

UNE5. Em dezembro do ano seguinte, estudantes de 80 instituições de ensino 

superior se reuniram no II Congresso Nacional dos Estudantes, escolhendo a 

                                                           
3 CRUTAC – Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária - criado em função de uma oferta feita à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1965, para que esta assumisse a responsabilidade de fazer funcionar uma 
maternidade do Município de Santa Cruz, fechada desde algum tempo. O propósito inicial foi gradativamente ampliado e a 
universidade optou pela montagem de um planejamento mais amplo, onde pudessem se engajar os alunos de todos os cursos da 
instituição e não somente os da área da saúde. O programa passou a ter uma programação na linha de ação comunitária, sendo 
ampliado para todo o Estado, com vistas à formação de profissionais adequados às necessidades e exigências das áreas interioranas 
do Brasil, promoção e benefícios para as populações rurais. O modelo foi ampliado para outras universidades. (Gurgel, 1996, p. 97) 
 
4 Campi Avançados Brasileiros – experiência iniciada em 1969, representou um estágio mais maduro no Projeto Rondon. Os 
campi foram a visualição prática da universidade integrada, funcionando em áreas estratégias de grande interesse para a atuação 
governamental, onde o Projeto Rondon cederia ao organismo universitário elementos para o desenvolvimento de suas atividades 
curriculares, transferidas das salas de aula para as comunidades do interior brasileiro. A partir daí, montou-se no Projeto Rondon 
um forte esquema de envolvimento de IES, no sentido da disseminação da idéia e implantação de novas experiências. (Gurgel, 
1996, p. 119) 
 
5 UNE – União Nacional dos Estudantes - criada em 1937, como forma de organização corporativa do segmento estudantil 
universitário. (Gurgel, 1996, p. 38) 
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primeira diretoria e lançam o Plano de Sugestões para Uma Reforma 

Educacional Brasileira, que apresentava temas variados:  

 

“[...] solução para o problema fundamental, solução para o 

problema econômico dos estudantes, reforma dos objetivos gerais 

do sistema educacional no sentido da unidade e continuidade e 

reforma universitária e organizações extra-escolares.“ (p.39) 

 

Segundo Gurgel, todos os temas tinham em vista os interesses do 

povo, porém, em menores proporções que as questões políticas, se 

comparado ao Documento de Córdoba, resultante do Movimento de Córdoba6, 

em virtude da proibição de discussão de temas políticos. (p.39) 

O movimento de Córdoba de 1918, que inspirou o movimento 

estudantil dos anos 40, no Brasil, 

 

“[...] criticava a ausência do espírito científico da universidade, a 

imoralidade intelectual e o controle oligárquico a que a instituição de 

ensino superior estava submetida [...] exigia que a universidade fosse 

configurada em forma de uma estrutura democrática, com autonomia 

política de docência, administração e finanças. Reivindicava a 

necessidade de uma unidade latino-americana para combater o 

imperialismo e as ditaduras. Pleiteava a gratuidade de ensino; a 

periodicidade da cátedra; a reorganização acadêmica em seus 

métodos, conteúdos e técnicas; uma melhor qualificação dos 

docentes; um processo democrático de ingresso do estudante na 

universidade e uma articulação orgânica entre o nível superior e o 

sistema de educação nacional.” (p.35) 

 
                                                           
6 O Movimento de Córdoba foi organizado por estudantes de Córdoba, e suas reivindicações se espalharam por todo o 
continente. Movimentos idênticos se desencadearam em diversos países, defendendo: Co-governo estudantil; Autonomia política, 
docente e administrativa da universidade; Eleição de todos os mandatários da Universidade por assembléias com representação 
de professores, estudantes e egressos; Seleção do corpo docente através de concursos públicos que assegurassem ampla 
liberdade de acesso ao magistério; Fixação de mandatos com prazo fixo (cinco anos em geral) para o exercício da docência, só 
renováveis mediante a apreciação da eficiência e competência do professor; Gratuidade do ensino superior; Assunção, pela 
Universidade, de responsabilidades políticas com a nação e a defesa da democracia; Liberdade docente e implantação de 
cátedras livres e oportunidade de ministrar cursos paralelos ao do professor catedrático, dando aos estudantes a possibilidade de 
opção entre ambos e Livre freqüência às aulas. (Gurgel, 1996, p. 41) 
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Gurgel localiza, já no início do século, um movimento de crítica à 
universidade divorciada da sociedade.  

 

“A extensão universitária, no documento de Córdoba, é vista como 

objetivadora do fortalecimento da universidade, pela projeção da 

cultura universitária ao povo e pela maior preocupação com os 

problemas nacionais.“ (p. 36) 

 

Segundo o autor (1986), o Plano de Sugestões para uma Reforma 
Educacional Brasileira, aprovado no II Congresso Nacional de Estudantes 
(1938), deu maior ênfase à questão da reforma universitária, definindo as 
funções da universidade brasileira:  

 

a) promover e estimular a transmissão e o desenvolvimento do 

saber e de métodos de estudo e pesquisa, através do exercício 

das liberdades de pensamento, de cátedra, de imprensa, de 

crítica e de tribuna, de acordo com as necessidades e fins 

sociais. (p.40) 

b) Propiciar a difusão da cultura pela integração da universidade 

na vida social popular (p.40) 

 

Segundo documento preliminar do Grupo Técnico da Coordenação 
Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras, que refletiu sobre a Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão e 
a Flexibilização Curricular: uma visão da extensão (2002), no final da década 
de 50, com a efervescência política, voltava ao país a discussão sobre a 
reforma universitária, em função dos debates acerca da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. No início dos anos 60, o Movimento Estudantil passou a 
realizar uma forma de extensão com ações pontuais, voltadas para a 
população carente, com caráter assistencialista, desvinculadas do projeto 
acadêmico da universidade. Com o Golpe Militar de 64, as experiências foram 
dispersas. Em 1967, foi criado o Projeto Rondon pelo Ministério do Interior, 
com o objetivo de colocar os universitários a serviço do Estado e integrados à 
Segurança Nacional. A universidade não exerceu nenhum papel reflexivo, 
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tampouco problematizador frente a esse projeto e no âmbito das questões 
político-sociais brasileiras.  

Gurgel (1986) comenta que a Lei 5540/68 tornou a extensão 
obrigatória, sob a forma de cursos e serviços especiais estendidos à comunidade, 
em todos os estabelecimentos de ensino superior e nas universidades.  

 

“Os programas e projetos elaborados a partir de 1968 sempre articulam 

a extensão universitária com a ação junto às populações carentes e 

apresentam o desenvolvimento de comunidades como metodologia do 

trabalho. Tais propostas enfatizam que as atividades extensionistas 

viabilizam formas de participação da universidade em seu meio e, de 

modo recíproco, propiciam a presença do povo na instituição de ensino 

superior. É dada à extensão universitária a função de ponte para a 

realimentação da estrutura acadêmica, funcionando como elemento 

provocador de mudanças no âmbito interno da universidade e da 

sociedade de um modo geral. Fala-se dela como sendo uma forma de 

ensino aplicado, utilizando o laboratório vivo da comunidade[...] É 

assinalado, sempre, ser o homem o sujeito da ação transformadora no 

sentido de uma sociedade mais justa ; à universidade compete o apoio 

à sua atuacão." (p. 15) 

 

Segundo documento preliminar do grupo técnico da Coordenação 
Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras, que reflete sobre a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão 
e a flexibilização curricular (2002),  

 

“[...] com a criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras, em 1987, o conceito de 

Extensão é revisto, rediscute-se a função social da universidade e se 

aprofunda a discussão sobre sua institucionalização e financiamento, 

intensificando-se e fortalecendo-se o diálogo político com o MEC, no 

que tange à Extensão como função universitária e a implementação de 

uma Política de Extensão Universitária por parte do Estado.” (p. 06) 
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2.2.2 Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras: 
relato de um trabalho contínuo desde 1987  

Assim como foi criada, em 1915, a Associação Nacional de Extensão 

Universitária, nos Estados Unidos, para sistematização da extensão naquele 

país, no Brasil, da mesma forma, em 1987, foi instituído o Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Brasileiras.  

 

Comenta Nogueira (2000): 

 

“[...] o processo social e político que se instaurava no país, no início da 

década de 80, com a abertura política, possibilitou a organização de 

vários segmentos da sociedade que desencadearam discussões com 

objetivos de rever os rumos nacionais e promover a redemocratização 

do país. No âmbito das universidades, criam-se as associações de 

docentes, de servidores e restabelece-se a legalidade da União 

Nacional de Estudantes. Os temas principais de reivindicação são a 

defesa do ensino público e gratuito, a autonomia e a democratização 

das universidades, isonomia salarial e regime único de trabalho. 

Discute-se o compromisso da universidade com os setores menos 

favorecidos da sociedade [...] começaram a se registrar nas diversas 

regiões do país ações que visavam à discussão e à articulação das 

universidades em torno da questão de sua relação com a sociedade. 

Criam-se os fóruns regionais, no nordeste, norte e sudeste e, em 

novembro de 1987, durante a realização do I Encontro de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, com a participação 

de representantes de trinta e três universidades públicas, federais e 

estaduais, na Universidade de Brasília, cria-se o Fórum de Pró-Reitores 

de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras. Esse Fórum tem 

[...] trazido para si a função de estabelecer diretrizes conceituais e 

políticas de extensão para as IES públicas brasileiras.“ (p. 8) 
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Em 1987, no I Encontro do Fórum, em Brasília, DF, com 33 

universidades públicas presentes, foi discutida a Institucionalização e o 
Financiamento da Extensão Universitária e formulado o conceito de Extensão, 

que explicita sua práxis, com base no princípio da indissociabilidade e 

necessidade de um currículo dinâmico e flexível.  

Em 1988, ocorre o II Encontro do Fórum, em Belo Horizonte, MG, 

com o tema Extensão, Pesquisa e Compromisso Social, discutindo os 

conceitos de sala de aula, extensão, estágio e crédito curricular, projetos e 

atividades de extensão. 

O III Encontro, em 1989, em Belém, PA, teve como tema central A 
Relação Universidade e Sociedade discutindo a prestação de serviços e a 

Interdisciplinaridade. 

Em 1990, no IV Encontro realizado em Florianópolis, SC, com o 

tema As Perspectivas da Extensão nos Anos 90, foram debatidas a educação, 

a alfabetização e a metodologia em extensão universitária. 

A Institucionalização da Extensão no Contexto da Autonomia 
Universitária e sua Gestão Democrática, foi o tema central do V Encontro de 

1991, em São Luís, MA.  

Em 1992, no VI Encontro, em Santa Maria, RS, o tema foi 

Universidade e Cultura. 

Em 1993, no VII Encontro, na cidade de Cuiabá, MT, foi debatida a 

Avaliação da Extensão no Contexto da Autonomia Universitária. 

O VIII Encontro, onde foi debatido o tema Universidade – a 
Construção da Cidadania e a Afirmação da Soberania Nacional, ocorreu em 

1994, em Santa Maria, RS. 

Em 1995, foi realizado o IX Encontro, em Fortaleza, CE, com o tema: 

Articulação da Extensão com os Projetos Estratégicos de Desenvolvimento 
Regional e Nacional. 

Em 1996, na cidade de Belém, PA, aconteceu o X Encontro: Por 
uma Política Nacional de Extensão. 
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Em Curitiba, PR, aconteceu o XI Encontro: Autonomia e Extensão 

Universitária e Avaliação e Extensão Universitária. 

O XII Encontro aconteceu em Brasília, DF, em 1997, com os 

trabalhos voltados para o lançamento do Programa Nacional Temático – 

Universidade Cidadã e para a constituição da Comissão Nacional de Extensão 

do Fórum para elaboração do Plano Nacional de Extensão Universitária, com a 

SESu/MEC.  

No XIII Encontro, também em Brasília, DF, em 1998, discutiu-se o 

texto preliminar do Plano Nacional de Extensão e a constituição de Grupos 

Temáticos.  

O Plano Nacional continuou a ser discutido no XIV Encontro, em 

1998, em Natal, RN.  

Em Campo Grande, MS, em 1999, ocorreu o XV Encontro. Foram 

formados dois GTs (grupos técnicos), um para construir uma base de dados para 

sistematização da extensão e criação de uma rede nacional e outro, para 

construção de um sistema de avaliação para a extensão universitária.  

Em 1999 ainda, em Brasília, DF, foi lançado o Plano Nacional de 

Extensão. 

Em 2000, realizaram-se o XVI Encontro, que discutiu a Política de 

Educação Superior do MEC e as Perspectivas para a Extensão Universitária e 

o I Encontro Nacional de Avaliação Institucional de Extensão Universitária, em 

João Pessoa, PB.  

O XVII Encontro aconteceu em 2001, em Vitória, ES, abordando os 

temas Flexibilização Curricular e Indissociabilidade Ensino, Pesquisa, 

Extensão, Eixos Temáticos, Avaliação e SIEX (Sistema de Informação de 

Extensão) Foram lançados nesse evento o volume 2 da Coleção Extensão 

Universitária – Sistema de Dados e Informação da Extensão - Base 

Operacional de acordo com o Plano Nacional de Extensão (2001) e o volume 

3, Avaliação Nacional da Extensão Universitária (2001). 
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Em 2001 ainda, o Brasil sedia pela primeira vez o VI Congresso 

Ibero-Americano de Extensão, na cidade de Embu das Artes, SP, organizado 

pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 650 participantes de 

vários países da América Central, América do Sul e Espanha, discutindo o 

tema A Relação Transformadora com a Sociedade.  

Em 2002, o XVIII Encontro voltou para Florianópolis, SC, discutindo 

os temas Organização da Extensão Universitária (áreas temáticas, avaliação, 

flexibilização e indissociabilidade) 

Em 2002 acontece o I Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária, em João Pessoa, PB, nascido durante o VI Congresso Ibero-

Americano de Extensão, com mais de 1000 participantes, debatendo o tema 

Universidade: Conhecimento e Inclusão Social. 

O XIX Encontro ocorreu em Manaus, AM, em 2003, sob o tema: 

Sistematização e Institucionalização de Extensão: Debatendo Experiências de 

Gestão.  

Em 2004, ocorreu o XX Encontro, em Recife, PE, com o tema A 

Extensão e a Reforma Universitária. 

Ocorreu, nesse mesmo ano, o II Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária, em Belo Horizonte, MG, com quase 2000 participantes e o tema 

foi (Re)conhecer Diferenças, Construir Resultados. 

Em 2005, foi realizado o XXI Encontro, organizado pela Universidade 

Estadual do Maranhão, em São Luís, MA. O tema foi Extensão Universitária e 

as Tecnologias Sociais. 

Nogueira (2000) relata que, nesses encontros, que ocorreram desde 

a década de 80 (período de abertura política e de efervescentes discussões 

nos vários segmentos da sociedade), a reflexão sobre o compromisso da 

universidade com os setores menos favorecidos da sociedade acabou gerando 

o Programa Universidade Cidadã - Programa Nacional Temático de Fomento à 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (1997), partindo da 

possibilidade de integração ensino- pesquisa.  
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Segundo Nogueira (2000:113), as áreas temáticas do Programa 

Universidade Cidadã, com vistas à proposta de sistematização, foram:  

 
1. Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente 

2. Promoção da Saúde e da Qualidade de Vida 

3. Educação Básica 

4. Desenvolvimento da Cultura 

5. Transferência das Tecnologias Apropriadas 

6. Atenção Integral à Criança, Adolescente e Idosos 

7. Capacitação e Qualificação de Recursos Humanos e de Gestores 

de Políticas Públicas 

8. Reforma Agrária e Trabalho Rural 

 

O programa Universidade Cidadã contribuiu para a formulação do 
Plano Nacional de Extensão, lançado em 1999, que reflete o compromisso da 
universidade com a transformação da sociedade em direção à justiça, à 
solidariedade e à democracia. A adesão das universidades públicas ao plano 
significa sua adesão a esses princípios. 

Para o cumprimento dos objetivos traçados pelo Plano Nacional de 
Extensão (2001), foram propostas as metas:  

 
1. Consolidação do Sistema de Informações sobre Extensão 

Universitária (SIEX). (p. 47) 
2. Inclusão das Instituições Públicas na Rede Nacional de Extensão 

(RENEX). (p. 47) 
3. Elaboração e implementação do Programa Nacional de Avaliação 

da Extensão Universitária. (p. 47) 
4. Definição de linhas prioritárias de extensão nos planos estratégicos 

(áreas temáticas e linhas programáticas. (p. 48) 
5. Adoção de indicadores quantitativos e qualitativos de extensão. 

(p. 48) 
6. Implantação de um Sistema Nacional de Educação Continuada e à 

Distância. (p. 48) 
7. Institucionalização da participação da extensão no processo de 

integralização curricular. (p. 48) 
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8. Implementação de escritórios ou coordenações de desenvolvimento, 
inovação e transferência de tecnologia, articulados com as pró-
reitorias de extensão. (p. 49) 

9. Institucionalização de um Programa Nacional de Fomento à 
Extensão - custeio e bolsas de extensão. (p. 49) 

 

 

De 1987 até os dias de hoje, segundo documento preliminar do GT da 

Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão e Flexibilização Curricular (2002), 
 

“[...] o Fórum tem se reunido com os objetivos de formular diretrizes 

básicas, estabelecer políticas de ações e se articular permanentemente 

com o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 

com a Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de 

Ensino Superior (ANDIFES), com a Associação Brasileira de 

Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e com os demais 

Fóruns de Ensino, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Planejamento, 

tendo como um de seus princípios básicos a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.“ (p. 06) 

 

Uma política nacional de extensão vem sendo implementada pelas 

instituições públicas de ensino superior, sob a forma de programas, projetos, 

cursos de extensão, eventos e prestação de serviços, segundo definições do 

Sistema de Dados – Informações da extensão: Base Operacional de acordo com 

o Plano Nacional de Extensão (2001) pelas seguintes características e conceitos: 
 

PROGRAMA: conjunto de ações de extensão de caráter orgânico-

institucional, com clareza de diretrizes e orientadas a um objetivo 

comum. Na prática, são formas de articulação de projetos e outras 

ações existentes (cursos, eventos, prestação de serviços e produção 

acadêmica), em uma grande ação de médio e longo prazo.  

 
PROJETO: conjunto de ações contínuas de caráter educativo, cultural, 

científico e tecnológico. O projeto pode estar vinculado a programa 

(forma preferencial) ou ser um projeto não vinculado a programa. 
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CURSO: conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter teórico 

ou prático, presencial ou à distância, planejadas e organizadas de 

modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e com 

processo de avaliação formal. Os cursos podem ser de iniciação, 

atualização, aperfeiçoamento, treinamento e qualificação profissional.  

 

EVENTO: ação que implica a apresentação e exibição pública e livre, 

ou para clientela específica do conhecimento ou produto cultural, 

científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido 

pela Universidade. Os eventos podem ser: 

• congresso (conclave, convenção, conferência) 

• encontro (jornada, reunião, simpósio, fórum, colóquio) 

• ciclo de debates (ciclo de..., circuito, semana de..., campanha de...) 

• exposição (feira, mostra, lançamento, exibição) 

• mesa-redonda (painel, debate, teleconferência, apresentação de 

caso, apresentação de trabalho selecionado, grupo de trabalho, 

palestra, reunião) 

• seminário (workshop, assembléia, oficina, laboratório) 

• espetáculo (recital, concerto, show, apresentação artística, 

apresentação cultural 

• evento esportivo (campeonato, torneio, olimpíada, apresentação 

esportiva) 

• festival 

• outros.  

 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: realização de trabalho oferecido ou 

contratado por terceiros (comunidade ou empresa). A prestação de 

serviços se caracteriza pela intangibilidade, inseparabilidade e não 

resulta na posse de um bem. Incluem-se a prestação de serviços 

realizada por hospitais, clínicas, laboratórios, hospitais veterinários, 

centros de psicologia, museus e núcleos de acervo universitários, 

entre outros, de caráter permanente ou eventual. A prestação de 

serviços pode se dar em:  

•  consultorias (assessoria, curadoria) 
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• assistência hospitalar à saúde (assistência a pacientes internados, 

em serviço de enfermagem, médico, odontológico, psicológico, 

fisioterápico, de terapia ocupacional ou interprofissional) 

• assistência ambulatorial à saúde (assistência a pacientes em 

ambulatório médico, de enfermagem, médico, odontológico, 

psicológico, fisioterápico, de terapia ocupacional ou interprofissional) 

• assistência hospital veterinária (atendimento veterinário 

ambulatorial) 

• exames laboratoriais (exames e laudos laboratoriais em saúde) 

• perícias (prestação de serviços com emissão de laudo pericial) 

• laudos técnicos (todos os exames e laudos realizados por 

laboratórios que oferecem serviço permanente: análise de solos, 

exames agronômicos e botânicos, análise farmacológica, 

qualidade de produtos) 

• assistência judiciária (atendimentos a pessoas com orientação ou 

encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais) 

• pesquisa encomendada (pesquisa encomendada contratualmente) 

• restauração e conservação de bens (contratos de prestação de 

serviços para restauração de bens) 

• visitas monitoradas (atendimento a visitantes em museus e 

espaços de ciência, atendimento a visitas monitoradas, outros)  

• marcas 

• patentes 

 

Com vistas à execução da política de extensão universitária, o trabalho 

acadêmico foi sistematizado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, em 8 áreas temáticas: Comunicação, Cultura, 

Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho e 

em 50 linhas programáticas, que abrangem todas as áreas do conhecimento.  

