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Resumo 

O objetivo do trabalho é identificar as principais linhas de debate que envolvem a atual 

concepção sobre extensão universitária no Brasil, bem como iluminar para as potencialidades e 

desafios de aproximá-la do referencial sobre engajamento cívico da universidade. Para tanto, o 

artigo  apresenta uma retomada da trajetória e evolução sobre esse fenômeno no contexto 

brasileiro, apontando  para as ressonâncias práticas de sua inserção na esfera pública. Do ponto 

de vista metodológico, o trabalho  está pautado em revisão de literatura e análise de documentos 

oficiais sobre universidade cívica e extensão universitária no Brasil. Além disso, o estudo reflete 

sobre casos práticos,  onde foram realizadas entrevistas com pessoas  ativas no campo no 

período recente, de modo a captar as argumentações e nuances que envolvem o referido objeto. 

A partir do desenvolvimento do estudo, foi possível compreender que embora a ideia de 

indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão se insira enquanto postulado normativo, sua 

aplicabilidade parece ainda em construção. Outra contribuição  corresponde às  oportunidades e 

desafios  de repensar a universidade cívica a partir de respostas locais.   

Palavras-chave: Extensão Universitária; universidade cívica, gestão social 

 

 THE CIVIC ENGAGEMENT OF THE UNIVERSITY: POTENTIALITIES AND 

CHALLENGES FROM THE BRAZILIAN EXPERIENCE 

 

Abstract 

This study aims to identify the main lines of debate that involve the conception about university 

extension in Brazil, as well as to illuminate the potentialities and challenges of approaching the 

university's civic engagement framework. For this, the article presents a resumption of the 

trajectory and evolution on this phenomenon in the Brazilian context, pointing to the practical 

resonances of its insertion in the public sphere. From the methodological point of view, the work 

is based on literature review and analysis of official documents on civic university and 

university extension in Brazil. In addition, the study reflects on practical cases, where interviews 
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were conducted with people active in the field in the recent period, in order to capture the 

arguments and nuances that involve said object. From the development of the study, it was 

possible to understand that although the idea of indissociability of teaching-research-extension is 

inserted as a normative postulate, its applicability still seems to be under construction. Another 

contribution raised corresponds to the opportunities and challenges of rethinking the civic 

university from the perspective of local responses. 

Keywords:  university extension; civic university, social management 

  

1. Introdução 

Este artigo reflete sobre a contemporaneidade do papel da universidade no contexto local em um 

cenário cada vez mais globalizado. No século XX alguns estudos pretenderam explicar o 

fenômeno do “agir público” da universidade, sobretudo no campo que convencionou  chamar de 

extensão universitária (Branco, 2006; Tomasino & Cano, 2016). Transitando entre diferentes 

concepções ao redor do mundo, a extensão carrega  em si múltiplos significados, podendo ser  

manifestada em práticas de articulação, transferência de conhecimento e de desenvolvimento 

local com inovação social. 

Mais recentemente, agregou-se ao debate o conceito de  “universidade cívica”, cunhada pela 

primeira vez por  Boyer (1996) e disseminada em  artigos, conferências e livros, sobretudo no 

Reino Unido (Goddard et al, 2016). Nesta abordagem, o papel da universidade está  ligado ao 

seu estreito envolvimento com seu entorno, que ocorre pela inclusão de indivíduos, empresas e 

instituições na construção das ações. 

Ao aproximar esse debate para o campo da gestão social, pressupõe-se que a polissemia do 

termo extensão trouxe implicações para apropriação desse conceito no cotidiano. Desse modo,  o 

objetivo do trabalho é identificar as principais linhas de debate que envolvem a atual concepção 

sobre extensão universitária no Brasil, bem como iluminar para as potencialidades e desafios de 

aproximá-la do referencial sobre engajamento cívico da universidade. Para tanto, o texto 

apresenta uma retomada da trajetória e evolução sobre esse fenômeno no contexto brasileiro, 

apontando  para as ressonâncias práticas de sua inserção na esfera pública. 
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O artigo tem abordagem teórica-empírica e o seu desenvolvimento  está pautado em revisão de 

literatura e análise de documentos oficiais sobre universidade cívica e extensão universitária no 