Os resultados da construção dessa política nacional de extensão 

universitária têm gerado alguns impactos e ações:  
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− A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior - ANDIFES7 propôs um Plano de Expansão e 
Modernização do Sistema Público Federal de Ensino Superior (2003), 
cuja primeira meta prevê a promoção de mudanças que garantam aos 
estudantes, no ensino de graduação e de pós-graduação, condições de 
formação cidadã e, como nona meta, a duplicação do número de 
atividades de extensão em áreas de grande pertinência social.  

− O Ministério da Educação, através da Secretaria de Ensino Superior, 
lançou um Edital para Projetos e para Programas de Extensão 
Universitária – PROEXT8 (2003), no valor de R$ 4.500.000,00 
articulando com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão critérios para a 
escolha dos programas e dos projetos. Em 2004, novo edital foi lançado, 
no valor de R$ 6.000.000,00. A Indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão foi definida como base para escolha de qualquer 
atividade. No momento aguardamos o edital para 2005.  

− O INEP (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa) articulado com os 
Fóruns de Extensão (das públicas, comunitárias e particulares) iniciou a 
coleta de dados relativos às ações de extensão realizadas pelas 
Universidades Brasileiras para inclusão no Censo de Educação Superior 
(2003), visando conhecer de que forma e com que freqüência ocorre a 
relação universidade / sociedade e a participação docente / discente 
nesse processo.  

− O Ministério de Ciência e Tecnologia anunciou investimentos de R$ 36 
milhões para programas de extensão universitária, para a difusão de 
tecnologias que contribuam para o desenvolvimento econômico e social 
do País. Pela primeira vez bolsas de extensão foram criadas com vistas 
ao fortalecimento desses programas (2005).  

− O Ministério da Saúde criou o projeto VER-SUS / Extensão Universitária 
(2005), com apoio do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

                                                           
7 ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, criada em 23 de maio de 
1989, é a representante oficial das instituições federais de ensino superior na interlocução com o governo federal, com a 
associação de professores, de técnico-administrativos, de estudantes e com a sociedade em geral. (www. andifes.org.br) 
 
8 PROEXT - PROGRAMA DE APOIO À EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA VOLTADA ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS – lançado pelo 
Ministério da Educação e do Desporto, no ano de 2003, por meio da SESu/DESUP, voltado para as Instituições Federais de 
Ensino Superior-IFES, com vistas à apresentação de propostas de Extensão Universitária. O Edital abrangeu programas/projetos 
de extensão com ênfase na inclusão social. (www.mec.gov.br). 
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Universidades Públicas Brasileiras, com objetivo de criar espaços de 
articulação entre a graduação e a extensão na produção de mudanças 
na formação, implementação de políticas públicas intersetoriais voltadas 
à saúde e superação de desigualdades regionais e sociais.  

 
 
2.2.3 Graduação, graduação em saúde e extensão universitária  
 

Sobre o ensino de graduação, afirma Mendes (2003):  
 

”Persistem pendências e indagações, referentes à formação dos 

profissionais do ensino superior [...] uma fábrica de robôs ou uma 

incubadora fertilizante de consciências individuais e sociais?“ (p.141) 

 

Garcia (2002) comenta:  

“A educação, que se dá em múltiplos e diversos locais, tem que ser 

disseminada no campo social, a fim de que as experiências possam 

ser trocadas em um processo criativo, de mútua realimentação [...] 

construindo através de processos educativos formas solidárias, 

igualitárias e plurais de convivência entre os homens.“ (p. 64) 

 

Morin (2003) acredita que a educação não deve estar alheia ao 
conhecimento humano, mas preocupar-se em fazer conhecer os problemas 
que nos atropelam e ameaçam nossa sobrevivência. Segundo o autor (2003): 

 

“O ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, 

cultural, social, histórico. Essa unidade complexa da natureza 

humana é totalmente desintegrada na educação por meio das 

disciplinas, tendo-se tornado impossível aprender o que significa 

ser humano.“ (p.15) 

 

Morin (2003) entende ser necessário promover um conhecimento 
capaz de apreender problemas globais e fundamentais para neles inserir os 
conhecimentos parciais e locais, a fim de estabelecer as relações mútuas e as 
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influências recíprocas entre as partes e o todo em um mundo complexo, 
preparando o indivíduo para o enfrentamento das incertezas, imprevistos e 
inesperados, pelas informações adquiridas ao longo do tempo.  

 

“É preciso aprender a navegar em um oceano de incertezas em 
meio a arquipélagos de certezas [...]. A compreensão é a um só 
tempo meio e fim da comunicação humana. Entretanto, a 
educação para a compreensão está ausente do ensino [...]. Ela 
deve ser a obra para a educação do futuro.“ (p.16)  

 

Para Freire (1996), ensinar exige compreender que a educação é 
uma forma de intervenção no mundo: 

 

“Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, 
por não poder ser neutra, minha prática exige de mim uma 
definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige de 
mim escolhas entre isto e aquilo. Não posso ser professor a favor 
de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso 
ser professor a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, 
frase de uma vaguidade demasiado contrastante com a 
concretude da prática educativa. Sou professor a favor da 
decência contra o despudor, a favor da liberdade contra o 
autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da 
democracia contra a ditadura de direita ou de esquerda. Sou 
professor a favor da luta constante contra qualquer forma de 
discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou 
das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista 
vigente que inventou essa aberração: a miséria na fartura. Sou 
professor a favor da esperança que me anima apesar de tudo [...] 
Assim como não posso ser professor sem me achar capacitado 
para ensinar certo e bem os conteúdos da minha disciplina não 
posso, por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro 
ensino daqueles conteúdos. Esse é o momento apenas de minha 
atividade pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos 
conteúdos, é o meu testemunho ético, ao ensiná-lo.“ (p. 102)  
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Comenta Morin (2003): 

 

“A ética não poderia ser ensinada por meio de lições de moral. 

Deve formar-se nas mentes com base na consciência de que o 

humano é, ao mesmo tempo, indivíduo, parte da sociedade e parte 

da espécie.“ (p.17) 

 

No campo da formação profissional em Saúde, é consensual que os 

currículos desenvolvem, em sua maioria, conteúdos e práticas pedagógicas 

inadequados para o exercício de atividades que envolvem a pluralidade do 

sistema de Saúde.  (Pierantoni e Ribeiro, 2001) 

Campos (2001) afirma:  

 
“Um dos grandes desafios que vem enfrentando a academia nos 

últimos tempos é a preparação de profissionais que possam dar 

respostas às necessidades sociais e epidemiológicas, mantendo 

excelência técnica e atendendo aos imperativos éticos que fundam 

as profissões dessa área.” (p.169) 

 

Segundo Piancastalli (2001), é necessário 

 
“[...] reconhecer que a realidade de saúde tem a ver com o 

atendimento às necessidades populacionais e que tal realidade se 

encontra determinada e articulada com a cultura das instituições 

formadoras, com o processo que concebe a educação dos 

profissionais e como cenário que envolve o mundo do trabalho em 

saúde.” (p. 127) 

 

Ceccim e Feuerwerker (2004) acreditam que a formação dos 

profissionais de saúde tem permanecido alheia ao modelo oficial de saúde, o 

SUS – Sistema Único de Saúde e questionam: ”Formados estavam para atuar 

onde?” (p.44) 
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Para Vasconcelos (2004),  

 
“[...] uma atitude reflexiva e crítica diante da sociedade, a 

compaixão com o sofrimento humano, a sensibilidade com a 

sutileza das manifestações das dinâmicas subjetivas e o 

engajamento com os movimentos sociais não podem ser 

ensinados maciçamente através de disciplinas teóricas.” (p.81) 

 
Conforme Pereira (2001):  

 
“A visão do estudante será mais realista, se houver a possibilidade 

de se integrar às comunidades, sobretudo àquelas de menor 

poder aquisitivo, nas quais convivem os desempregados e os 

assalariados, os miseráveis e os pobres. Os entornos das 

universidades prestam-se a isso.” (p.54) 

  

Aguiar (2001) postula que a formação do profissional da Saúde requer 

o desenvolvimento de competências e de habilidades, que somente serão 

absorvidas pelo acadêmico, se for exposto a diferentes cenários de ensino-

aprendizagem e prestação de serviços, que irão possibilitarão integrar as 

emoções e sentimentos inerentes à formação de sua identidade profissional. 

Marins (2004) comenta que os discursos de diversas áreas da saúde 

vêm apontando para a necessidade, nos cursos de graduação, de articulação 

com os serviços, porém, apenas algumas iniciativas foram implementadas, e 

estas, na maioria, acabam trazendo mudanças pontuais ou a incorporação de 

modelos pedagógicos em algumas disciplinas do curso, não sendo suficientes 

ou satisfatórias.  

Oliveira e Koifman (2004) comentam:  

 
“[...] é necessário buscar novos formatos de currículos de 

Medicina e de práticas profissionais capazes de identificar os 

problemas de saúde ligados às dimensões individuais do adoecer, 
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como também as questões relacionadas a cultura, gênero, 

religiosidade, meio ambiente, violência urbana, lazer adequado, 

trabalho em condições dignas e salubres. Com base no Relatório 

de Flexner, passou-se a valorizar o ensino centrado nos hospitais 

e nas possibilidades de aprendizagem oriundas dessa atividade, 

com exclusão de práticas alternativas.” (p.143) 

 
Para Coelho (1998), é preciso ir além do encantamento das palavras, 

destruindo velhas idéias e construindo novas, a fim de que a necessária 

flexibilização aconteça e não seja consolidada sobre estruturas vigentes.  

 
“Ora, não estamos buscando regras e formas que nos mantenham 

imobilizados e, por isso mesmo, acomodados, sem condições e sem 

precisar inventar e criar, mas “diretrizes” e orientações para a 

construção de currículos abertos e arejados, que deixem instituições, 

professores e alunos livres para superar esquemas rígidos, criar 

novas possibilidades de formação [...] os atuais currículos mínimos, 

incluindo-se aí os mais recentes, ainda são tímidos quanto à 

flexibilidade e abertura que se espera possam advir com as diretrizes 

curriculares e não atendem às necessidades de formação do ponto 

de vista acadêmico, humano e profissional.” (p.7) 

 

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras vem, desde 1987, discutindo e produzindo documentos sobre o 

papel da extensão e da participação dos estudantes de graduação nas 

atividades extensionistas.  

Segundo o Plano Nacional de Extensão (2001),  

 
“... para a formação do profissional cidadão, é imprescindível sua 

efetiva interação com a sociedade, seja para se situar historicamente, 

para se identificar culturalmente ou para referenciar sua formação com 

os problemas que um dia terá que enfrentar.“ (p. 41) 
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O Fórum de Graduação vem também discutindo os vários aspectos da 

educação de nível superior, sintetizados no Plano Nacional de Graduação (1999): 

− Globalização, evolução tecnológica e visão do mundo 

contemporâneo; 

− O papel da universidade frente à nova conjuntura tecnológica 

e globalizada; 

− Aspectos técnicos e humanísticos da educação superior; 

− Autonomia universitária no ensino de graduação; 

− Avaliação institucional; 

− A graduação e o sistema nacional; 

− O público e o privado no ensino superior e 

− A graduação articulada com a pesquisa e com a extensão. 

 

O Plano aponta diretrizes, metas e parâmetros para a graduação 
nacional. Neste trabalho, enfatizamos o último item, a graduação articulada 
com a pesquisa e com a extensão.  

 
Segundo o documento,  

 
“[...] as novas demandas da sociedade contemporânea exigem 

uma formação que articule, com a máxima organicidade, a 

competência científica e técnica, com a inserção política e a 

postura ética do profissional que se pretende formar.” (p. 12)  

 

Buarque (2003) entende que é preciso estimular o sentimento 
humanista, como forma de difundir a ética. 
 

“[...] somente se consegue competência científica, quando o curso de 

graduação consegue familiarizar os alunos com os fundamentos 

(epistemes) que sustentam a área científica que informa cada área do 

conhecimento [...] Por outro lado, a simples percepção dos 

condicionantes históricos, de natureza socioeconômica ou técnico-

científica, que informam o processo evolutivo da criação dos métodos 

científicos e seus resultados, exige que se trabalhe os condicionantes 

contemporâneos de cada profissão em perspectiva política.“ (p.12)  
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A Universidade e o currículo dos seus cursos devem ser espaços 

privilegiados para a reflexão, para o debate e crítica, resgatando o seu 

compromisso com a cidadania da sociedade e do povo brasileiro.  

Para Chauí (2001),  

 

“[...] a universidade é uma instituição social e isso significa que ela 

realiza e exprime de modo determinado a sociedade de que é e faz 

parte. Não é uma realidade separada e sim uma expressão 

historicamente determinada de uma sociedade determinada.“ (p. 35) 

 

Comenta Fávero (2000):  

 

“Ninguém ignora que a universidade forma, acima de tudo, pessoas 

pertencentes às classes dominantes, visando sobretudo garantir a 

continuidade e o reforço do sistema vigente. [...] diante dessa 

situação, uma questão se impõe: o que fazer? [...] torna-se 

necessário, portanto, que os universitários procurem criar espaços 

onde se desenvolvam o estudo e a crítica dos problemas nacionais 

[...] se tal não ocorrer, cada vez mais a universidade será levada a 

acomodar-se e aceitar o papel de espelho da autoridade constituída 

[...] a universidade deve chamar para si a tarefa de, tanto quanto 

possível, assumir a consciência crítica da sociedade. Alicerçada no 

processo de fundamentações peculiares, a universidade deve 

também ser capaz de mostrar, com clareza, as deformações e 

contradições do todo social e propor alternativas concretas, levando 

em conta as necessidades nacionais e não apenas os interesses de 

alguns grupos privilegiados ou de algumas classes [...] o que se 

deseja são instituições universitárias que viabilizem a emergência de 

uma consciência crítica acerca dos problemas e necessidades 

nacionais, onde se desenvolvam, por exemplo,o estudo e a crítica 

dos fenômenos gerais da dependência; o diagnóstico do 

desenvolvimento desigual de nossas regiões; a análise da 

marginalização política e cultural cada vez maior de grandes 
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contingentes da população [...] o lugar onde se possa debater, criticar 

o saber, discutir a cultura nacional e alternativas para solução de 

problemas [...] É a esse tipo de universidade que denominamos de 

emergente [...] comprometida com a realidade e que exerce da 

melhor maneira suas funções de ensino, pesquisa e extensão [...] A 

universidade não pode ser simplesmente o lugar da transmissão do 

saber [...] para que isso ocorra, faz-se necessária a participação da 

universidade na comunidade. Caso contrário, ela estará se negando 

a si mesma, desenraizando-se da realidade e conseqüentemente 

sendo uma instituição ornamental dentro da sociedade.” (p. 23-27)  

 

Santos (1999) afirma:  

 

“Numa sociedade cuja quantidade e qualidade de vida assenta em 

configurações cada vez mais complexas de saberes, a 

legitimidade da universidade só será cumprida quando as 

atividades, hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto que 

desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das 

atividades de investigação e de ensino.” (p. 225) 

 

Dizer que os objetivos ou as funções da universidade são o ensino, a 

pesquisa e a extensão é um equívoco, segundo Botomé (1996):  

 

“As atribuições da universidade, reduzidas aos seus três tipos de 

atividades, criam várias dificuldades para o desenvolvimento e 

para a administração da instituição. Essas atividades são formas 

para a instituição realizar suas funções na sociedade onde se 

insere: produzir o conhecimento e torná-lo acessível a todos. A 

pesquisa, de qualquer tipo, é uma atividade por meio da qual é 

produzido o conhecimento, o ensino e a extensão, meios para 

tornar o conhecimento produzido acessível à sociedade. Nesse 

sentido, a extensão universitária é uma etapa do processo de 

produção do conhecimento e não outra atividade de natureza 



Fundamentação Teórica 
 
 

 
 

48

diferente ou oposta às demais. É inadequado um gerenciamento 

das atividades qualificadas como extensão ser feito à parte do 

processo de produção do conhecimento. As próprias funções de 

departamento e de curso superior podem ser bem definidas, 

reelaborando as relações entre essas unidades e superando os 

problemas de compartimentalização da administração do trabalho 

universitário.“ (p. 21) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O passado passou. O presente 

passa rapidamente a cada dia. A 

única coisa que podemos mudar 

é o futuro.”  

W. Warren Wagar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
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3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a dimensão formadora dos projetos de extensão 

universitária Cananéia e Xingu desenvolvidos pela UNIFESP, a partir do olhar 

dos egressos e dos coordenadores dessas atividades.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

− Identificar os fatores impulsionadores que mobilizaram os estudantes de 

Medicina e de Enfermagem a participarem dos projetos Cananéia e Xingu; 

− identificar os fatores impulsionadores que mobilizaram os coordenadores 

a participarem dos projetos Cananéia e Xingu, conhecer suas 

concepções e histórias; 

− analisar a importância da extensão universitária na formação dos estudantes 

que participaram dos projetos, a partir do olhar discente e docente; 

− verificar que competências gerais e habilidades específicas descritas 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina e de 

Enfermagem são desenvolvidas nessas ações e 

− conhecer os significados dessas experiências.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sou tão melhor professor, 

então, quanto mais eficazmente 

consiga provocar o educando no 

sentido de que prepare ou refine 

sua curiosidade, que deve 

trabalhar com minha ajuda, com 

vistas a que produza sua 

inteligência do objeto ou do 

conteúdo de que falo.” 

Paulo Freire 
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4.1 Referencial teórico-metodológico 

 

Para atingir os objetivos propostos neste estudo, desenvolvemos 

uma pesquisa de caráter exploratório, com abordagem quantitativa e 

qualitativa, para conhecer, na concepção dos egresssos dos cursos de 

Medicina e de Enfermagem e dos coordenadores de dois projetos de extensão 

da UNIFESP, a dimensão formadora desses projetos. 

A pesquisa exploratória visa proporcionar visão geral acerca de 

determinado fato, constituindo, geralmente, a primeira etapa de uma 

investigação mais ampla. Quando o tema é genérico, torna-se necessário seu 

esclarecimento e delimitação, o que exige revisão da literatura, discussão com 

especialistas e outros procedimentos. 

Assim, foram realizados recortes para delimitar o foco, o contexto da 

pesquisa e a população de estudo.  

Entre as oito áreas temáticas sistematizadas pelo Fórum de Pró-

Reitores de Extensão (Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, 

Meio Ambiente, Saúde, Tecnologia e Trabalho), este projeto focou a Saúde, 

realizando uma pesquisa para conhecer a dimensão formadora de projetos de 

extensão universitária da área da Saúde. 

O contexto da pesquisa é a UNIFESP, uma universidade da área da 

Saúde, e dois projetos de extensão da instituição, sendo o público alvo os 

egressos dos cursos de Medicina e de Enfermagem que participaram dos 

projetos de extensão investigados.  

A escolha de uma abordagem quantitativa e qualitativa parte da 

premissa de que não são antagônicas entre si, mas sim complementares. 

Bryman (1998) afirma que os aspectos quantitativo e qualitativo são formas 

diferentes de responder a um problema de pesquisa, não oposição.  
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Richardson (1989) comenta:  

 

“[...] a abordagem qualitativa de um problema, além de ser uma 

opção do investigador, justifica-se, especialmente, por ser uma 

forma adequada para entender a natureza de um fenômeno social. 

Isso porque os estudos que empregam essa metodologia podem 

descrever a complexidade de determinado problema, analisar a 

interação de certas variáveis, compreender e classificar processos 

dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no processo de 

mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do 

comportamento dos indivíduos.“ (p.38) 

 

A autora ressalta: 

 
“[...] a pesquisa qualitativa responde a questões muito 

particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis.“ (p.10) 

 

Minayo (1999) comenta:  

 

“A pesquisa nesta área lida com seres humanos que, por razões 

culturais, de classe, de faixa etária, ou por qualquer outro motivo, 

têm um substrato comum de identidade com o investigador, 

tornando-os solidariamente imbricados e comprometidos, como 

lembra Levi-Strauss (1975):” Numa ciência, onde o observador é 

da mesma natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, é uma 

parte de sua observação”. (p. 14) 
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4.2  O contexto da pesquisa  

 

4.2.1 A Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP  

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), resultado da 

transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), tem como missão 

desenvolver, em nível de excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, 

pesquisa e extensão, com ênfase no campo das Ciências da Saúde.  

Oferece atualmente cinco cursos de graduação: Medicina, 

Enfermagem, Ciências Biológicas (modalidade médica), Fonoaudiologia e 

Tecnológica Oftálmica, 37 cursos de doutorado, 39 de mestrado e 10 de 

mestrado profissionalizante, 139 cursos de especialização, 7 cursos de 

aperfeiçoamento, 41 programas de residência médica e 1 programa de 

especialização em enfermagem – modalidade residência. Na última avaliação 

realizada pela CAPES, dos cursos de pós-graduação da UNIFESP, 52% 

obtiveram nota entre cinco e sete e entre estes, oito cursos foram considerados 

de padrão internacional. A Universidade desenvolve 20 programas e 92 

projetos de extensão universitária, evidenciando o compromisso institucional 

com as demandas sociais.  

Além do campus da Vila Clementino onde está situado o Hospital 

São Paulo (hospital universitário de atenção terciária/quaternária), o complexo 

universitário abrange cinco hospitais – Hospital de Vila Maria, Hospital 

Estadual de Diadema, Hospital Geral de Pirajussara, Hospital de Mogi das 

Cruzes e Maternidade do Embu.  

A UNIFESP coordena o Programa de Saúde da Família na zona sul 

de São Paulo, que envolve 11 subprefeituras, além dos municípios de 

Diadema, Mauá e Barueri, o Lar Escola São Francisco, o Centro de Saúde de 

Vila Mariana e a COLSAN – Sociedade Beneficente de Coleta de Sangue.  

Em setembro de 2004, mediante convênio com a Prefeitura de 

Santos, foi instalado o campus da Baixada Santista, com os cursos 

seqüenciais de Formação Específica em Educação e Comunicação em Saúde 
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e Gestão em Saúde. Os cursos de Psicologia, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Nutrição e Educação Física estão previstos para o primeiro 

semestre de 2006.  

 

4.2.2 A extensão universitária na UNIFESP 

Até 1995, quando da transformação da antiga Escola Paulista de 

Medicina para Universidade Federal de São Paulo, não existia a Pró-Reitoria 

de Extensão (PROEX/UNIFESP). 

As ações de extensão, realizadas sob a forma de projetos, cursos e 

eventos, eram descentralizadas e não se autodenominavam, na maioria das 

vezes, como ações de extensão.  

Com a implantação da universidade foi criada a Pró-Reitoria de 

Extensão e, a partir daí, as ações de extensão da instituição passaram a ser 

gradativamente centralizadas nessa nova estrutura. Alguns regulamentos e 

normatizações já foram estabelecidos, a maior parte das ações de extensão já 

estão credenciadas na PROEX e uma política de extensão está em construção.  

Todas as diretrizes e efetivação dessas políticas ocorrem à luz do 

Plano Nacional de Extensão (2001) e documentos elaborados com essa 

finalidade. 

Atualmente, a PROEX é responsável pelas ações de extensão 

definidas pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras, como cursos, eventos, prestação de serviço, programas e projetos 

de extensão. É responsável também pela residência médica e pelos cursos de 

pós-graduação lato sensu da instituição. Essas ações são gerenciadas por 

coordenadorias específicas da PROEX, entre as quais, a de Projetos Sociais. 

A coordenadoria de Projetos Sociais visa estabelecer uma efetiva 

interação entre a universidade e a sociedade, definindo e divulgando junto ao 

Conselho de Extensão da UNIFESP as linhas gerais da política extensionista 

da instituição, a fim de possibilitar que os departamentos acadêmicos e 

unidades elaborem seus programas e projetos, cursos, eventos, prestação de 
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serviços e produtos voltados para os anseios sociais e para as necessidades 

do desenvolvimento de uma universidade inserida na sociedade, que contribua 

para o desenvolvimento local, regional e nacional, melhorando a qualidade de 

vida da população.  

Também é função da coordenadoria articular os diversos setores da 

instituição, bem como realizar intercâmbios institucionais, no âmbito dos 

programas e dos projetos que integram a UNIFESP, junto aos municípios do 

Estado e ao setor produtivo. Segundo o Regimento interno, cabe à coordenadoria:  

− estimular atividades que impliquem relações multi ou transdisciplinares e 

interprofissionais de setores da universidade e da sociedade; 

− potencializar e retroalimentar as atividades de ensino e de pesquisa; 

− democratizar o conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 

sociedade na vida da universidade; 

− incentivar a prática acadêmica para que contribua para o desenvolvimento 

da consciência social, política e ambiental e  

− participar criticamente das propostas que tratem do desenvolvimento 

econômico, social, cultural e ambiental.  

A coordenadoria gerencia o Sistema de Banco de Dados da Extensão 

da UNIFESP (SIEX-UNIFESP) e o SIEX-Brasil, hospedado pelo servidor da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Ambos coletam informações sobre 

cursos, eventos, prestação de serviços, programas e projetos.  

Acompanha, ainda, os programas e os projetos de extensão da 

instituição, desde o credenciamento até o processo de avaliação das ações.  

O credenciamento das atividades (que não é uma ação pontual, mas 

um processo institucional) visa estabelecer uma política de extensão local. 

Para serem credenciadas, as propostas de programas e projetos 

devem atender às seguintes diretrizes:  
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Natureza acadêmica: 

− Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão  

− Interdisciplinaridade 

− Impacto na formação do estudante  

− Geração de Publicações e outros produtos acadêmicos 

 

Relação com a sociedade: 

− Impacto social 

− Relação dialógica com a sociedade  

 

Para que os projetos de extensão possam participar de editais 

externos e para que os estudantes possam concorrer a bolsas de extensão 

(que são institucionais, mediante edital interno, os projetos precisam ser 

credenciados pela Pró-Reitoria. 

Atualmente estão credenciados 20 programas e 92 projetos de 

extensão universitária. É nesse contexto que se inserem os projetos Cananéia 

e Xingu, objetos de análise desta investigação. 

 

4.2.3 Os projetos Cananéia e Xingu 

Os projetos nasceram no campus da UNIFESP, ou melhor, nos 

espaços de convivência da antiga Escola Paulista de Medicina. O Projeto 

Cananéia foi idealizado e proposto por estudantes de graduação, que queriam 

vivenciar experiências de algo que não fosse extremamente especializado, fora 

da cidade de São Paulo, num local distante, e que pudessem trabalhar com 

uma comunidade carente como um todo. 

Já o Xingu foi idealizado e proposto por um médico recém-formado 

da EPM, que fizera um curso de Medicina Tropical e que se sentia envolvido 

pela temática da diversidade cultural, com ênfase nas questões indígenas. 
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O ingresso nos projetos se dá por meio da participação em reuniões 

semanais. No projeto Cananéia há regras específicas para o processo de 

seleção de estudantes, no início de cada ano, com um número limitado de 

participação: 30 estudantes por ano, à medida que outros vão saindo. No Xingu, 

o ingresso ocorre durante todo o ano, recebendo cerca de 40 acadêmicos.  

A participação e o envolvimento dos estudantes acontecem 

basicamente em dois momentos específicos: 

− reuniões semanais de ambos os projetos às quartas feiras, porém, em 

horários diferentes: do Projeto Cananéia a partir das 18 h e do projeto 

Xingu, no horário do almoço, ambas no Centro Acadêmico.  

− viagens para Cananéia, Parque do Xingu e outras áreas indígenas. 

 

O envolvimento acadêmico no Projeto Cananéia se dá com 
responsabilidades de grupo e individuais desde o planejamento até a execução 
e avaliação de todas as atividades. O professor coordenador não explicita os 
caminhos a serem encontrados, mas auxilia em sua busca. A seleção para 
reposição de quadro cabe ao grupo discente.  

Já no Xingu, os estudantes participam das reuniões, refletem sobre 

as atividades juntamente com os coordenadores das ações e se preparam para 

a viagem ao parque. Participam cerca de 40 estudantes, dos quais cerca de 20 

por ano viajam ao Xingu.  

As ações de ambos os projetos são consideradas ações extramuros, 

extracurriculares, de caráter voluntário, não remuneradas, exercidas em muitos 

momentos, fora dos horários de estudo e de trabalho dos coordenadores 

(docentes ou técnico-administrativos). Eventualmente, algum estudante pode 

obter uma bolsa de extensão (que é institucional). Não há na matriz do 

orçamento institucional a rubrica “extensão universitária” para arcar com as 

despesas operacionais desses projetos. 

O Projeto Cananéia é realizado no Vale do Ribeira, no sul do Estado 

de São Paulo, no município de Cananéia, 230 km da Capital de São Paulo, em 

área de proteção ambiental vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, Instituto 
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Florestal e Ibama. No município há 39 bairros, sendo 15 na ilha de Cananéia, 

11 na ilha de Cardoso e 13 no continente. Existe energia elétrica na maior 

parte da região urbana e alguns bairros da zona rural e energia solar nos 

bairros da ilha de Cardoso. O abastecimento de água é restrito à sede do 

Município, abrangendo cerca de 95% das casas e a rede de esgoto, 80%. A 

coleta de lixo é diária na sede e três vezes por semana nos bairros do 

continente e o destino final é depósito a céu aberto. A população é de 12.298 

habitantes, 82,97% na zona urbana e 17,03%, na zona rural (IBGE 2000). 

Existem no município 5 Postos de Saúde distribuídos na zona rural e urbana e 

uma unidade mista com 17 leitos. Em 2001, foi implantado o Programa de 

Saúde da Família.  

O Projeto Cananéia, em deliberação conjunta com a Prefeitura local, 

atua em 5 bairros do município, que contam com agentes comunitários de 

saúde: Ariri, Marujá, Itapitangui, Porto Cubatão e Santa Maria.  

O trabalho foi iniciado em Ariri por ser o mais distante (no limite do 

Estado de São Paulo com Paraná), pelas precárias condições de saúde, 

educação e saneamento básico e por contar com comunidade não organizada. 

A primeira viagem foi efetuada em julho de 1999 com 15 alunos e 2 docentes. 

Posteriormente, foi estendido para Marujá (2001) e Mandira (2003). As viagens 

ocorrem até hoje, uma vez por mês, em finais de semana. No período de julho 

de 1999 a dezembro de 2003, foram realizadas 37 viagens.  

Em julho de 1999, foi realizada uma reunião com a comunidade de 

Ariri para conhecer e sistematizar as necessidades e problemas sentidos pela 

população local. Participantes, aproximadamente 50, apresentaram suas 

demandas, destacando-se a proposta de criação de oficinas comunitárias para 

conhecimento do corpo humano e ações de promoção de saúde no bairro. 

Foi dado início a uma programação de educação em saúde em 

forma de oficinas comunitárias com a finalidade de aumentar a habilidade dos 

participantes e a sua confiança para desenvolver ações de promoção e 

prevenção de saúde, ampliando o senso de responsabilidade sobre a saúde 

individual e coletiva. Nas oficinas, a questão de emprego e renda foi o assunto 
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prioritário e o sonho dos moradores era a criação de cooperativa de 

trabalhadores para pesca profissional e cultivo de ostras. Para atender a essas 

solicitações, efetuou-se parceria com a Escola Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) que vinha desenvolvendo em comunidade próxima ao local, 

projetos de marketing para a Cooperostra, turismo e corte/costura. 

Os resultados obtidos com a parceria UNIFESP/ESPM reforçam a 

necessidade de trabalhar saúde no seu aspecto mais amplo. Em comunidades 

carentes discussão sobre renda, emprego e desenvolvimento sustentável são 

indispensáveis e atraem adultos e adolescentes. 

Há forte incentivo à produção acadêmica para participação em 

editais e eventos. O projeto já recebeu os prêmios Saúde Brasil e Banco Real 

e foi selecionado, para recepção de recursos, pelo Ministério da Educação. 

O Projeto Xingu, da Unidade de Saúde e Meio Ambiente (USMA) do 

Departamento de Medicina Preventiva, no Parque Indígena do Xingu (PIX), 

Estado de Mato Grosso, desenvolve suas atividades desde 1964. Seu objetivo 

é o fortalecimento dos povos indígenas do Parque, na área da saúde, no 

sentido de capacitação das comunidades para a tomada de decisões e gestão 

e organização diferenciada dos serviços locais de saúde, articulados ao 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

O Programa de Imunizações teve início em 1967 com um calendário 

vacinal adaptado à realidade epidemiológica local. Médicos residentes e 

acadêmicos participam como colaboradores voluntários. A equipe percorre todo 

o território três vezes por ano, atingindo todas as localidades (atualmente 58), 

incluindo aldeias, postos indígenas, postos de vigilância e famílias extensas que 

moram isoladas, em “fazendas” ou “roças”. A presença de médicos e 

enfermeiros em todas as localidades possibilita a busca ativa de agravos, com 

prioridade para tuberculose e DST. As equipes fazem o controle de gestantes, 

exame clínico de recém-nascidos e atualização de dados censitários. 

Desde 1999, com a decisão da FUNASA (Fundação Nacional de 

Saúde) de operacionalizar os Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) 

por meio de convênios, o Projeto Xingu foi indicado pelas lideranças xinguanas 
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para a implantação do distrito sanitário especial indígena do Xingu, com o 

envolvimento crescente dos usuários indígenas como os protagonistas 

principais desse processo. O espaço geográfico de atuação desse distrito 

abrange três terras indígenas contíguas, configurando a geografia do território 

conhecido como Parque Indígena do Xingu (PIX), localizado ao norte do 

Estado de Mato Grosso, quase na divisa com o Estado do Pará.  

A atenção à saúde no PIX caracteriza-se por um atendimento integral 

ao indivíduo e comunidade. Coexistem os enfoques clínico e epidemiológico, da 

medicina ocidental e tradicional. As ações de prevenção e intervenção sobre o 

processo saúde-doença são organizadas de acordo com a complexidade de 

cada caso e a realidade local. Prevalecem sistemas distintos de etiologia, 

prevenção e cura de doenças, havendo uma grande preocupação tanto de 

índios quanto da equipe da UNIFESP em manter o diálogo intercultural como 

forma de melhor atender às necessidades de saúde dos xinguanos. 

Em 2000, foi iniciada uma parceria com a Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo – FSP/USP, visando aprofundar o 

enfoque de promoção da saúde na perspectiva indígena. Foram realizados 

encontros, seminários e viagens de intercâmbio cultural entre os índios guarani 

de SP e os xinguanos.  

O desafio de consolidação do subsistema indígena reside 

principalmente na aplicação dos princípios da eqüidade, integralidade e 

acessibilidade, em sociedades tão marcadas pela iniqüidade e exclusão.  

 

4.3 A população de estudo  

 

“População ou universo da pesquisa é um conjunto de elementos 

que possuem determinadas características (empresas, produtos, 

pessoas, etc.) que serão alvo do estudo. Comumente refere-se à 

população como o total de habitantes de um determinado lugar. 

Em pesquisa, por exemplo, a população pode ser definida como o 

conjunto de alunos matriculados numa escola; ou os operários 
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filiados a um sindicato; ou todos os integrantes de um rebanho de 

determinada localidade; ou o total de indústrias de uma cidade; ou 

toda a produção de televisores de uma fábrica, etc.” (Gil, 1995).  

 

Nesta pesquisa, a população de estudo constou dos dois 

coordenadores e de egressos dos projetos investigados (seis do Projeto 

Cananéia, quatro do Projeto Xingu. Destes, dois participaram de ambos os 

projetos). Foram investigados egressos das graduações de Medicina e de 

Enfermagem, que concluíram seus cursos nos anos de 1999 a 2003.  

 
4.4 Os instrumentos da pesquisa  
 

Para a coleta de dados, foram utilizados os instrumentos: 

questionário aplicado aos egressos e coordenadores dos projetos investigados 

e entrevista semi-estruturada com os coordenadores. 

 
4.4.1 O questionário  

Segundo Gil (1995), o questionário é uma das mais importantes 

técnicas para a obtenção de dados nas pesquisas sociais, considerando seu 

baixo custo, anonimato das respostas, a não exposição dos pesquisados à 

influência do pesquisador e a maior precisão das respostas devido à não 

identificação do pesquisado. 

O primeiro questionário foi respondido pelos egressos dos Cursos de 

Medicina e de Enfermagem que participaram dos Projetos Cananéia e Xingu no 

período de 1999 a 2003, com cinco perguntas com opções fechadas, quatro com 

opções fechadas e abertas e uma com opção aberta.  

Do questionário constavam perguntas semi-estruturadas: identificação 

dos egressos, competências gerais e habilidades específicas descritas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Enfermagem e Medicina, 

adquiridas ou reforçadas durante as atividades nos projetos sociais, questionados 

os motivos e significados da participação. (Anexos 1 e 2).  
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Outro questionário foi respondido pelos coordenadores, mais longo, 

com uma pergunta com opções fechadas, cinco com opções fechadas e abertas e 

10 com opção aberta. 

Do questionário constavam perguntas semi-estruturadas: habilidades e 

competências, descritas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Enfermagem e 

Medicina, adquiridas ou reforçadas, durante as atividades nos projetos sociais, 

motivos e significados da participação dos coordenadores, suas concepções 

sobre o projeto e a extensão universitária de forma geral. (Anexo 3).  

 

4.4.2 A entrevista  

Segundo Richardson (1989), 

 

“recorre-se à entrevista sempre que há necessidade de obter 

dados que não podem ser encontrados em registros e fontes 

documentais e que podem ser fornecidos por pessoas, 

especialmente quando se trata de estudo de opiniões. A entrevista 

possibilita registrar, além disso, observações sobre 

comportamento e atitudes do entrevistado.“ (p.161) 

 

Neste estudo, optou-se pela realização de entrevista semi-

estruturada, que, segundo Triviños (1987), é,  

 
“[...] em geral, aquela que parte de certos questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 

pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à 

medida que se recebem as respostas do informante. Desta 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 

pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 

colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 

conteúdo da pesquisa.” (p. 146) 



Metodologia 
 
 

 
 

66

Afirma Minayo (1996): 

 
“[...] o que torna a entrevista instrumento privilegiado de coleta de 

informações é a possibilidade de a fala ser reveladora de 

condições estruturais, de sistemas de valores, normas e símbolos 

(sendo ela mesma um deles) e ao mesmo tempo ter a magia de 

transmitir, através de um porta-voz, as representações de grupos 

determinados, em condições históricas, sócio–econômicas e 

culturais específicas.” (p. 109) 

 

Segundo Kerlinger (1979)  

 
“Algumas vezes é o único meio de se obter a informação 

necessária para uma pesquisa. E tem certas vantagens que outros 

métodos não têm. O entrevistador pode, por exemplo, depois de 

fazer uma pergunta geral, sondar as razões das respostas dadas. 

Uma das grandes vantagens da entrevista é, então, sua 

profundidade. Os pesquisadores podem ir mais abaixo da 

superfície das respostas, determinando razões, motivos e 

atitudes.” (p.350) 

 

O roteiro da entrevista baseou-se nos eixos: dados históricos dos 

projetos, inserção, concepções de extensão e de sua indissociabilidade com o 

ensino e com a pesquisa, significado no processo de formação do aluno 

(Anexo 4). 

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra e os dados 

foram coletados com prévia anuência e assinatura de termo de consentimento 

livre e esclarecido de todos os participantes (Anexo 5). 
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4.5 Análise dos dados  

 

Após a coleta dos dados, procedeu-se à sua análise e interpretação. 

Os dois processos, embora conceitualmente distintos, são estreitamente 

relacionados, caminhando juntos na pesquisa. De maneira geral, a análise 

refere-se a um esforço de sumarização dos dados, para que possibilitem o 

fornecimento de respostas aos problemas propostos, enquanto a interpretação 

se refere à tentativa de obter um significado maior nas respostas, por sua 

ligação com o conhecimento existente (GIL, 1995). 