Brasil. Além disso, o estudo reflete sobre casos práticos,  onde foram realizadas entrevistas com 

pessoas  ativas no campo no período recente, de modo a captar as argumentações e nuances que 

envolvem o referido objeto 

Embora a indissociabilidade pesquisa-ensino-extensão apareça como um princípio 

constitucional, sua institucionalização no cenário brasileiro é relativamente recente e fruto de 

mobilização de setores da sociedade civil e movimentos sociais. O estudo justifica-se pela 

necessidade de uma maior compreensão das ideias e atores que performam a ação universitária e 

sua relação com a comunidade. Uma parte importante dos trabalhos no campo de gestão social 

brasileira tem vínculo direto ou indireto com atividades de extensão e de pesquisa aplicada e 

muitos têm implicações para a relação da universidade com seu entorno. No entanto, com 

algumas exceções, há ausência de uma efetiva reflexão sobre suas implicações para a 

universidade como entidade cívica, reflexão que se apresenta ainda mais necessária no atual 

cenário de crise e das novas demandas sociais que emergem das escalas local e global. 

Diante disso, o presente trabalho está organizado em três partes principais, além desta de caráter 

introdutório. A primeira apresenta discussão internacional e brasileira sobre a universidade 

cívica e seu engajamento social que irá nortear o presente trabalho.  A segunda, por sua vez, 

reflete sobre a experiência brasileira com extensão universitária, especialmente após a 

constituição de 1988. Em seguida, são apresentados casos práticos em que se reposiciona o 

papel da universidade no território, a partir de necessidades advindas do “local”, seguida da 

discussão sobre as potencialidades e desafios das referidas movimentações.   

 

2. Universidade cívica enquanto conceito e prática 

A relação entre a universidade e seu entorno sempre foi controversa com elementos de uma 

separação inevitável como também da importância de conexão. O “quartier latin” de Paris 

descreve não somente sua separação – o lugar onde se fala latim – mas também suas conexões. 

Latim na época era o inglês de hoje, uma língua em que pessoas oriundas das diferentes partes 
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da Europa extensiva poderiam conversar muito antes da materialização dos estados-nação. Seu 

“local” era também “global”. As tensões políticas, sociais e epistemológicas estão também 

presentes em expressões inglesas como: “the house of knowledge”; “town and gown”; 

“extramural”; “extension” and “outreach”. 

Qual a diferença nos conhecimentos que circulam dentro e fora dos muros? A universidade deve 

se dedicar à busca do conhecimento pelo conhecimento ou será que sua razão de existir se 

localiza nas questões que são além de suas portas? Tais questões nunca foram resolvidas e 

talvez, dada a importância da universidade como parte da sociedade civil, nunca deveriam ser 

resolvidas. Em cada momento houve, há e haverá versões destes questionamentos que encoraja a 

reflexão sobre o papel contemporâneo das universidades no local onde estão inseridas. 

Na esteira desses questionamentos e diante da necessidade de lidar com as tensões entre o 

“global” e o “local”, emerge a noção de engajamento cívico da universidade, conceito norteador 

do presente trabalho.  Há duas maneiras de olhar para o atual debate sobre esta universidade 

cívica no contexto contemporâneo. Na primeira, a partir de uma perspectiva normativa ou 

teórica, utiliza-se como pano de fundo discussões atuais sobre a epistemologia do conhecimento, 

conhecimento local e prática coletiva. Nela há a problematização e  inversão da postura 

dominante sobre “o conhecimento gerado dentro da universidade como sendo geral e verdadeiro 

que, uma vez identificado, é então aplicado a situações específicas”,  ou seja, que há um 

questionamento sobre a “escala de importância” que prioriza os   conhecimentos gerados dentro 

da universidade. Os teóricos que sustentam tal discussão se    aproximam do  debate sobre virada 

linguística e de rede de atores.1 . 

A outra maneira de refletir sobre o fenômeno corresponde a  aproximá-lo  da noção prática, nela, 

estão compreendidas  experiências diferentes que criaram formas igualmente diferentes de 

relacionamentos contínuos no seu entorno mais próximo. Não porque elas eram vistas 

previamente como corretas, mas porque eram “necessárias e úteis” naquele contexto específico. 