Segundo Minayo (1994), a fase de análise dos dados  

 

“[...] apresenta três finalidades: estabelecer uma compreensão dos 

dados coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e 

/ ou responder às questões formuladas, e ampliar o conhecimento 

sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do 

qual faz parte.” (p.69) 

 

Segundo a autora, uma análise de dados eficiente pode esbarrar em 

três obstáculos: 

  
“A ilusão do pesquisador em ver as conclusões, à primeira vista, 

como transparentes, ou seja, pensar que a realidade dos dados, 

logo de início, se apresenta de forma nítida aos seus olhos. [...] 

quanto maior for a familiaridade que o pesquisador tenha em 

relação àquilo que ele está pesquisando, maior poderá ser sua 

ilusão de que os resultados sejam óbvios numa primeira visão [...] 

Essa ilusão pode nos levar a uma simplificação dos dados, nos 

conduzindo a conclusões superficiais ou equivocadas.” (p.68) 

 

Neste projeto, os dados obtidos com a entrevista, após distribuídos 

pelas categorias propostas, foram estudados pela técnica de análise de 

conteúdo, que, segundo Minayo (1994), 
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“[...] busca a verificação de hipótese e/ou questões e a descoberta 

do que está por trás dos conteúdos manifestos, indo além das 

aparências do que está sendo comunicado.“ (p.74) 

 

Ainda segundo Minayo (1994), as duas funções da técnica de 

conteúdo “podem, na prática, se complementar e podem ser aplicadas a partir 

de princípios da pesquisa quantitativa ou da qualitativa.” (p.74) 

No estudo, foram observados os passos preconizados pela autora 

para a operacionalização da análise: 

− ordenação dos dados: mapeamento de todos os dados obtidos no trabalho 

de campo; 

− classificação dos dados: pela leitura exaustiva e repetida dos textos, 

estabelecemos interrogações para identificar o que surgia de relevante 

para elaborar as categorias específicas, e  

− análise final: articulação entre os dados e os referenciais teóricos da 

pesquisa, respondendo às questões da pesquisa, com base em seus 

objetivos. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se toda a educação é para o 

futuro, então, quando e onde deve 

ser explorado o futuro dentro da 

educação?“  

David Hicks e Richard Slaughter 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 OS ESTUDANTES PARTICIPANTES  
E A COORDENAÇÃO 
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“Não haverá criticidade sem a 

curiosidade que nos põe 

pacientemente impacientes 

diante do mundo que não 

fizemos, acrescentando algo a 

ele que fazemos.” 

Paulo Freire  

 

Este capítulo pretende descrever e discutir a visão de estudantes e 

de coordenadores que participaram nos projetos Cananéia e Xingu, mediante 

as questões:  

− Quem são os estudantes que participam desses projetos? Quais os fatores 

impulsionadores que os mobilizam para essa participação? 

− Quem são os coordenadores que voluntariamente participam desses 

projetos desvinculados do currículo acadêmico? Quais suas concepções e 

histórias? Por que participam?  

No período analisado, participaram dos projetos Cananéia e Xingu 

84 alunos dos Cursos de Enfermagem e Medicina (48 concluintes do Curso de 

Enfermagem e 36 do Curso de Medicina). Tanto do Curso de Medicina, como 

do Curso de Enfermagem, foi identificada uma maioria feminina participante 

dessas atividades. No Projeto Cananéia, participaram 32 mulheres e 13 

homens. Já no Projeto Xingu participaram 25 mulheres e 14 homens, números 

levantados nas listas de presença das reuniões, como mostra o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Distribuição dos alunos por gênero. 

Projeto Cananéia Projeto Xingu  

Homens Mulheres Homens Mulheres 

Enfermagem 01 27 04 16 

Medicina 12 05 10 09 

TOTAL 13 32 14 25 

 

O período médio de permanência dos estudantes nos projetos foi de 

23,6 meses, com uma variação de três meses a quatro anos. 

Na visão dos egressos entrevistados, oportunidade de aprendizagem 

foi o principal motivo da busca por essas experiências extracurriculares (90,9%), o 

que é salientado pelos coordenadores de ambos os projetos:  

 

“O aluno aprende muito, quando participa [....]“ C1 (coordenador 

do projeto Cananéia) 

 

“Eu acho que, quando você vê esse trabalho, você está fazendo 

um arquipélago de experiências de conhecimento [...]“ C2 

(coordenador do Projeto Xingu) 

 

A oportunidade de aprendizagem foi reafirmada nas respostas dos 

questionários, como: possibilidade de vivenciar experiências fora da sala 
de aula, aprender com o outro, aprender através da integração, aprender 
com a natureza e aprender com os professores. 

Para Vygotski (1988), o homem constrói-se como homem na 

interação com outros homens dentro de um contexto determinado por 

especificidades sociopolíticoeconômico-culturais. É no intersubjetivo (interação 

com o social) que cada um elabora sua experiência intra-subjetiva.  

Para o autor, a aprendizagem é uma alavanca do processo de 

desenvolvimento, podendo significar uma maneira de ressignificar a tarefa 
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escolar, superando a idéia de linearidade que parece presidir as propostas 

educativas que esperam, passivamente, do curso do desenvolvimento, os 

pontos ótimos para aprender.  

 

“A aprendizagem não se limita a seguir o rastro do 

desenvolvimento ou a mover-se passo a passo junto com ele. Ela 

pode mover-se adiante do desenvolvimento, puxando-o para mais 

longe e provocando novas formações.“ (p.97) 

 

Morin (2003) aponta a importância do aprendizado contextualizado, 

global, não ministrado por partes, o que inviabiliza o entendimento do todo.  

 

“A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as 

disciplinas impede freqüentemente de operar o vínculo entre as 

partes e a totalidade, e deve ser substituída por um modo de 

conhecimento capaz de aprender os objetos em seu contexto, sua 

complexidade, seu conjunto.” (p.14) 

 

“O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao 

mesmo tempo intelectual e vital. É o problema universal de todo 

cidadão do novo milênio: como ter acesso às informações sobre o 

mundo e como ter a possibilidade de articulá-las e organizá-las? 

Como perceber e conceber o Contexto, o Global (a relação 

todo/partes), o Multidimensional, o Complexo?” (p.35) 

 

Feuerwerker (2004) entende que, para mudar, as escolas devem 

proporcionar possibilidades para que o estudante seja sujeito da aprendizagem e 

não receptor de informações, para que ele mesmo busque os conhecimentos 

necessários para dar resposta a uma pergunta, a um problema, a uma situação.  
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Desenvolvimento de habilidades em saúde primária também foi 

apontado pelos egressos como uma das possibilidades de aprendizagem na 

vivência dos projetos analisados, conforme as propostas dos projetos Cananéia e 

Xingu, para o desenvolvimento social das comunidades atendidas com ações de 

promoção à saúde, com abordagem biopsicossocial. 

A Carta de Intenções da Primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção de Saúde, realizada em Otawa, Canadá, denominada Carta de Otawa 

(1986), define a promoção da saúde: 

 

“[...] processo de capacitação da comunidade para atuar na 

melhoria da qualidade de vida e saúde, incluindo maior 

participação no controle desse processo. Para atingir um estado 

de completo bem-estar, físico, mental e social, os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente [...]. 

Assim, a promoção à saúde não é responsabilidade exclusiva do 

setor da saúde, e vai além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem estar global.” (p.1)  

 

De acordo com a Carta, a saúde constitui o maior recurso para o 

desenvolvimento social, econômico e pessoal e por ações de promoção, obtêm-

se as condições e recursos fundamentais para a saúde: “paz, habitação, 

educação, alimentação, renda, ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça 

social e equidade.” (p.01) 

Convívio comunitário, incluindo o contato com diferentes realidades 

sociais e pessoas, a troca de experiências são outros motivos que levam os 

estudantes a procurar essas iniciativas na universidade, como afirma o 

coordenador: 
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“[...] daí um grupo de alunos procurou a Pró-Reitoria de Extensão, 

e trouxe uma proposta de estar fazendo um projeto de extensão 

dentro daquilo que eles entendiam ser um projeto de extensão [...] 

que não fosse aqui em São Paulo, que fosse num local distante, 

que tivesse uma população carente [...]” C1 

 

Para Rave (1999), a formação de profissionais de saúde com a 

participação da comunidade necessita ocorrer em espaços diferentes do ambiente 

hospitalar com práticas acadêmicas multiprofissionais, participação comunitária, 

estratégias de aprendizagem baseadas no protagonismo ativo do aluno e 

equilíbrio das ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e atenção 

aos danos prevalentes, “em ambientes onde a convivência cotidiana possa fluir, 

como a escola, a família, a empresa, a rua, entre outros.” (p.269) 

Expõe Vygotsky (2001): 

 

“Como não se pode aprender a nadar permanecendo na margem, 

pelo contrário, é preciso se jogar na água mesmo sem saber 

nadar, a aprendizagem é exatamente igual, a aquisição só é 

possível na ação.“ (p. 296) 

 
E Freire (2000): 

 
“O exercício do pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o 

conhecimento enquanto se conhece, de pensar o quê das coisas, 

o para quê, o como, o em favor de quê, de quem, o contra quê, o 

contra quem, são exigências fundamentais de uma educação 

democrática à altura dos desafios do nosso tempo” (p.102) 

 

Aspectos relacionados à cidadania, como responsabilidade social: 
desejo de ajudar o próximo e possibilidade de retorno social, foram 

citados por aproximadamente 40% dos egressos. 
 

“[...] foi uma lição de cidadania que deveria fazer parte do currículo de 

graduação de qualquer universidade.“ E2 (egresso de Enfermagem) 
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Demo (2001) critica a redução da educação ao componente ensino, 

com aulas teóricas e provas baseadas na memorização e resgata o objetivo da 

promoção da cidadania como legitimador do contrato social entre a universidade e 

a sociedade. Essa promoção da cidadania, segundo ele, é realizada pelas 

atividades de extensão universitária, que têm sua potência reduzida pela adesão 

voluntária da minoria dos estudantes. 

O II Encontro de Pró-reitores de Extensão das Universidades 

Públicas Brasileiras, em 1998, discutindo o tema – A Extensão, a Pesquisa e o 

Compromisso Social – estabeleceu que as ações de extensão deveriam ser 

definidas, considerando a realidade institucional e seu processo histórico. 

Dessa forma, o projeto extensionista poderia ser uma resposta permanente 

aos anseios da sociedade. Morin (2003) defende que a educação do futuro 

deve estar centrada na condição humana (p. 47) 

Para os coordenadores, um fator marcante são as peculiaridades 

pessoais dos participantes.  

 

“A turma com quem eu convivo, que vai comigo, a gente percebe 

que tem uma visão mais ampla das coisas.“ C2 

 

“[...] mas eu acho que devem ser profissionais diferentes, ou já 

eram diferentes quando entraram na Escola, e que a Escola 

possibilitou a eles uma formação melhor com esse trabalho.” C1 

(egresso de Medicina)  

 

Um dos coordenadores comenta que, em geral, os que se 

apresentam para atuar nesses projetos já participaram de atividades 

comunitárias e têm um projeto pessoal em construção. Esse componente - 

vocação extensionista - é valorizado no processo de seleção.  
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“[...] o que nós estamos pegando basicamente é o aluno que já 

tem alguma coisa de extensionista para trabalhar no projeto [...] os 

trinta com quem nós trabalhamos são aqueles que foram 

selecionados pelo grupo porque são os que realmente estão 

voltados para isso [...]”C1 

 

“[...] porque as pessoas que querem trabalhar com vontade ou 

bondade já vêm de uma experiência antiga [...]”C1 
 

Para o coordenador do Projeto Xingu, contato com povos de 

diversidade cultural e socioeconômica, possibilidade de acesso aos serviços de 

saúde e interesse pela Medicina Tropical e pela Antropologia são também motivos 

que levam os estudantes a procurar por essas experiências.  

Segundo Stella e Batista (2004),  

 
“[...] é consenso, nas discussões acerca do ensino médico no Brasil, a 

necessidade da reformulação curricular na graduação: do paradigma 

flexneriano ao da integralidade, do enfoque em doenças à ênfase na 

promoção da saúde; da transmissão da informação à construção do 

conhecimento; da compartimentalização disciplinar à 

interdisciplinaridade; do hospitalocentrismo à diversidade dos cenários 

do ensino e aprendizagem; da centralidade no saber docente à 

escolha de conteúdos baseada nas necessidades sociais” (p. 325) 

 

Entre esses desafios está a ampliação e a diversificação dos 

cenários de ensino-aprendizagem que deve ser importante ponto de reflexão 

para as escolas médicas. Sobre a interiorização do trabalho e do ensino 

médico, os autores comentam que essas iniciativas podem ser consideradas 

estratégias para o cotidiano do ensinar e do aprender em saúde, possibilitando 

que os estudantes participantes sejam capazes de identificar os problemas dos 

serviços de saúde, as condições de vida da população e os limites e 

possibilidades dos processos de mudança em curso.  
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Para Morin (2003),  
 

“[...] cabe à educação do futuro cuidar para que a idéia de unidade 

da espécie humana não apague a idéia da diversidade e que a da 

diversidade não apague a da unidade. Há uma unidade humana. 

Há uma diversidade humana [...] A educação deverá ilustrar este 

princípio de unidade/diversidade em todas as esferas.” (p.55) 

 

Os Anais da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior (1999) 
reforçam o papel da educação superior no processo de desenvolvimento 
social, contribuindo para a compreensão, interpretação, preservação, reforço, 
fomento e difusão das culturas nacionais e regionais, universais e históricas, 
em um contexto de pluralismo e diversidade cultural.  

Apesar de parte dos egressos terem recebido bolsa de extensão, 
pelo menos no decorrer de um período de atividade, os questionários e as 
entrevistas de aprofundamento não indicaram ser este um fator que tenha 
influenciado suas escolhas. 

Os coordenadores dos projetos investigados são médicos, 
professores do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal 
de São Paulo, que participam desses projetos desde o início (41 anos no caso 
do Projeto Xingu e nove anos no caso do Projeto Cananéia). 

A inserção desses coordenadores nos projetos mostra, num primeiro 
momento, especificidades pessoais e contingências de um momento histórico 
que estava sendo vivenciado. 

“Foi por acaso, [...] é que o chefe do Departamento da Medicina 

Preventiva era uma pessoa que acreditava muito nesses trabalhos, 

era uma pessoa que sempre colocava no departamento a 

necessidade de trabalhar com a comunidade, só que o departamento 

não estava acessível naquele momento a este tipo de trabalho, 

estava envolvido com outras coisas [...] e eu era muito chegado à 

chefia. A gente tinha alguns sonhos comuns né? e acabei me 

envolvendo nisso por acaso, aí ele saiu, se aposentou, e eu acabei 

ficando sozinho à frente desse trabalho até hoje, [...]” C1 
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“[....] e um belo dia eu vejo no Jornal da Gazeta a notícia que uma 

caravana médica em São Paulo ia atender no médio Araguaia, na 

altura ali do Bananal, e achei interessante e gostaria de participar, 

tinha acabado de fazer um curso de Medicina Tropical [...]” C2 

 

O coordenador do Projeto Xingu relata que já tinha interesse pelo 

trabalho de Orlando Vilas Boas, sertanista intrépido a quem o Brasil tanto deve 

pelo trabalho de pacificador junto às tribos indígenas, no período de 1940 a 

1970, quando das expedições de Marechal Rondon pelo interior do país. 

Aspectos socioculturais também despertavam o interesse desse 

coordenador:  

 

“O Programa Xingu começou um pouco ligado ao meu gosto por 

leituras de aventura das inscrições do Brasil Central, do Vale do 

Araguaia [...] eu sempre tive esse interesse muito grande pelo 

trabalho de Vilas Boas, conhecido desde a década de 40, onde tinha 

aquele programa da Esso em 1950.” C2 

 

Para os coordenadores, a concepção de extensão universitária é 

bastante abrangente, enfatizando a integração universidade-comunidade. 

 

“[...] e ele entra em contato com o trabalho do pajé [...] e então acho 

que é um desafio muito amplo, porque não é só levar o seu 

conhecimento, como também respeitar e entender aquele que está 

trabalhando.” C2 

 

“No Programa Cananéia a comunidade se sente participante do 

trabalho, [...] são atores do projeto.” C1 



Os estudantes participantes e a Coordenação 
 
 

 
 

80

Segundo o documento da Avaliação Nacional da Extensão 

Universitária (2001):  

 

“[...] a extensão deve ser realizada considerando o compromisso 

social da universidade enquanto instituição pública empenhada no 

equacionamento das questões que afligem a maioria da 

população, devendo ser realizada preferencialmente em 

articulação com as administrações públicas.” (p. 25) 

 

Nesse sentido, a parceria e a via de mão dupla constituem-se em 

integrantes do processo. 

 

“[...] tudo o que nós fazemos lá é junto com o município, com o 

poder local, junto com o pessoal que têm objetivos e são 

delegados pra isso. A gente monta alguma coisa em conjunto. E 

desse bilateralismo surgem muitas coisas boas.“ C1 

 

“[...] talvez o pessoal que nunca tenha trabalhado com isso deva 

ganhar muito com esse trabalho com a comunidade... a gente 

começa a entender toda a dificuldade, e começa a se relacionar 

melhor.“ C1 

 

Para Freire (2000): 
 

“Não há possibilidade de pensarmos o amanhã, mais próximo ou 

mais remoto, sem que nos achemos em processo permanente de 

”emersão” do hoje, ”molhados” do tempo que vivemos, tocados 

por seus desafios, instigados por seus problemas [...]” (p. 117) 
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Segundo Santos (1999), 

 

“[...] para alguns, a universidade devia comprometer-se com os 

problemas mundiais em geral e onde quer que ocorressem (a 

fome no terceiro mundo, o desastre ecológico, o armamentismo, o 

apartheid, etc.), para outros, o compromisso era com os 

problemas nacionais (a criminalidade, o desemprego, a 

degradação das cidades, o problema da habitação, etc.) ou 

mesmo com os problemas regionais ou locais da comunidade 

imediatamente envolvente (a deficiente assistência jurídica e 

assistência médica, a falta de técnicos de planejamento regional e 

urbano, a necessidade de educação de adultos, de programas de 

cultura geral e de formação profissional, etc.).” (p. 206)  

 

A extensão universitária é também identificada como um espaço de 
aprendizagem e de construção de conhecimento. 

 

“[...] ele (o aluno) muda radicalmente e começa a ter uma outra visão, 

não só da comunidade como do poder local, da estrutura, do local, 

do pessoal que trabalha na área da saúde. A gente começa a 

entender toda a dificuldade e começa a se relacionar melhor [...]” C1  

 

“[...] então vamos dizer do campus de atuação da escola, do 

campus avançado, não do campus geograficamente apenas, mas 

do ponto de vista intercultural, os desafios das doenças que 

encontramos por lá, [...] com o tempo encontramos aqui uma 

satisfação plena dos docentes e dos alunos.” C2 

 

O volume 3 da Coleção Extensão Universitária - Avaliação Nacional 

da Extensão (2001) afirma:  

 
“A ação extensionista, interdisciplinar por natureza, ao abordar a 

realidade em sua plenitude, promove a produção do conhecimento 

de forma integrada. Desse modo, a extensão não pode ser vista fora 

do processo acadêmico, divorciada da pesquisa e do ensino.” (p. 25) 
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Desenvolvendo atividades em locais externos ao cotidiano do ensino 
formal, a extensão é identificada pelos coordenadores como possibilidade de 
ampliação de cenários de aprendizagem. 

 

“[...] o aluno se encontra num cenário, num desafio diferente [...]” C2 

 

O Plano Nacional de Extensão (2001) aborda o aspecto da 
ampliação dos cenários de aprendizagem, apontando um novo conceito de 
sala de aula, não limitado ao espaço físico tradicional, que compreenda todos 
os espaços, dentro e fora da universidade, em ações com caráter multi, inter e 
transdiciplinar, decorrente da própria prática.  

Os projetos de extensão são também concebidos pelos 
coordenadores como espaços de pesquisa.  

O Plano Nacional de Extensão (2001), com relação à pesquisa,  

 

“[...] reconhece um leque bastante diversificado de possibilidades 

de articulação do trabalho realizado na universidade com setores 

da sociedade. Assume interesse especial a possibilidade de 

produção de conhecimento na interface universidade/comunidade, 

priorizando as metodologias participativas e favorecendo o diálogo 

entre categorias utilizado por pesquisados e pesquisadores, 

visando à criação e recriação de conhecimentos possibilitadores 

de transformações sociais, em que a questão central será 

identificar o que deve ser pesquisado e para quais fins e 

interesses se buscam novos conhecimentos.” (p.33)  

 
Empreendedorismo, responsabilidade, liderança e capacidade de 

tomada de decisão são características marcantes desses coordenadores: 
 

“Então, nós fizemos a parceria para dar seguimento àquele 

trabalho inacabado no Ariri e com isso agregamos outras pessoas, 

outra instituição que era particular, outros alunos de outras áreas, 

e é um trabalho que tem dado muito bom resultado.” C1 
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“No segundo ano que eu fui, em 1964, me convidaram para 

organizar e ser o responsável por tudo.” C2 

 

“Eu trouxe o plano para a escola e fizemos um acordo [...] a escola 

mandaria equipes periódicas, começaria atendimento, vacinação 

e, ao mesmo tempo, o hospital São Paulo receberia os doentes, 

que é mais fácil receber o doente aqui no Hospital [...] a FAB ia 

fazer um vôo semanal São Paulo/Xingu [...] não tinha ligação por 

terra, então, foi uma coisa formidável.” C2 

 

Prazer, satisfação e idealismo permeiam as vivências relatadas. 

 

“[...] nós estamos tentando torná-los auto-suficientes.“ C2 

 

“[...] então, é uma coisa muito bonita e bem estruturada.” C2 

 

“[...] me surpreendem as moças e rapazes que vão pra lá!“ C2 

 

“[...] eu vejo uma coisa interessante para a escola, para os nossos 

alunos, eu vejo titulares, livre-docentes que foram xinguanos.” C2 

 

“Depois de cinco anos de trabalho, eu acho que agora o projeto se 

institucionaliza, pelo sucesso que teve e pela nova etapa que nós 

esperamos que aconteça.” C1 

 

Para Freire (1996),  

 

“[...] a alegria não chega apenas no encontro do achado mas faz 

parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-

se fora da procura, fora da boniteza e alegria. [...] É digna de nota 

a capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, 

estimular e desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto 

da alegria sem a qual a prática educativa perde o sentido. É esta 
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força misteriosa, às vezes, chamada vocação, que explica a quase 

devoção com que a grande maioria do magistério nele permanece, 

apesar da imoralidade do salário. E não apenas permanece, mas 

cumpre, como pode, seu dever. Amorosamente, acrescento. Mas 

é preciso, sublinho, que permanecendo e amorosamente 

cumprindo o seu dever, não deixe de lutar politicamente pelos 

seus direitos e pelo respeito à dignidade de sua tarefa, assim 

como pelo zelo devido aos espaços pedagógicos em que atua com 

seus alunos. [...] A prática educativa é tudo isso: afetividade, 

alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da 

mudança ou, lamentavelmente, da permanência de hoje. [...] Se 

não posso, de um lado, estimular os sonhos impossíveis, não 

devo, de outro, negar a quem sonha o direito de sonhar. Lido com 

gente e não com coisa [...]” (p.142-145) 

 

Rosalina Batista (2004), trabalhadora rural, representante da 

Associação de Mulheres Batalhadoras de Londrina (PR), no II Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária“, fala da importância dos “sonhos” e das 

pessoas sonhadoras, que empreendem ações: 

 

“Quem não sonha não investe em mudança. Eu sonhei um dia, 

quando eu fui excluída, e hoje eu tenho muita satisfação de 

quando eu sou convidada a falar aqui no congresso porque eu 

acho que sozinho não faz mudar [...] Eu queria dizer que hoje, 

para mim, foi o dia mais importante da minha vida, estar nessa 

Universidade, não ser formada, acadêmica, mas ter essa 

oportunidade de estar aqui, falando pra vocês [...]“ (p. 52) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O bem estar de todas as gerações 

futuras depende da habilidade e 

da eficácia com as quais 

informamos e inspiramos a base 

do conhecimento e os valores 

daqueles que atualmente estão em 

nossas escolas e universidades”  

John Fien 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 A DIMENSÃO FORMADORA DOS PROJETOS  
CANANÉIA E XINGU 
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“Até que ponto nossos cursos são espaços vivos e expressões 

rigorosas e radicais da dúvida, do questionamento, da busca 

incessante da verdade, da criação, da produção de cultura, da 

humanização da natureza e do próprio homem em suas múltiplas 

dimensões? Estamos de fato preocupados, em todas as 

disciplinas do currículo, com a formação do homem, do cidadão, 

do intelectual e com a construção de novas formas de existência 

individual e social, fundadas na justiça, na liberdade, na 

democracia, ou apenas com a formação profissional dos alunos, 

com seu preparo para exercer esta ou aquela atividade no 

mercado de trabalho?” (Coelho,1998, p.14)  

 

Este capítulo pretende descrever e discutir a dimensão formadora 

dos projetos de extensão investigados, na ótica dos egressos e dos 

coordenadores, mediante as questões:  

− Qual a importância da extensão universitária na formação dos estudantes 

que participam dos projetos Cananéia e Xingu? 

− Que competências gerais e habilidades específicas descritas nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina e de Enfermagem são 

desenvolvidas nessas ações?  

− Quais os significados dessas experiências na formação do aluno? 

− Qual a dimensão formadora dos Projetos Cananéia e Xingu?  

Com perfis distintos, ambos os projetos relacionam-se com o sistema 

de saúde local das comunidades atendidas (o Xingu mais, o Cananéia menos) e 

proporcionam experiências de educação, prevenção e assistência básica à saúde, 

fora da cidade de São Paulo, onde os estudantes podem trabalhar com as 

comunidades carentes como um todo. 

O Projeto Cananéia proporciona a vivência dos alunos em comunidades 

ribeirinhas e quilombolas, o Projeto Xingu, em comunidades indígenas. 
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A participação dos alunos de graduação nesses projetos favorece o 

conhecimento de comunidades, de realidades distintas, possibilitando uma 

reflexão a respeito do atendimento a demandas sociais geradas pelos 

diferentes contextos. 

 

“Graças ao projeto de extensão que participei, conheci parte da 

realidade que iríamos encontrar após o término da graduação.” E2 

 

Freire (1996) exprime a importância desse contato dos estudantes 

com a comunidade, com a realidade e revela o que se espera dessa 

aproximação.  

 

“[...] o conhecimento sobre os terremotos desenvolveu toda uma 

engenharia que nos ajuda a sobreviver a eles. Não podemos 

eliminá-los, mas podemos diminuir os danos que causam.” (p. 77) 

 

O estudante, no movimento de aproximação e conhecimento da 

realidade, pode refletir sobre os “danos“ dos problemas sociais existentes, 

aumentando sua percepção de como encontrar soluções para minimizá-los, 

diminuir o dano que causam e melhorar a qualidade de vida das pessoas.  

Quando falamos em terremotos, falamos de situações que não foram 

criadas pelo Homem, mas pela natureza, cujos efeitos e danos podemos 

minimizar. Quando falamos de fome, de miséria, de diferenças sociais e raciais, 

quando falamos de falta de moradia, de escolas, de medicamentos e de 

atendimento à saúde, falamos de problemas criados pelo Homem, que precisam 

ser objetos de reflexão pelos futuros profissionais na busca de soluções que 

tragam à sociedade do futuro uma perspectiva com ênfase na eqüidade. 

Freire (1996) comenta: 

“[...] há perguntas a serem feitas insistentemente por todos nós e 

que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar, 

descomprometidamente, como se nada tivéssemos que ver com o 

mundo... em favor de que estudo? Em favor de quem? Contra que 

estudo? Contra quem estudo?” (p.77) 
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Sobre isso, afirma Santos (1999): 

 

“A Universidade foi criticada, quer por raramente ter cuidado de 

mobilizar os conhecimentos acumulados a favor de soluções dos 

problemas sociais, quer por não ter sabido ou querido pôr a sua 

autonomia institucional e a sua tradição de espírito crítico e de 

discussão livre e desinteressada ao serviço dos grupos sociais 

dominados e seus interesses.” (p. 205)  

 

Para o autor (1999), o movimento estudantil foi, sem dúvida, o porta-voz 

das reivindicações mais radicais no sentido da intervenção social da universidade. 

Na visão dos coordenadores, a vivência dessas experiências 

oportuniza o confronto da teoria com a prática, favorecendo o desenvolvimento 

cognitivo do estudante numa perspectiva interdisciplinar.  

 
“A interdisciplinaridade ocorre, em termos de alunos que procedem 

dos mesmos cursos, de anos diferentes e de outros cursos.” C1 

 

“[...] tem um pessoal que não é da área médica, especificamente 

falando, da Odontologia, do Serviço Social, que eventualmente 

discute conosco e relata diferentes aspectos, [...] tem o pessoal da 

área de Administração que está no sul do parque, na cidade de 

imigração gaúcha chamada Canaã, onde fica o nosso escritório 

[...] então, o nosso pessoal vai lá dar um apoio [...] esse é o 

sistema que funciona.” C2 

 

Batista (2004), no II Congresso Brasileiro de Extensão Universitária, 

no debate sobre o tema Extensão Universitária e Responsabilidade Social: o 

desafio da interdisciplinaridade – aponta para a necessidade de romper com o 

modelo da prática universitária, onde o ensino e a pesquisa têm objetivos que 

enclausuram outros capazes de produzir ciência, que necessitam de novas 

referências epistemológicas. 
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Nesse sentido, Furlanetto (1998) comenta: 

 

“A interdisciplinaridade, a meu ver, surge como esse 

conhecimento que se produz nas regiões em que as fronteiras se 

encontram e criam espaços de interseção, onde o eu e o 

outro,sem abrir mão de suas características e de sua diversidade, 

abrem-se disponíveis à troca e à transformação. Qualquer prática 

interdisciplinar acontece a partir dessa postura de expansão de 

campos e de abertura de fronteiras. É necessário enfatizar, no 

entanto, que a interdisciplinaridade não implica somente criar 

espaços de encontros e de interseções entre as áreas do 

conhecimento, mas constitui uma postura interdisciplinar que 

permite esse movimento de aproximação e transformação que vai 

além das disciplinas.” (p. 38)  

 

Na visão de Batista (2004), a extensão possibilita o diálogo com a 

sociedade, reconhece a responsabilidade social da universidade e permite 

construir o conhecimento em espaços de cidadania, lidando com a diversidade na 

perspectiva da inclusão e da transformação, analisando e pesquisando práticas 

sociais que implicam recortes e delimitações de objetos a serem investigados.  

A vivência nos projetos Cananéia e Xingu aproxima o aluno de 

pessoas, valores, significados e culturas e suas influências na prática profissional, 

especialmente quando é necessário enfrentar situações inesperadas e incertezas.  

 

Um dos coordenadores assim se posiciona: 

 
“[...] ele (o aluno) vai ter que entender aquela pessoa com toda a 

dificuldade lingüística que possa existir [...] e, por outro lado, à luz 

daquilo que ele está ouvindo e está vendo, saber que está lidando 

com uma outra cultura, e deverá ver qual vai ser sua área de 

manejo, valorizando o seu conhecimento e em contrapartida 

também vendo o do outro [...]“ C2 
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Afirma Morin (2003): 

 
“O inesperado surpreende-nos. É que nos instalamos de maneira 

segura em nossas teorias e idéias, e estas não têm estrutura para 

acolher o novo. Entretanto, o novo brota sem parar. Não podemos 

jamais prever como se apresentará, mas deve-se esperar sua chegada, 

ou seja, esperar o inesperado. E, quando o inesperado se manifesta, é 

preciso ser capaz de rever nossas teorias e idéias, em vez de deixar o 

fato novo entrar à força na teoria incapaz de recebê-lo.” (p. 30) 

 

Diferentemente da sala de aula, do giz, apagador, cadeiras, janelas 

e portas, professor e alunos, os espaços de aprendizagem nesses projetos se 

dão em comunidades repletas de natureza, matas, rios, mares e montanhas. 
 

“[...] o parque tem uma extensão muito grande [...] só de norte a 

sul, você pega o Mato Grosso onde forma o rio Xingu, e vai até a 

fronteira do Pará.” C2 

 
“[...] e quanto aos locais, eles citaram cinco bairros que eles 

consideravam como prioridade. O primeiro bairro que eles citaram 

como prioridade máxima mesmo era um vilarejo, o Ariri, que é o 

bairro mais distante da sede do município, faz quase divisa com o 

Paraná. O acesso é difícil, tem que ser feito de barco, leva três 

horas mais ou menos, ou por uma estrada de terra que é 

intransitável em época de chuva.” C1 

 
Esses espaços permitem a convivência com crianças, adolescentes, 

adultos, idosos de populações ribeirinhas, quilombolas e indígenas, que mantêm 

com os estudantes estreito contato e convívio comunitário. 

Além dos membros das comunidades envolvidas, os estudantes 

atuam com docentes, graduandos dos vários cursos da UNIFESP e de outras 

instituições, alunos de pós-graduação, residentes e técnicos administrativos, 

Organizações não Governamentais, Organizações Indígenas, Órgãos 

Governamentais, Unidades e Equipes de Saúde e Prefeituras.  
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“[...] nós tivemos uma reunião preliminar com a Prefeitura, em 

Cananéia com quem nós tínhamos o convênio, e nessa reunião 

estiveram duas pessoas que eram os secretários da Educação e da 

Promoção Social [...]” C1 

 

“[...] e nós vamos construir essa pesquisa junto com a 

comunidade, e não só a comunidade como também pretendemos 

envolver o pessoal do Programa de Saúde da Família [...]” C1 

 

Afirma o Plano Nacional de Graduação (1999),  
 

“Ensino com extensão aponta para a formação contextualizada às 

questões da sociedade contemporânea. Ensino com pesquisa 

aponta para o verdadeiro domínio dos instrumentos nos quais 

cada profissão se expressa, em seu processo evolutivo. Nesse 

conceito, o eixo da indissociabilidade requerido para o ensino da 

graduação não se reduz nem ao processo de produção do saber 

novo, nem às práticas de intervenção direta nos processos 

sociais, embora não se possa negar a pertinência da pesquisa e 

extensão em si. Esse conceito pedagógico afirma, pelo contrário, 

a inevitabilidade da indissociabilidade do ensino, pesquisa e 

extensão, considerando-se tão somente como eixo da formação 

do graduado.“ (p.12) 

 

As atividades de extensão universitária, desenvolvidas nos 

programas e projetos político-pedagógicos das universidades, proporcionam 

vivências interdisciplinares e multiprofissionais de ensino-pesquisa-extensão, 

que asseguram um processo de troca de saberes - popular e acadêmico, 

viabilizam a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, 

favorecem a visão integrada do social e possibilitam associar competências 

técnicas, políticas e sociais, para que os estudantes reconheçam a importância 

de seus papéis na sociedade. 
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Na visão de um dos coordenadores,  

 

“Hoje em dia, os programas de extensão colocam o aluno já em 

contato com a comunidade, com os aspectos sócio-econômicos da 

saúde e da área cultural. Eu acho que isso é um grande avanço. 

Eu acho que o aluno deve logo cedo conhecer e talvez entender e 

se desafiar para a comunidade em que ele vai trabalhar [...]” C2 
 

 

Aguiar (2001) comenta que, no atual contexto social brasileiro, 

 
“[...] é preciso fomentar relações de confiança mútua entre 

prestadores de serviços de saúde, usuários e comunidades, na 

construção de estratégias de promoção da saúde e prevenção de 

agravos, não apenas na perspectiva comportamentalista, de 

eliminação de fatores de risco, mas a partir de troca de 

informações sobre condições específicas de vida, trabalho e lazer, 

onde sujeitos, clientes e profissionais possam refletir e aprender 

sobre o outro mutuamente.” (p. 70) 

 

Para Ferreira (2001), no contrato social da medicina com a sociedade, 

é esperada a expansão, em definitivo, dos horizontes, “para incluir não somente 

células, órgãos e pacientes individuais, mas sim toda a população e as 

circunstâncias em que ela vive, adoece, se recupera ou morre.” (p. 44) 

 

“[...] uma coisa que começou a ser solicitada pela comunidade foi o 

curso de primeiros socorros e os alunos não têm preparação 

suficiente para dar este curso, não têm treinamento; então, agora 

eles estão sendo treinados em horários diferentes [...] com docentes 

lá da Medicina de Urgência [...] eles vão estar mais bem preparados 

para isso e, à medida que vão surgindo outras demandas, também 

nós buscamos outros docentes [...] pra fazer treinamento [...]” C1 
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Além da análise dos espaços de vivência dessas atividades extramuros 

e do que eles proporcionam como cenários de aprendizagem, procurou-se 

correlacionar as experiências vivenciadas nos projetos com as competências 

gerais e habilidades específicas preconizadas nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação de Medicina e de Enfermagem, que 

apontam 6 competências gerais:  

1. Atenção à saúde: desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 

reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.  

2. Tomada de decisões: avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas. 

3. Educação permanente: aprender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na prática.  

4. Liderança: compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada 

de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz. 

5. Comunicação: verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura.  

6. Administração e gerenciamento: tanto da força de trabalho quanto dos 

recursos físicos e materiais e de informação. 

 

A participação nos projetos Cananéia e Xingu contribui, na visão dos 

egressos e dos coordenadores, para desenvolvimento dessas competências. 

 

“Aprendem pela oportunidade de exercício dessas competências, 

em um contexto de diversidade cultural.” C2 

 

“[...] durante o desenvolver do Projeto Cananéia, pude lidar com 

todos esses aspectos, porque estive envolvida desde o início.” E1 

 

“Todas as habilidades citadas acima foram aprimoradas durante 

minha participação nos projetos e contribuíram para minha 

formação profissional.“ E2  



A dimensão formadora dos projetos Cananéia e Xingu 
 
 

 
 

95

A possibilidade de exercitar práticas de atenção à saúde em 

contextos diversificados e abrangentes é apontada por 100% dos egressos e 

pelos coordenadores.  

 

“Acho que o eixo principal do Xingu é o de promoção, prevenção e 

educação em saúde.” E1 

 

“[...] pela natureza dos projetos embasados no contato 

comunitário, pude desenvolver ações de prevenção e promoção, 

ligando-nos à educação permanente e desenvolvimento da 

comunicação [...]” E2 

 

“[...] é o que os alunos fazem em forma de oficina comunitária.” C1 

 

A aprendizagem da comunicação nesses cenários é também 

enfatizada: 

 

“A gente começa a entender toda a dificuldade e começa a se 

relacionar melhor, talvez o pessoal que nunca tenha trabalhado 

com isso deva ganhar muito com esse trabalho com a comunidade 

nessa parte de comunicação.” C1 

 

“O grande desafio no Xingu é a comunicação com pessoas que 

não falam português e têm culturas completamente diferentes.” E1 

 

Para 60% dos egressos, as ações desenvolvem as competências de 
liderança (compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz) e tomada 

de decisões (avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 

baseadas em evidências científicas).  

 

“[...] aprendi a ter responsabilidade, a tomar decisão.” E1 
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“[...] as reuniões me mostraram como é importante conhecer a 

realidade do outro e sua concepção de saúde antes de tentarmos 

intervir e propor melhorias.” E2 

 

“Durante o período pude tomar decisões que na faculdade e no 

hospital ainda não tomava sozinha e nesse sentido a experiência de 

ir para o Xingu significou uma certa independência profissional.” E1 

 

Para 40%, as práticas extensionistas desenvolvidas nos Projetos Cananéia e 

Xingu possibilitam o desenvolvimento de competências relacionadas à 

Administração e ao Gerenciamento (tanto da força de trabalho quanto dos 

recursos físicos e materiais e de informação).  

 

“O que mais aprimorei em minha formação foi a capacidade de 

gerenciar e empreender projetos sociais e perceber a grande 

dificuldade neles.” E1 

 

Na ótica dos egressos do curso de Medicina, as habilidades 

descritas nas Diretrizes Curriculares são desenvolvidas no decorrer das 

atividades dos programas: comunicar-se adequadamente com os colegas de 

trabalho, pacientes e seus familiares; informar e educar seus pacientes, 

familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, prevenção, 

tratamento das doenças, usando técnicas apropriadas de comunicação; ter 

visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de 

política e de planejamento em saúde e atuar em equipe multiprofissional. 

 

“[...] o enfoque humanizava o outro e a nós mesmos.” E1 

 

“[...] discutíamos muito nosso papel profissional, nossos limites, 

nossas possibilidades e responsabilidades.” E1 
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“Acredito que minha formação humana e ética se deu nesses 

espaços, e em grande parte minha formação técnica também, já que 

escolhi ficar na área de saúde coletiva, que no currículo foi muito 

fraca e foi por meio dos contatos extracurriculares que fui 

conhecendo autores e discussões.” E1 

 

“[...] me deu noção do nível social e de saúde de uma região 

bastante diferente da minha realidade.” E1 

 

“Os alunos eram de todos os cursos, e no Projeto Cananéia 

trabalhávamos juntos; então, aprendemos a trabalhar em equipe.” E1 

 

Para Ferreira (2001), o médico, no exercício da sua profissão,  

 

“[...] será tão mais mais eficaz e consistente quanto mais puder 

articular o conhecimento teórico e técnico da ciência médica aos 

aspectos afetivos, sociais, culturais e éticos da relação 

profissional-usuário, no processo de tomada de decisão de 

qualquer opção diagnóstica ou terapêutica, cuja valorização possa 

contribuir de forma significativa para a recuperação, manutenção e 

promoção de uma melhor qualidade de vida.” (p. 41) 

 

Para os egressos dos cursos de Enfermagem, as principais 

habilidades específicas desenvolvidas pelas atividades foram: promover estilos 

de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos clientes/pacientes 

quanto as de sua comunidade, atuando como agente de transformação social; 

identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 

condicionantes e determinantes; integrar as ações de enfermagem às ações 

multiprofissionais; planejar e implementar programas de educação e promoção 

da saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e 

processos de vida, saúde, trabalho e adoecimento. 
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“Nesse projeto começa-se a perceber que a área da saúde tem 

que se aliar a outras áreas para promover a intersetorialidade.” E2 

 

“[...] entender o contexto histórico e social, entender o processo 

como um todo... na experiência fora da faculdade isso tudo é mais 

claro para entender” E2 

 

“Foi possível compreender que diferentes públicos necessitam de 

diferentes linguagens e isso era muito discutido nas reuniões do 

projeto.” E2 

 

Para 80% dos egressos de Enfermagem, a experiência ajudou a 

estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 

formas de organização social, suas transformações e expressões; compreender a 

política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 

epidemiológicos das populações; reconhecer a saúde como direito e condições 

dignas de vida e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência, 

entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 

curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema; atuar nos programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso; capaz de diagnosticar e 

solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar decisões, de intervir 

no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 

constante mudança; assumir o compromisso ético, humanístico e social com o 

trabalho multiprofissional em saúde; intervir no processo saúde-doença, 

responsabilizando-se pela qualidade da assistência/cuidado de enfermagem em 

seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, 

proteção e reabilitação da saúde, na perspectiva da integralidade da assistência; 

coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 

demandas de saúde; prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as 

diferentes necessidades apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos 

diferentes grupos da comunidade; planejar, implementar e participar dos 
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programas de formação e qualificação contínua dos trabalhadores de 

Enfermagem e de Saúde; respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da 

profissão; reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de 

política e planejamento em saúde. 

 

“[...] sair da sala de aula proporciona contato com a realidade e 

não aquela que conhecemos nas salas através dos livros.” E2 

 

“[...] permitiu desenvolver uma maior aceitação da cultura e dos 

costumes diferentes dos nossos, pois trabalhamos com pessoas 

de diversas culturas e temos que aceitar o modo de vida e 

pensamentos dos mesmos.” E2 

 

“[...] foi uma grande oportunidade de conhecer e aprender com as 

diversidades culturais e sociais.” E2 

 
“[...] você passa a entender melhor as políticas de saúde, quando 

atua dentro de um sistema de saúde ou pelo menos vai conhecê-

lo mais de perto.” E2 

 
“[...] mais do que isso, no Projeto Cananéia e agora onde trabalho, 

[...] eu vejo o quanto é difícil apenas reconhecer e não pôr isso em 

prática.” E2 

 

“[...] na faculdade aprendemos de forma compartimentalizada, 

entretanto, nos projetos temos que unir tudo o que aprendemos 

para construir algo maior voltado para a coletividade.” E2 

 

“[...] o trabalho em equipe é muito importante nesses projetos de 

extensão onde eu comecei a entender o que isso significa.” E2 

 

“[...] as reuniões do Xingu e do Cananéia me ajudaram a aceitar o 

diferente e a agir como enfermeira de forma profissional e ética 

com o único objetivo de cuidar do outro, independente do que ele 

represente para mim [...]” E2 
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Para os coordenadores, as principais habilidades específicas, 

descritas nas Diretrizes Curriculares, que podem ser aprimoradas pela 

participação em projeto de extensão foram: promover estilos de vida 

saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos clientes/pacientes quanto as 

de sua comunidade, atuando como agente de transformação social; informar e 

educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da 

saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas 

apropriadas de comunicação; reconhecer a saúde como direito e atuar de 

forma a garantir a integralidade da assistência entendida como conjunto 

articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e 

coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema; atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de 

doenças, bem como no tratamento dos problemas de saúde e 

acompanhamento do processo de morte e atuar em equipe multiprofissional. 

 

“[...] esse trabalho é fundamental, é um meio para você conseguir 

isso que se fala de humanização, esse olhar diferente mesmo [...] 

o aluno muda radicalmente e começa a ter uma outra visão, não 

só da comunidade como do poder local, da estrutura, do local, do 

pessoal que trabalha na área da saúde [...]” C1 

 

A relação dessas atividades de extensão com a pesquisa é realçada 

pelos coordenadores: troca de saberes entre o conhecimento acumulado na 

academia e o saber popular, bem como a experiência acumulada nas 

instituições e organizações de outros setores da sociedade. 

No Cananéia, ocorre a aplicação das pesquisas em andamento na 

Capital, nas comunidades da região, para efeito de comparação de 

comunidades com características diferentes (comunidade rural, comunidade 

quilombola, ribeirinha, etc.). 

No Xingu, são realizadas atividades de pesquisa clínica e 

epidemiológica, em nível de pós-graduação e de graduação. 



A dimensão formadora dos projetos Cananéia e Xingu 
 
 

 
 

101

“No Cananéia, na nova comunidade que estamos abrangendo, 

surgiu a questão da hipertensão, do diabetes, que é uma linha de 

pesquisa que nós desenvolvemos em outros lugares e, nessa 

mesma comunidade, a gente pretende levar essa pesquisa com 

todo o rigor metodológico, mas não deixando a comunidade de 

lado [...] e nós vamos construir essa pesquisa junto com a 

comunidade, e não só com a comunidade, como também 

pretendemos envolver o pessoal da Saúde da Família [...] se o 

resultado vai ser bom ou não, eu não sei, mas é uma tentativa que 

vamos fazer, e acho que é perfeitamente possível ligar as duas 

coisas, mas o primeiro passo tem que ser o trabalho da 

comunidade e depois entrar com a linha de pesquisa.” C1 

 

Segundo o documento da Avaliação Nacional da Extensão 

Universitária (2001), 

 
“[...] a relação entre extensão e pesquisa ocorre no momento em 

que a produção do conhecimento é capaz de contribuir para a 

melhoria das condições de vida da população.” (p. 6) 

 

Pelos depoimentos dos ex-alunos, o significado da experiência 

pessoal e profissional, foi marcante em suas vidas. Relatam os egressos do 

curso de Medicina:  

 
“As experiências de extensão durante a graduação foram, entre as 

atividades oferecidas pela universidade, as mais interessantes e com 

as quais mais aprendi: seja no respeito ao próximo, na organização 

de um projeto, no aprendizado com o contato, na troca de 

experiências, no conhecimento de realidades diversas da minha. 

Creio ter influenciado minhas escolhas profissionais e no que penso 

sobre saúde, no que pretendo estudar, além do aprimoramento 

pessoal e humano. Sinto ter sido mais rico meu olhar sobre os 

homens em geral depois de participar desses projetos.” E1 
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“Minha formação pessoal e profissional está muito baseada na minha 

participação nesses projetos, mas enfatizo que isso ocorreu pela 

forma como se deu meu envolvimento e participação [...] Eu 

realmente me envolvi e me comprometi com esses projetos, e era 

minha grande motivação para ficar e terminar a faculdade por meio 

destes que me expressei e que procurei construir a minha prática 

profissional. Foi neles que encontrei os profissionais que me 

inspiraram e que se tornaram meus amigos; [...] foi por meio dessas 

atividades que eu e meus amigos fortalecemos nossos laços. A 

motivação de estar nos projetos vinha da proposta em si e das 

relações humanas, que eram muito ricas e amorosas. Até hoje uso 

esse período como referência de trabalho e das amizades. Foi 

simplesmente muito bom pra mim. Toda minha vontade de criar, de 

participar e de ser, pôde se realizar, pois esses espaços me 

permitiram, o que é muito difícil pelo currículo formal. Foi nesses 

espaços que tive apoio para ser uma pessoa e um profissional 

autêntico, de acordo com os meus princípios. E volto a dizer que não 

foi um aprendizado sem sofrimento, tudo também não deixava de ser 

motivado pela angústia e revolta suscitados pelas vivências no 

hospital e na relação cotidiana. Talvez, se o currículo permitisse tudo 

isso, eu não buscaria fora, apesar de achar que nenhum currículo 

nunca será suficiente e nem deva ser.” E1 

 

“Acho que a ida para o Xingu durante a graduação foi extremamente 

significativa, no sentido de trazer um contexto social à minha 

formação médica e trazer uma visão da saúde, como parte integrante 

de um todo maior, que envolve o bem-estar do indivíduo inserido na 

sua comunidade.” E1 

 

“Me ajudou a conhecer uma nova realidade, a ter contato com a 

população carente, isso me ajudou como pessoa e profissional.” E1 

 

“Foi uma experiência muito boa que me aproximou de uma realidade 

diferente da minha, facilitando a compreensão do outro ser humano 

como um todo.” E1 
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Nos relatos dos egressos do curso de Enfermagem:  
 

“Tive oportunidade de vivenciar experiências no campo da saúde 
pública antes de optar por essa área em minha carreira. Hoje eu 
percebo que, mesmo quando se tem a oportunidade de conhecer 
um pouco sobre determinada área, antes de se optar por ela, 
quando se é aluno, tudo é bastante diferente, pois há ainda a 
inocência e a ingenuidade bem como o não compromisso com 
aquela realidade que você, como aluno, é mais um espectador do 
que um ator. Mas como espectador também se aprende muito e, 
quando você se torna um profissional de saúde as coisas tornam-
se mais fáceis de ser compreendidas e estão mais sedimentadas 
com essas experiências.” E2 
 
“Sem dúvida, houve um grande enriquecimento profissional na 
vivência dos projetos de extensão, dando base anterior à pratica 
profissional principalmente por atuar em saúde coletiva no Programa 
de Saúde da Família.” E2 

 
“Pessoalmente, gostei porque fiz amigos. Profissionalmente, foi 
enriquecedor, pois aprendi com a população, com os colegas e 
professores e pude colocar em prática a teoria que me era “dada” em 
sala de aula.” E2 

 
“Foi uma experiência muito enriquecedora, tanto profissionalmente 
quanto humanamente. Participar do projeto significou muito, já que, 
atuando na sociedade, eu pude perceber o quão importante é o 
papel do profissional da área da saúde para a população. Foi uma 
lição de cidadania que deveria fazer parte do currículo de graduação 
de qualquer universitária.” E2 

 
Comenta um dos coordenadores: 

 
“Para os que não têm vocação extensionista, pode despertar para 
um novo papel social. Para os que têm vocação extensionista, 
consolida e direciona para uma ação profissional sem 
messianismo, doação, caridade.” C1 
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Os aspectos formativos dessas ações não foram idealizados e 

propostos pelos departamentos nem pelas disciplinas formais. Como 

atividades extracurriculares, não constam do projeto pedagógico de nenhum 

curso de graduação da UNIFESP, nem do histórico escolar dos estudantes. 

São consideradas ações extramuros, de caráter voluntário, exercidas 

em muitos momentos, fora dos horários de estudo e de trabalho. 

Nos departamentos e disciplinas, não há o registro dos participantes 

das ações de extensão. Os coordenadores dos projetos é que têm essas 

informações, não havendo acompanhamento acadêmico.  

 

“Esta é a parte que nós estamos tentando trabalhar e avaliar agora, 

porque a atividade extensionista tem que ter o ensino, e promover 

esse ensino fora do horário habitual do aluno é muito complicado [...] 

então, nem sempre você tem o aluno disponível naquele momento 

para você desenvolver esse ensino, e aí precisa criar um outro 

mecanismo de tal forma que você consiga levar essa parte de ensino 

para o aluno, então, essa é uma coisa complicada para desenvolver 

[...] não dá pra trazer outros docentes nesses horários pra 

desenvolver a parte de ensino, então, acho mesmo que no Projeto 

Cananéia falta essa parte.” C1 

 

“No período de aulas, os alunos conseguem liberação e vão 4, 5, 6 

vezes por ano e ficam lá em torno de 2 semanas [...] para o aluno 

não conta como atividade curricular.” C2 

 

De acordo com Litto (2003), as universidades mudaram pouco desde 

a fundação e não estão preparadas para as mudanças que a sociedade requer. 

Continuam prendendo os alunos numa sala de aula com um professor à frente, 

quando o melhor está na aprendizagem que vem da experiência prática, 

baseada na solução de problemas, no pensamento crítico e na interatividade 

entre os alunos.  

Para Arruda (2001), é necessário promover modificações nos 

processos educacionais, particularmente no que se refere à formação do 
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médico, do enfermeiro e de outros profissionais da área da saúde, visando à 

sintonia dos conteúdos com os tempos atuais. Professores e estudantes 

precisam se conscientizar de que a “quantidade de informação não é 

parâmetro de qualidade” (p. 209) 

Coelho (1998) escreve:  

 

“[...] confundindo qualidade e quantidade, professores, alunos e 

administradores universitários às vezes imaginam que quanto 

maior a quantidade de disciplinas e horas-aula nos currículos de 

graduação e quanto mais numerosas e atualizadas forem as 

informações repassadas aos alunos melhor será a qualidade do 

curso [...] imaginam que, como a Ciência e a Tecnologia avançam 

sempre mais, por conseguinte os conteúdos a serem transmitidos 

aos alunos são cada vez mais extensos, a quantidade de 

disciplinas e o tempo para que isso se dê também precisam ser 

estendidos.” (p.8) 

 

Para o autor,  

“[...] mais do que instrumentos e agências de preparação de mão-

de-obra para o mercado, de solução dos problemas imediatos dos 

setores empresariais e das populações marginalizadas, a 

universidade, os cursos e os currículos devem constituir-se em 

espaços privilegiados da produção, conservação e transmissão do 

saber, do exercício da reflexão, do debate e da crítica, nos quais 

imperem mais questões do que respostas, mais dúvidas do que a 

conclusão acabada e a livre busca seja sempre uma exigência, 

uma paixão, um prazer.” (p.8) 

 

Como pôde ser observado, os estudantes, em ações como essas, 

contextualizam os conhecimentos adquiridos, aplicando saberes, refletindo 

sobre os problemas sociais existentes e possibilidades de soluções.  
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Como entender que essas experiências (de extensão universitária) 

continuem paralelas aos currículos dos nossos estudantes e conseqüentemente 

dos docentes e pesquisadores? Como afirma Buarque (2003), a sociedade e seu 

futuro devem ser tema de permanente discussão acadêmica, o que exige a 

interação universidade-sociedade.  

Argumenta Santos (1999): 

 
“As chamadas atividades de extensão que a universidade assumiu 

sobretudo a partir dos anos sessenta constituem a realização 

frustrada de um objetivo genuíno. Não devem ser, portanto, pura e 

simplesmente eliminadas. Devem ser transformadas. As atividades 

de extensão procuraram ”estender” a universidade sem transformar; 

traduziram-se em aplicações técnicas e não em aplicações 

edificantes da ciência; a prestação de serviços a outrem nunca foi 

concebida como prestação de serviços à própria universidade. Tais 

atividades estiveram, no entanto, a serviço de um objetivo genuíno, o 

de cumprir a responsabilidade social da universidade, um objetivo, 

cuja genuidade, de resto, reside no reconhecimento da tradicional 

irresponsabilidade social da universidade.” (p.229) 

 

“Deste núcleo genuíno, e por pequenos passos, se deve partir 

para transformar as atividades de extensão até que elas 

transformem a universidade.” (p.229) 

 
O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras reconhece apenas 14 experiências de flexibilização curricular, 

incorporando a extensão no processo de formação do aluno, em universidades 

públicas. 

 
Comenta Thiollent (2000):  

 
“A extensão não deve ficar separada de outras atividades. Ao 

contrário, o campo de experimentação que lhe é associado está 

intimamente vinculado às linhas principais dos programas de 
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pesquisa e de ensino da universidade. A contribuição da extensão 

para a pesquisa e o ensino não é automática. Ela depende 

essencialmente de uma vontade política dos grupos imediatos da 

produção e da difusão de conhecimentos, formuladores de 

projetos orientados por critérios de relevância social e científica 

bem definidos.” (p.20) 

 
Para Buarque (2003), nenhum processo de mudança pode ser 

impedido dentro da universidade, para que ela entre em sintonia com a 

sociedade, o que exige tatear a sociedade, refletir sobre o seu futuro, num 

estudo permanente, e propor uma estrutura para que isso ocorra. Segundo o 

autor, os departamentos isoladamente não dão conta de produzir o 

conhecimento e o profissional necessários para esse mundo onde os 

problemas exigem soluções imediatas. 

Um dos coordenadores aponta para a possibilidade e expectativa de 

maior integração dessas atividades de extensão com a graduação, evoluindo 

para disciplinas eletivas, dentro da proposta acadêmica da instituição. 

 

“[...] eu acho que agora se institucionaliza, pelo sucesso que 

teve... é a nova etapa que nós esperamos que aconteça.” C1 

 
Para Aguiar (2001),  

 
“[...] pensar uma reforma de currículo médico no Brasil significa 

resgatar a primazia das tecnologias leves, do potencial 

interpretativo dos médicos ao lidarem com uma diversa gama de 

situações e interações com grupos e indivíduos, enfatizando as 

habilidades de comunicação e educação. O desenvolvimento 

dessas habilidades envolve a exposição dos estudantes a 

diferentes cenários de ensino-aprendizagem e prestação de 

serviços, com alunos recebendo críticas adequadas, específicas, 

respeitosas, e participando de atividades reflexivas em grupo, que 

permitam integrar as emoções e sentimento inerentes à formação 

de sua identidade profissional.” (p. 81) 
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Para Ferreira (2001), na medicina tem sido norma a preocupação 

com os mecanismos da doença e o advento das novas tecnologias, que 

parecem ofuscar as habilidades para o estabelecimento de metas orientadas 

às necessidades da população. 

 

“[...] o perfil do médico que precisa ser delineado depende da 

superação dessa ambigüidade, assumindo que, independente dos 

meios vigentes e das regulamentações em curso, será necessário 

manter com absoluta clareza a meta que se pretende alcançar 

com uma medicina que possa promover e preservar a saúde e 

atender com eqüidade a toda a população.” (p. 45) 

 

Argumenta Reis (s/d): 

 

“Um currículo moderno em sua concepção e sua 

operacionalização, é ainda um sonho distante em várias 

universidades, principalmente quando se articula ensino, pesquisa 

e extensão – a formação do aluno, simultânea à geração do 

conhecimento e à resposta a uma situação problema posta pela 

sociedade. Entretanto, é este o sonho que faz caminhar, que faz 

superar dificuldades e obstáculos, que poderá parturir a nova 

universidade, menos patológica, menos desconfiada, mais 

acadêmica, mais científica e mais humana, porque estará centrada 

no amor e nas relações de convivência entre diferentes realidades 

e pessoas.” (in Cadernos de Extensão Universitária, p.52) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O que é exigido é mais do que a reforma do entendimento 

humano, é uma reforma do ser humano enquanto ser social-

histórico, uma ética da mortalidade, uma auto-ultrapassagem da 

Razão. Não temos necessidade de alguns “sábios”. Temos 

necessidade de que o maior número adquira e exerça a sabedoria – 

o que, por sua vez, exige uma transformação radical da sociedade 

como sociedade política, instaurando não somente a participação 

formal, mas a paixão de todos pelas questões comuns. Ora, seres 

humanos sábios é a última coisa que a atual cultura produz.” 

- Então, o que quer? Mudar a humanidade? 

- Não, alguma coisa mais modesta: que a humanidade se 

transforme, como ela já fez duas ou três vezes. 

Castoríades 
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“Escrever é fácil: você começa com maiúscula e 

termina com ponto. No meio você coloca as idéias...”  

Pablo Neruda  

 
 

Nos dois anos de desenvolvimento desta pesquisa, ocorreu um 

processo de reflexão, uma aproximação cada vez maior com os referenciais 

bibliográficos e uma construção de instrumentos de análise, que contribuíram 

para minha maturidade pessoal, profissional e acadêmica. Diante dos 

resultados, sinto, neste momento, uma satisfação muito grande, olhando para 

trás e retomando os caminhos percorridos. Lembro-me da paixão pelo tema, 

coisa de primeiro amor, da ânsia pela busca de resultados, quando, na 

verdade, queria apenas confirmá-los.  

Meu orientador foi incansavelmente paciente comigo, mostrando o 

sentido e a beleza do ato de pesquisar. Até no último momento, queria que os 

resultados confirmassem aquilo que eu pensava... foi uma sensação de um 

novo se assentando e se internalizando dentro de mim. 

Retomando os caminhos percorridos, apontei, já na introdução, minhas 

indagações e preocupações a respeito da responsabilidade da universidade, 

principalmente pública, com a formação cidadã dos estudantes, acreditando ser 

as atividades de extensão, realizadas nos programas e nos projetos comunitários, 

um possível cenário de aprendizagem para essa formação. 

Pensava que a construção do conhecimento dos graduandos deve 

estar voltada para as realidades e problemas sociais do país, que eles 

precisam ser instigados todo o tempo a refletir sobre esses problemas e as 

formas de minimizá-los ou solucioná-los, pela aplicação de conhecimento 

produzido junto a essas realidades. 

Entendia que nos programas e projetos estariam vivenciando essas 

realidades e aprendendo caminhos seguros para o desenvolvimento de 

trabalhos não messiânicos, assistencialistas, colonizadores, imediatistas, 

tampouco pontuais, mas que trouxessem resolutividade e sustentabilidade. 
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Nos últimos 50 anos, o Brasil realizou investimentos na pesquisa 

nacional. Governo e Agências de Fomento incentivaram produções de 

conhecimento nas diferentes áreas. Somos capazes de perfurar mares 

profundos e deles retirar petróleo, devido à alta tecnologia; temos capacidade 

científica para pesquisar e contribuir com avanços nas questões do genoma e 

das células-tronco, que são temas da modernidade. Porém, não fomos e não 

somos capazes de resolver questões sociais que prevalecem e ampliam a 

miséria e o sofrimento humano. 

Viver na modernidade do século XXI e deparar com problemas, como a 

fome, a falta de moradia, saneamento, atendimento à saúde, entre outros, 

aprofundaram minha reflexão sobre o investimento financeiro e intelectual 

realizado e sua capacidade de interferir positivamente nos aspectos econômicos e 

sociais do país. Pesquisadores brilhantes, formados em universidades de 

excelência, públicas, na grande maioria, obtiveram recursos para desenvolver 

tecnologia e aplicá-la. Para onde olhavam? Que problemas percebiam, o que os 

movia, quais eram e de onde vinham suas concepções de desenvolvimento? 

As universidades públicas brasileiras foram criadas para o 

atendimento das necessidades do país e estão presentes em todo o território 

nacional. Constituem-se em espaços privilegiados para a produção e 

acumulação do conhecimento e para a formação de profissionais cidadãos. No 

entanto, segundo Buarque (2003),  

 

“...os cursos oferecidos nas universidades pouco têm a ver com os 

interesses das grandes massas. Os cursos de Economia buscam 

maneiras de aumentar a riqueza e, em raros casos, estudam a 

superação da pobreza. Os cursos de Medicina estão mais 

interessados em não deixar que os ricos morram ou envelheçam 

do que em evitar a mortalidade infantil. Os arquitetos se 

preocupam em construir mansões e edifícios para os ricos e quase 

nunca pensam em soluções para os problemas habitacionais dos 

pobres. Os cursos de Nutrição dão mais ênfase a emagrecer os 

ricos do que a engordar os pobres...” (p.14) 
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Essas questões nortearam este trabalho. Nossos estudantes estão 

sendo preparados na formalidade de seus currículos para ser promotores de 

mudanças que a sociedade espera vivenciar em dias mais dignos de serem 

vividos? Seriam os espaços da extensão universitária formadores de cidadania 

e da necessária contextualização profissional? Os projetos de extensão seriam 

formadores, mesmo estando, na maioria das vezes, ausentes do planejamento 

e da discussão curricular dos cursos?  

Os resultados desta investigação mostram que, na visão dos 

egressos de Medicina e de Enfermagem e dos coordenadores dos projetos 

Cananéia e Xingu, as experiências vivenciadas agregaram valores e 

conhecimento à sua formação profissional. Outras realidades ampliaram suas 

visões, dando noção do nível social de saúde de regiões bastante diferentes da 

realidade conhecida. Possibilitaram maior aceitação de culturas e de costumes 

diferentes. Facilitaram o processo de aceitação do outro, geraram 

oportunidades para o conhecimento sobre cidadania, o contato com estudantes 

de diversas áreas, oportunizaram conhecer mais profundamente a vida em 

comunidade, com respeito à diferença, com postura humana e ética. 

Os estudantes vivenciaram práticas de saúde coletiva, formulação 

de alternativas criativas para a solução de problemas locais. Conheceram 

autores e vivenciaram discussões, por meio dos contatos extracurriculares. 

Nesses espaços, contemplaram angústias, criatividade, paixão, coisas a que o 

currículo formal não dá espaço, segundo eles. As experiências causaram 

impactos profissionais, direcionaram carreiras e mostraram aos estudantes 

seus papéis na sociedade, como profissionais. Ambos os projetos impactaram 

as comunidades e geraram trabalhos científicos, como teses, publicações em 

revistas, participação em congressos, etc.  

Estudantes e coordenadores buscaram essas experiências por 

serem um novo cenário de aprendizagem, em busca de concepções e ações 

que o currículo oficial não contempla.  

Convicta da dimensão formadora desses projetos, questiono: por 

que, na grande maioria das universidades do país, não são reconhecidos 

curricularmente nem constam no histórico escolar dos estudantes? Por que tais 
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experiências, consolidadas em todas as universidades públicas do país, não 

são utilizadas nas discussões de planejamento como foco, núcleo de 

aprendizagem interdisciplinar e multiprofissional? Não contribuiriam essas 

práticas para a mudança necessária, ampliação do senso crítico, ético e 

humano dos jovens estudantes? 

Segundo Japiassu (1976), a interdisciplinaridade apresenta-se como 

protesto contra o conformismo das situações adquiridas e das idéias recebidas 

ou impostas. Santos (1999) diz que a prática da multidiversidade, que ocorre 

nos projetos e programas de extensão, sofre, por parte da academia 

tradicionalista, fortes críticas como: muitos dos projetos e programas de 

extensão não estariam baseados em conhecimentos sólidos; o professor, 

ausente da sala de aula e produzindo menos ciência, poderia perder a lealdade 

para com os objetivos institucionais e científicos da universidade e esta teria 

por vocação o isolacionismo e o elitismo.  

Não seriam conhecimentos sólidos as vivências nas mais diversas 

realidades? O conceito de sala de aula não deveria envolver as atividades 

realizadas dentro e fora de um espaço físico pré-determinado? Deveria o 

número de publicações ser o fator limítrofe para a ampliação dessas vivências, 

que necessitam perder o caráter voluntário e extracurricular nas 

universidades? Por que todos os estudantes devem desde o início estar 

ligados e envolvidos com a pesquisa e não com as vivências de realidades 

distintas, que irão caracterizar o papel da profissão escolhida? Não teria a 

Universidade responsabilidade com relação ao desenvolvimento da nação? 

São esses meus questionamentos, minhas expectativas. As ações de 

extensão desenvolvidas nos projetos e programas devem estar integradas ao 

currículo formal dos cursos, desde sua concepção, quando do planejamento das 

atividades, articulando o ensino e a pesquisa de forma indissociável, dinâmica e 

flexível, onde a interdisciplinaridade e a participação do aluno sejam 

fundamentais na construção de uma formação crítica e investigativa. Os 

estudantes devem ter incentivo à Extensão, assim como à Pesquisa. Essa 

aprendizagem dinâmica e problematizadora, que conta com a participação 

efetiva da comunidade e dá visão integrada do social, provoca impactos na 

formação dos estudantes e a universidade pode produzir conhecimentos, a partir 
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dos problemas sociais vivenciados, melhorando a qualidade de vida da 

sociedade. Estamos, assim, contribuindo para que nossos estudantes sejam 

profissionais cidadãos, conscientes da tarefa que os espera (não para o 

mercado somente, mas para a sociedade). A universidade, dessa maneira, 

estará cumprindo seu papel para com seu entorno, para com sua região e para 

com o país. A Lei de Diretrizes de Bases (1996) e o Plano Nacional de 

Educação (2001) já prevêem essa indissociabilidade no ensino. Basta aplicá-la.  

O futuro composto por pessoas nem sequer nascidas espera receber 

um mundo melhor, de pessoas mais comprometidas. Acredito que a formação 

contextualizada, vivenciada nos espaços da extensão universitária, associada 

à produção de conhecimento, contribui para a formação desta geração e para 

responder às indagações levantadas:  

Para onde estão olhando nossos estudantes? Que problemas estão 

percebendo? O que os tem movido? Quais suas concepções de desenvolvimento? 

De onde estão vindo essas concepções e quem as está formando?  

E mais: Estão sendo capacitados para compreender aspectos 

econômicos e sociais prementes do nosso país? Reconhecem os papéis que irão 

assumir na sociedade? Estão preocupados com o outro, com o meio ambiente e 

com o nosso planeta, preparando-se e agindo para conservá-lo? 

 

“Há sem dúvida quem ame o infinito, 
Há sem dúvida quem deseje o impossível, 
Há sem dúvida quem não queira nada. 
Três tipos de idealistas, e eu, nenhum deles: 
Porque eu amo infinitamente o finito, 
Porque eu desejo impossivelmente o possível, 
Porque quero tudo, ou um pouco mais, se puder ser, 
Ou até se não puder ser...”  
 

Álvaro de Campos – Fernando Pessoa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“– Podia me dizer, por favor, qual é o caminho 

pra sair daqui ?  

Isso depende muito do lugar para onde você 

quer ir – disse o gato. 

– Não me importa muito onde ... – disse Alice. 

– Nesse caso não importa por onde você vá – 

disse o Gato. 

– contanto que eu chegue a algum lugar –  

acrescentou Alice como explicação. 

– É claro que isso acontecerá – disse o Gato – 

desde que você ande durante algum tempo.” 

 

Chesire 
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Anexo 1 – Carta de consentimento  

Termo de Consentimento 
 

Título da Pesquisa 
 

A participação discente em projetos de extensão universitária: 
uma análise a partir de egressos 

 
Responsável: Linda Omar Alves Bernardes 

 
  
A presente pesquisa tem como tema o valor acadêmico da extensão universitária. 

Está sendo desenvolvida dentro do Programa de Mestrado Ensino em Ciências da 

Saúde, oferecido pelo CEDESS – Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em 

Saúde da UNIFESP, e tem como Objetivo Geral: analisar a dimensão formadora 
dos projetos de extensão universitária Cananéia e Xingu desenvolvidos na 
UNIFESP, a partir do olhar de egressos e dos coordenadores dessas atividades.  
 
 
   A – Para a coleta de dados será aplicado um questionário semi-estruturado (com 
perguntas abertas e fechadas); 
 
   B – Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 
pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 
pedagoga Linda Omar Alves Bernardes, que pode ser encontrada no endereço RUA 
PEDRO DE TOLEDO, 947 – VILA CLEMENTINO – SÃO PAULO – SP - Telefone: 
5575.8702 ou 5085.0248. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética 
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Botucatu, 572 – 1o andar – cj. 14, telefone: 5571.1062 FAX: 5539.7162 – E-mail: 
cepunifesp@epm.br 
 
  C – É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e 
deixar de participar do estudo; 
 
  D – A pedagoga Linda Omar Alves Bernardes se compromete a não identificar o 
portador das informações fornecidas no questionário que será utilizado como 
instrumento para a coleta dos dados, garantindo assim a confidencialidade. 
 
  E – Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. 
Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
 
  F – A pesquisadora se compromete a utilizar os dados coletados somente para esta 
pesquisa. 
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  G - Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
sobre a pesquisa a ser realizada. Eu discuti com a pedagoga Linda Omar Alves 
Bernardes sobre minha decisão em participar deste estudo. Ficaram claros para mim 
quais são os propósitos do estudo e os procedimentos para a coleta de dados bem 
como a garantia de confidencialidade. Ficou claro também que minha participação é 
isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou qualquer prejuízo. 
O aluno egresso do Curso de Graduação em ------------------------------------------da 

UNIFESP --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

declara que dá plena autorização à Linda Omar Alves Bernardes, para proceder às 
investigações sobre a participação discente em projetos de extensão universitária 
da UNIFESP. 
  

 

Assinatura do Aluno egresso --------------------------------------------------------------------------- 

 

Cidade -------------------- Estado --------------------- Data ------ de --------------- de ------------ 

 

 

 

Assinatura da Pedagoga ------------------------------------------------------ 

Endereço: Rua Isabel de Góis 8 bloco 6 apt. 91 – São Paulo – SP  

RG: 16.777.788    e-mail <linda@proex.epm.br> 

 

São Paulo, 2 de julho de 2004 
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Anexo 2 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-EPM 
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Anexo 3 –  Questionário aplicado aos egressos do curso de Medicina 
 

APRESENTAÇÃO 
 

As atividades de extensão universitária possibilitam que alunos de graduação 

participem de projetos sociais para conhecer a comunidade, confrontar a teoria 

aprendida com a prática acadêmica e, assim, realizar o aprender fazendo.  

 

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer como a extensão universitária contribui para 

o processo de formação do profissional da saúde, tendo por base as experiências 

vivenciadas pelos graduandos / egressos da Universidade Federal de São Paulo em 

projetos sociais caracterizados como projetos de extensão universitária, onde são 

realizadas atividades extramuros, desvinculadas do currículo acadêmico com 

participação discente voluntária. Procura saber o que estudantes, nessas ações, 

aprendem na interação com a realidade social. 

 

Esperamos com os resultados desta pesquisa poder contribuir para novas reflexões a 

respeito do processo de formação do profissional da saúde, demonstrando o valor 

educativo da extensão universitária, baseada no perfil, habilidades e competências 

traçadas nas Diretrizes Curriculares dos cursos de Medicina e de Enfermagem. 

 

Este questionário está destinado aos egressos dos cursos de Enfermagem e de 

Medicina, formados nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003, que participaram 

dos Projetos Cananéia ou Xingu, durante o processo de formação acadêmica.  

 

Como egresso de um desses programas, solicitamos suas respostas às perguntas 

deste questionário.  

 

Agradecemos antecipadamente sua colaboração. 

 

 

Linda Bernardes 

Pós-graduanda 
 

Prof. Dr. Nildo Alves Batista 
Orientador 
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1 - Nome completo: _______________________________________________________ 

 
2 - Curso concluído  
(   ) Enfermagem 
(   ) Medicina 
 
3 - Ano de conclusão  
(   ) 1999 
(   ) 2000 
(   ) 2001 
(   ) 2002 
(   ) 2003 
 
4 - Projeto de Extensão de que participou: 
(   ) Projeto Cananéia 
(   ) Projeto Xingu 
 
5 - Período em que atuou no projeto ________________________________ mês(es) 
/ ano 
 
6 – Na sua opinião, a participação em projeto de extensão foi importante na sua 
formação profissional?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7 – O que o levou a procurar o projeto 
(   ) desejo de ajudar o próximo 
(   ) oportunidade de aprendizagem 
(   ) aprender com o outro 
(   ) aprendizagem pela integração 
(   ) aprendizagem com a natureza 
(   ) contato com a natureza 
(   ) contato com outras pessoas 
(   ) contato com problemas diferentes da realidade  
(   ) convívio comunitário 
(   ) experiência diferente da sala de aula 
(   ) fazer amigos 
(   ) retorno social 
(   ) trocar experiências 
(   ) outros motivos 
Quais: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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8 - Identifique quais das competências e habilidades gerais, descritas nas Diretrizes 
Curriculares dos Cursos da área da Saúde, puderam ser aprimoradas na sua 
formação, pela participação em projeto de extensão.  
 
(   ) Atenção à saúde: desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.  
 
(   ) Tomada de decisões: avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 
baseadas em evidências científicas. 
 
(   ) Comunicação: verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura  
 
(   ) Liderança: compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 
decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz 
 
(   ) Administração e gerenciamento: tanto da força de trabalho quanto dos recursos 
físicos e materiais e de informação 
 
(   ) Educação permanente: aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto 
na sua prática.  
 
Justifique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9 - A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício de competências e habilidades específicas. Identifique 
quais das competências e habilidades específicas, descritas nas Diretrizes 
Curriculares do Curso de Medicina, puderam ser aprimoradas na sua formação, pela 
participação em projeto de extensão.  
 
(   ) promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto as de sua comunidade, atuando como agente de 
transformação social. 
 
(   ) atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos 
atendimentos primário e secundário. 
 
(   ) comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus 
familiares. 
 
(   ) informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à 
promoção da saúde, prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando 
técnicas apropriadas de comunicação. 
 
(   ) realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da história 
clínica, bem como dominar a arte e a técnica do exame físico 
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(   ) dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicossocio-
ambiental subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos 
dados, na identificação da natureza dos problemas da prática médica e na sua 
resolução. 
 
(   ) diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em todas 
as fases do ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido 
das doenças, bem como a eficácia da ação médica. 
 
(   ) reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes portadores 
de problemas que fujam ao alcance da sua formação geral. 
 
(   ) otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos 
seus aspectos. 
 
(   ) exercer a medicina, utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com 
base em evidências científicas. 
 
(   ) utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados 
cientificamente, contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no 
primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção. 
 
(   ) reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da 
assistência entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema. 
 
(   ) atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças, bem 
como no tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento do 
processo de morte. 
 
(   ) realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento 
ambulatorial e para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as 
fases do ciclo biológico. 
 
(   ) conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica 
de artigos técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos. 
 
(   ) lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de 
saúde. 
 
(   ) atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e 
éticos de referência e contra-referência. 
 
(   ) cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 
como médico. 
 

(   ) considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em conta as 
reais necessidades da população. 

 
(   ) ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de 
política e de planejamento em saúde. 
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(   ) atuar em equipe multiprofissional. 
 
(   ) manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 
 
Justifique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
10 – Qual o significado da experiência de ter participado do projeto, para sua vida 
profissional e pessoal? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Questionário aplicado aos egressos do curso de Enfermagem 

 
APRESENTAÇÃO 

 

 

As atividades de extensão universitária possibilitam que alunos de graduação participem de 

projetos sociais para conhecer a comunidade, confrontar a teoria aprendida com a prática 

acadêmica, e assim, realizar o aprender fazendo.  

 

Esta pesquisa tem por objetivo conhecer como a extensão universitária contribui para o 

processo de formação do profissional da saúde, tendo por base as experiências vivenciadas 

pelos graduandos / egressos da Universidade Federal de São Paulo em projetos sociais 

caracterizados como projetos de extensão universitária, onde são realizadas atividades 

extramuros, desvinculadas do currículo acadêmico com participação discente voluntária. 

Procura saber o que estudantes, nessas ações, aprendem na interação com a realidade 

social. 

 

Esperamos com os resultados desta pesquisa poder contribuir para novas reflexões a respeito 

do processo de formação do profissional da saúde, demonstrando o valor educativo da 

extensão universitária, baseada no perfil, habilidades e competências traçadas nas Diretrizes 

Curriculares dos cursos de Medicina e de Enfermagem. 

 

Este questionário está destinado aos egressos dos cursos de Enfermagem e de Medicina, 

formados nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 ou 2003, que participaram dos Projetos 

Cananéia ou Xingu, durante o processo de formação acadêmica.  

 

Como egresso de um desses programas, solicitamos suas respostas às perguntas deste 

questionário.  

 

Agradecemos antecipadamente sua colaboração. 

 

 

Linda Bernardes 

Pós-graduanda 
 

Prof. Dr. Nildo Alves Batista 

Orientador 
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1 - Nome completo: _____________________________________________________ 
 
2 - Curso concluído  
(   ) Enfermagem 
(   ) Medicina 
 
3 - Ano de conclusão  
(   ) 1999 
(   ) 2000 
(   ) 2001 
(   ) 2002 
(   ) 2003 
 
4 - Projeto de Extensão de que participou: 
(   ) Projeto Cananéia 
(   ) Projeto Xingu 
 
5 - Período em que atuou no projeto ______________________________________ 
mês(es) / ano 
 
6 – Na sua opinião, a participação em projeto de extensão foi importante na sua 
formação profissional?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
Por quê? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
7 – O que o levou a procurar o projeto 
(   ) desejo de ajudar o próximo 
(   ) oportunidade de aprendizagem 
(   ) aprender com o outro 
(   ) aprendizagem pela integração 
(   ) aprendizagem com a natureza 
(   ) contato com a natureza 
(   ) contato com outras pessoas 
(   ) contato com problemas diferentes da realidade  
(   ) convívio comunitário 
(   ) experiência diferente da sala de aula 
(   ) fazer amigos 
(   ) retorno social 
(   ) trocar experiências 
(   ) outros motivos 
Quais: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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8 - Identifique quais das competências e habilidades gerais, descritas nas Diretrizes 
Curriculares dos Cursos da área da saúde, puderam ser aprimoradas na sua 
formação, pela participação em projeto de extensão.  
 
(   ) Atenção à saúde: desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e 
reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.  
 
(   ) Tomada de decisões: avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, 
baseadas em evidências científicas. 
 
(   ) Comunicação: verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura  
 
(   ) Liderança: compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 
decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz 
 
(   ) Administração e gerenciamento: tanto da força de trabalho quanto dos recursos 
físicos e materiais e de informação 
 
(   ) Educação permanente: aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto 
na sua prática.  
 
Justifique: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
9 - A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 
requeridos para o exercício de competências e habilidades específicas. Identifique 
quais das competências e habilidades específicas, descritas nas Diretrizes 
Curriculares do Curso de Enfermagem, puderam ser aprimoradas na sua formação, 
pela participação em projeto de extensão. Justifique sempre que assinalar uma 
questão.  
 
(   ) atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, 
em suas expressões e fases evolutivas. 
 
(   ) incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional. 
 
(   ) estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as 
formas de organização social, suas transformações e expressões. 
 
(   ) desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício 
profissional. 
 
(   ) compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo 
os perfis epidemiológicos das populações 
 
(   ) reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a 
garantir a integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 
das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 



Anexos 
 
 

 
 

138

 
(   ) atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, 
da mulher, do adulto e do idoso. 
 
(   ) ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de 
tomar decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de 
enfrentar situações em constante mudança. 
 
(   ) reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde. 
 
(   ) atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos. 
 
(   ) responder às especificidades regionais de saúde pelas intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação da saúde, dando 
atenção integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades. 
 
(   ) reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem. 
 
(   ) assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho 
multiprofissional em saúde. 
 

(   ) promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de 
transformação social. 

 
(   ) usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, 
quanto de ponta para o cuidar de enfermagem. 
 
(   ) atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os 
pressupostos dos modelos clínico e epidemiológico. 
 
(   ) identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 
condicionantes e determinantes. 
 
(   ) intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, 
com ações de promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva 
da integralidade da assistência. 
 
(   ) coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e 
demandas de saúde. 
 
(   ) prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades 
apresentadas pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade. 
 
(   ) compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de 
enfermagem às diferentes demandas dos usuários. 
 
(   ) integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais. 
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(   ) gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de 
Bioética, com resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os 
âmbitos de atuação profissional. 
 
(   ) planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação 
contínua dos trabalhadores de enfermagem e de saúde. 
 
(   ) planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, 
considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos 
de vida, saúde, trabalho e adoecimento. 
 
(   ) desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 
conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional. 
 
(   ) respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão. 
 
(   ) interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente 
desse processo. 
 
(   ) utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e 
da assistência à saúde. 
 
(   ) participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de 
saúde. 
 
(   ) assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde. 
 
(   ) cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e 
como enfermeiro. 
  
(   ) reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e 
planejamento em saúde. 
 
10 – Qual o significado da experiência de ter participado do projeto, para sua vida 
profissional e pessoal? 
 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Anexo 5 – Questionário Aplicado aos Coordenadores dos Projetos Cananéia e 

Xingu 
APRESENTAÇÃO 

 

As atividades de extensão universitária possibilitam que alunos de graduação participem de 

projetos sociais para conhecer a comunidade, confrontar a teoria aprendida com a prática 

acadêmica, e assim, realizar o aprender fazendo. 

 

Conforme o Plano Nacional de Graduação (2001),”Ensino com extensão aponta para a formação 

contextualizada às questões da sociedade contemporânea. Ensino com pesquisa aponta para o 

verdadeiro domínio dos instrumentos nos quais cada profissão se expressa, em seu processo 

evolutivo. Neste conceito, o conceito da indissociabilidade requerido para o ensino da graduação 

não se reduz nem ao processo de produção do saber novo, nem às práticas de intervenção direta 

nos processos sociais, embora não se possa negar a pertinência da pesquisa e extensão em si. 

Esse conceito pedagógico afirma, pelo contrário, a inevitabilidade da indissociabilidade do ensino, 

pesquisa e extensão, considerando-se tão somente o eixo da formação do graduado”.  

 

Dessa forma, esta pesquisa tem por objetivo conhecer como a extensão universitária contribui 

para o processo de formação do profissional da saúde (médico e enfermeiro) da UNIFESP, tendo 

por base as experiências vivenciadas nos projetos sociais da universidade, caracterizados como 

projetos de extensão universitária, onde são realizadas atividades extramuros, desvinculadas do 

currículo acadêmico com participação discente voluntária. Procura saber o que estudantes, nessas 

ações, aprendem com a interação com a realidade social. 

 

Espera-se com os resultados desta pesquisa contribuir com novas reflexões a respeito do 

processo de formação do profissional da saúde, demonstrando o valor educativo da extensão 

universitária, baseada no perfil, habilidades e competências traçadas nas Diretrizes Curriculares 

dos cursos de Medicina e de Enfermagem.  

 

Este questionário é destinado aos coordenadores dos projetos sociais da UNIFESP, que têm sob 

sua responsabilidade alunos dos cursos que serão investigados, citados acima. 

 

Agradecemos antecipadamente sua colaboração. 

 
Pedagoga Linda Bernardes 
Pós-graduanda  
 

Prof. Dr. Nildo Alves Batista 
Orientador
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Identificação 

 
1 - Projeto de Extensão ______________________________________________________ 
 
2 – Coordenador: ___________________________________________________________ 
 
3 – Equipe (dados quantitativos):  
(   ) Docentes 
(   ) Alunos de Graduação sendo: (   ) Bolsistas  (   ) Não Bolsistas   
(   ) Alunos de Pós-Graduação 
(   ) Técnico-Administrativos 
(   ) De outras IES 
(   ) Da Comunidade Externa 
 
4 – Resumo do projeto (máximo 10 linhas) 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5 - Parceiros  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6 – Descreva qual o ganho acadêmico para a área específica do ensino e da pesquisa dos 
docentes envolvidos 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
7 – Cite a produção científica dos docentes envolvidos 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
8 – Descreva qual o envolvimento discente na realização das atividades que integram o projeto 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9 – Descreva qual o mérito acadêmico do projeto 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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10 - Na sua opinião, a participação em projetos de extensão universitária é importante para a 
formação do aluno?  
(   ) Sim 
(   ) Não 
Justifique:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
11 – O que leva o aluno a procurar seu projeto de extensão? 
(   ) desejo de ajudar o próximo 
(   ) oportunidade de aprendizagem 
(   ) aprender com o outro 
(   ) aprendizagem pela integração 
(   ) aprendizagem com a natureza 
(   ) contato com a natureza 
(   ) contato com outras pessoas 
(   ) contato com problemas diferentes da realidade  
(   ) convívio comunitário 
(   ) experiência diferente da sala de aula 
(   ) fazer amigos 
(   ) retorno social 
(   ) trocar experiências 
(   ) outros motivos 
Quais: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
12 – As competências gerais desejadas para o graduado no curso médico, conforme preconizado 
pela Organização Pan-Americana de Saúde, são as mesmas dos graduados de profissões de 
saúde, e requerem uma abordagem ampla, no que se refere ao relacionamento do profissional 
com o meio em que irá atuar, ou seja, com a sociedade. Identifique quais das competências e 
habilidades gerais, descritas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos da área da saúde, podem ser 
aprimoradas na formação do médico e do enfermeiro, pela participação em projeto de extensão.  
 
(   ) Atenção à saúde: desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da 
saúde, tanto em nível individual quanto coletivo.  
 
(   ) Tomada de decisões: avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais adequadas, baseadas 
em evidências científicas. 
 
(   ) Comunicação: verbal, não-verbal e habilidades de escrita e leitura  
 
(   ) Liderança: compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de decisões, 
comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz 
 
(   ) Administração e gerenciamento: tanto da força de trabalho quanto dos recursos físicos e 
materiais e de informação 
 
(   ) Educação permanente: aprender continuamente, tanto na sua formação, quanto na sua 
prática.  
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Justifique as respostas: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
13- A formação do médico tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 
para o exercício de competências e habilidades específicas. Identifique quais das competências e 
habilidades específicas, descritas nas Diretrizes Curriculares do Curso de Medicina, podem ser 
aprimoradas, pela participação em projeto de extensão.  
 
(   ) promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social. 
 
(   ) atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase nos atendimentos primário e 
secundário. 
 
(   ) comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho, os pacientes e seus familiares. 
 
(   ) informar e educar seus pacientes, familiares e comunidade em relação à promoção da saúde, 
prevenção, tratamento e reabilitação das doenças, usando técnicas apropriadas de comunicação. 
 
(   ) realizar com proficiência a anamnese e a conseqüente construção da história clínica, bem 
como dominar a arte e a técnica do exame físico 
 
(   ) dominar os conhecimentos científicos básicos da natureza biopsicossocio-ambiental 
subjacentes à prática médica e ter raciocínio crítico na interpretação dos dados, na identificação 
da natureza dos problemas da prática médica e na sua resolução. 
 
(   ) diagnosticar e tratar corretamente as principais doenças do ser humano em todas as fases do 
ciclo biológico, tendo como critérios a prevalência e o potencial mórbido das doenças, bem como a 
eficácia da ação médica. 
 
(   ) reconhecer suas limitações e encaminhar, adequadamente, pacientes portadores de 
problemas que fujam ao alcance da sua formação geral. 
 
(   ) otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método clínico em todos seus 
aspectos. 
 
(   ) exercer a medicina utilizando procedimentos diagnósticos e terapêuticos com base em 
evidências científicas. 
 
(   ) utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, validados cientificamente, 
contemporâneos, hierarquizados para atenção integral à saúde, no primeiro, segundo e terceiro 
níveis de atenção. 
 
(   ) reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a integralidade da assistência 
entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
 
(   ) atuar na proteção e na promoção da saúde e na prevenção de doenças, bem como no 
tratamento e reabilitação dos problemas de saúde e acompanhamento do processo de morte. 
 
(   ) realizar procedimentos clínicos e cirúrgicos indispensáveis para o atendimento ambulatorial e 
para o atendimento inicial das urgências e emergências em todas as fases do ciclo biológico. 
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(   ) conhecer os princípios da metodologia científica, possibilitando-lhe a leitura crítica de artigos 
técnico-científicos e a participação na produção de conhecimentos. 
 
(   ) lidar criticamente com a dinâmica do mercado de trabalho e com as políticas de saúde. 
 
(   ) atuar no sistema hierarquizado de saúde, obedecendo aos princípios técnicos e éticos de 
referência e contra-referência. 
 
(   ) cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como médico. 
 

(   ) considerar a relação custo-benefício nas decisões médicas, levando em conta as reais 
necessidades da população. 

 
(   ) ter visão do papel social do médico e disposição para atuar em atividades de política e de 
planejamento em saúde. 
 
(   ) atuar em equipe multiprofissional. 
 
(   ) manter-se atualizado com a legislação pertinente à saúde. 
 
Justifique: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
14- A formação do enfermeiro tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 
para o exercício de competências e habilidades específicas. Identifique quais das competências e 
habilidades específicas, descritas nas Diretrizes Curriculares do Curso de Enfermagem, podem 
ser aprimoradas, através da participação em projeto de extensão. Justifique sempre que assinalar 
uma questão.  
(   ) atuar profissionalmente, compreendendo a natureza humana em suas dimensões, em suas 
expressões e fases evolutivas. 
 
(   ) incorporar a ciência/arte do cuidar como instrumento de interpretação profissional. 
 
(   ) estabelecer novas relações com o contexto social, reconhecendo a estrutura e as formas de 
organização social, suas transformações e expressões. 
 
(   ) desenvolver formação técnico-científica que confira qualidade ao exercício profissional. 
 
(   ) compreender a política de saúde no contexto das políticas sociais, reconhecendo os perfis 
epidemiológicos das populações 
 
(   ) reconhecer a saúde como direito e condições dignas de vida e atuar de forma a garantir a 
integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema. 
 
(   ) atuar nos programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente, da mulher, do 
adulto e do idoso. 
 
(   ) ser capaz de diagnosticar e solucionar problemas de saúde, de comunicar-se, de tomar 
decisões, de intervir no processo de trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em 
constante mudança. 
 
(   ) reconhecer as relações de trabalho e sua influência na saúde. 
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(   ) atuar como sujeito no processo de formação de recursos humanos. 
 
(   ) responder às especificidades regionais de saúde através de intervenções planejadas 
estrategicamente, em níveis de promoção, prevenção e reabilitação à saúde, dando atenção 
integral à saúde dos indivíduos, das famílias e das comunidades. 
 
(   ) reconhecer-se como coordenador do trabalho da equipe de enfermagem. 
 
(   ) assumir o compromisso ético, humanístico e social com o trabalho multiprofissional em saúde. 
 

(   ) promover estilos de vida saudáveis, conciliando as necessidades tanto dos seus 
clientes/pacientes quanto às de sua comunidade, atuando como agente de transformação social. 

 
(   ) usar adequadamente novas tecnologias, tanto de informação e comunicação, quanto de ponta 
para o cuidar de enfermagem. 
 
(   ) atuar nos diferentes cenários da prática profissional, considerando os pressupostos dos 
modelos clínico e epidemiológico. 
 
(   ) identificar as necessidades individuais e coletivas de saúde da população, seus 
condicionantes e determinantes. 
 
(   ) intervir no processo de saúde-doença, responsabilizando-se pela qualidade da 
assistência/cuidado de enfermagem em seus diferentes níveis de atenção à saúde, com ações de 
promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da 
assistência. 
 
(   ) coordenar o processo de cuidar em enfermagem, considerando contextos e demandas de 
saúde. 
 
(   ) prestar cuidados de enfermagem compatíveis com as diferentes necessidades apresentadas 
pelo indivíduo, pela família e pelos diferentes grupos da comunidade. 
 
(   ) compatibilizar as características profissionais dos agentes da equipe de enfermagem às 
diferentes demandas dos usuários. 
(   ) integrar as ações de enfermagem às ações multiprofissionais. 
 
(   ) gerenciar o processo de trabalho em enfermagem com princípios de Ética e de Bioética, com 
resolutividade tanto em nível individual como coletivo em todos os âmbitos de atuação profissional. 
 
(   ) planejar, implementar e participar dos programas de formação e qualificação contínua dos 
trabalhadores de enfermagem e de saúde. 
 
(   ) planejar e implementar programas de educação e promoção à saúde, considerando a 
especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde, trabalho e 
adoecimento. 
 
(   ) desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento 
que objetivem a qualificação da prática profissional. 
 
(   ) respeitar os princípios éticos, legais e humanísticos da profissão. 
 
(   ) interferir na dinâmica de trabalho institucional, reconhecendo-se como agente desse processo. 
 
(   ) utilizar os instrumentos que garantam a qualidade do cuidado de enfermagem e da assistência 
à saúde. 
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(   ) participar da composição das estruturas consultivas e deliberativas do sistema de saúde. 
 
(   ) assessorar órgãos, empresas e instituições em projetos de saúde. 
 
(   ) cuidar da própria saúde física e mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como 
enfermeiro. 
  
(   ) reconhecer o papel social do enfermeiro para atuar em atividades de política e planejamento 
em saúde. 
 
Justifique:______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
15 - Qual o significado dessa experiência para a vida pessoal e profissional do egresso de 
Medicina e de Enfermagem?  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Anexo 6 – Roteiro da entrevista aplicada aos coordenadores dos projetos 

Cananéia e Xingu 

Roteiro para entrevista 
 

Professor, quero esclarecer, a princípio, que esta entrevista (de aprofundamento) faz 

parte da metodologia de um projeto de tese de mestrado que estou desenvolvendo, 

que pretende analisar a participação discente nos programas e nos projetos de 

extensão universitária da UNIFESP, partindo da fala dos coordenadores desses 

programas e projetos.  
 
Pretendo, com esta pesquisa, analisar como a participação acadêmica nessas 

atividades de extensão universitária contribui para o processo de formação do médico 

e do enfermeiro da nossa instituição, tendo por base as Diretrizes Curriculares dos 

Cursos de Medicina e de Enfermagem e as discussões ocorridas no Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras.  

 

O primeiro instrumento utilizado, na metodologia adotada, foi um questionário 

organizado com perguntas semi-estruturadas, que identificou as habilidades e as 

competências, descritas nas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Medicina e 

Enfermagem, que são adquiridas ou reforçadas, durante as atividades realizadas nos 

Projetos de Extensão. Identificou também os motivos e os significados da participação 

acadêmica nessas atividades.  

  

Podemos começar?  

1 - Seu nome  

 

2 - Nome do programa ou do projeto que coordena. 

 

3 - Como, quando e por qual motivo teve início essa atividade de extensão 

universitária na UNIFESP? Conte um pouco dessa história.  

 

4 - Fale um pouco dessa atividade. Como ela ocorre, onde ela ocorre 
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5 - Quais são os envolvidos da instituição? 

• Participam outros professores? Quantos? O que fazem, qual o papel? 

• Participam técnicos administrativos? Quantos? O que fazem, qual o papel? 

• Participam alunos de graduação? Quantos? O que fazem, qual o papel? 

• Participam alunos de pós-graduação? Quantos? O que fazem, qual o papel? 

• Participam pessoas de fora da instituição? Quem são? Qual o papel? 

• Participam pessoas de outras instituições? Quem são? Qual o papel? 

 

6 - Como e por que o (a) senhor (a) se envolveu com essa atividades de extensão.  

 

7 - Uma das principais críticas da sociedade feita às Instituições de Ensino Superior e 

seus cursos é o fato de atuarem sem o necessário envolvimento com a realidade do 

mundo, do país e de sua localidade. Gostaria que o senhor comentasse um pouco 

essa crítica.  

 

8 - Uma das formas de participação que possibilita a atuação / interação da 

universidade com a sociedade está nas atividades denominadas extensão 

universitária, onde alunos de graduação participam de programas / projetos sociais, 

que lhes possibilitam conhecer a comunidade, confrontar a teoria aprendida com a 

prática acadêmica, experimentar novas metodologias e abordagens e, assim, realizar 

o aprender fazendo. Como é a relação ensino e extensão no programa / projeto social 

que o senhor coordena?  

 

9 – Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária, nenhuma ação de extensão 

pode estar desvinculada do processo de formação do aluno (ou seja, do ensino) como 

acabamos de discutir, e da geração de conhecimentos (pesquisa). Da mesma forma, 

são indissociáveis da extensão a investigação, a difusão de novos conhecimentos e o 

avanço conceitual. Como é a relação ensino e pesquisa no programa / projeto social 

que o senhor coordena?  

 

10 – Comente um pouco a questão da produção científica decorrente dessa atividade. 

 

11 – As atividades realizadas no programa / projeto de extensão que o senhor (a) 

coordena têm caráter: 

A - Assistencialista (via de mão única) 
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B – Bilateral (via de mão dupla) fale um pouco sobre isso - de interação, dialógica, 

bidirecional, de mão dupla, de troca de saberes (popular e acadêmico), de aplicação 

de metodologias participativas, de democratização do conhecimento, com 

participação efetiva da comunidade na atuação da universidade e uma produção 

resultante do confronto com a realidade. 

 

12 - Interdisciplinaridade 

• Ocorre? 

• De que maneira? 

 

13 - Qual o impacto da participação acadêmica? 

• Para o aluno (transformadora, instrumento de mudança em busca da melhoria de 

qualidade de vida, voltada para os interesses e necessidades da maioria da 

população, aliada a movimentos sociais de superação de desigualdades e exclusão, 

além de implementadora de desenvolvimento regional e de políticas públicas) 

• Para a comunidade 

 

14 – No seu tempo de estudante, o senhor participou de alguma atividade como essa, 

de extensão universitária? Como foi? O que ficou dessa experiência? 

 

15 – Na sua opinião, o que representa essa participação acadêmica na vida 

profissional e pessoal do aluno. Pode-se pensar que a formação de quem atuou 

nessas atividades sociais difere da de outros que não tiveram a curiosidade/iniciativa 

de participação nessas ações?  

 