Tais práticas podem ser observadas nas diversas práticas extensionistas, projetos de pesquisa-

ação, criação de  estações de pesquisa, incubadoras ou práticas de promoção do 

desenvolvimento local.  

																																																								
1 Ver por exemplo, Rorty, 1967; Brandon, 2000; Latour 1996, 2005, 2013; Spink, 2017 
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Boyer, o primeiro a cunhar o termo civic university em 1996, ao se referir a ideia de “serviço” 

promovido pela universidade a partir de problemas complexos e necessidades advindos da 

sociedade.  O autor apresenta quatro dimensões do engajamento cívico, de acordo com um 

relatório recente da Carnegie Foundation intitulado "Scholarship Reconsidered". A primeira é a 

corrente da descoberta (empurrando as fronteiras do conhecimento humano); o engajamento dos 

estudos de integração (criando mais conversas interdisciplinares); a escola do conhecimento 

compartilhado  (engajamento é  um ato comunitário); e a aplicação do conhecimento: 

“…which does not mean doing good, although that’s important. Academics have their 

civic functions, which should be honored but by scholarship of application we mean 

having professors become what Donald Schon of MIT has called “reflective 

practitioners”, moving from theory to practice, and from practice back to theory, which 

in fact makes theory, then, more authentic – something we’re learning in education and 

medicine, in law and architecture, and all the rest. And incidentally, by making 

knowledge useful, we mean everything from building better bridges to building better 

lives, which involves not only the professional schools but the arts and sciences as well.” 

(Boyer 1996 p.17)2 

Avançando na compreensão do conceito, Goddard (2009) afirma ser necessário reinventar a 

noção geral de universidade cívica, para que sejam capazes de se conectar às pessoas e aos 

lugares e para que assumam a responsabilidade de promover bem-estar em seus territórios.  Nas 

palavras dos autores: 

The engaged civic university, which I propose, is one, which provides opportunities for 

the society of which it forms part. It engages as a whole with its surroundings, not 

piecemeal; it partners with other universities and colleges; and it is managed in a way 

that ensures it participates fully in the region of which it forms part….. I argue that civic 

engagement should move beyond a third or separate strand of activity for universities, 
																																																								
2 “… O que não significa fazer bem, embora isso seja importante. Os acadêmicos têm suas funções cívicas, que 
devem ser honradas, mas por meio de bolsas de estudo, queremos dizer que os professores se tornam o que Donald 
Schon, do MIT, chamou de “praticantes reflexivos”, indo da teoria para a prática e da prática de volta para a teoria. , 
então, mais autêntico - algo que estamos aprendendo em educação e medicina, em direito e arquitetura, e todo o 
resto. E, a propósito, ao tornar o conhecimento útil, entendemos tudo, desde construir pontes melhores até construir 
vidas melhores, o que envolve não apenas as escolas profissionais, mas também as artes e as ciências. ”(tradução 
nossa) 
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with less prestige and fewer resources than teaching or research. It should become a 

guiding principal for their organisation and practice. This does not imply that all 

universities should have the same mission: universities have different abilities to work at 

local, national and international levels, all of which are valuable. (Goddard, 2009, p. 5)3 

 

Em estudo mais recente, Goddard et al (2016) colocam que para ser cívica, a universidade deve 

ter um senso de propósito quanto seu prioritário papel de enfrentamento aos desafios da 

sociedade e na resolução de problemas específicos. Também deve ser ativamente engajada no 

plano global, nacional e local, promovendo diálogo e colaboração com indivíduos, instituições e 

grupos sociais. A vertente cívica também assume uma perspectiva holística de engajamento, que 

se reveste como uma atividade institucional e não de indivíduos ou grupos específicos. Ela 

também tem uma forte noção de lugar, cuja paisagem e dinâmicas compõem a sua identidade 

institucional. 

O conceito busca, portanto, promover impacto para além  dos muros acadêmicos e de ações 

individuais,  encorajando as universidades para que possam reposicionar e repensar sua 

contribuição institucional para os assuntos cotidianos.  Reconhecendo que em muitos casos elas 

surgem de experiências ou desafios práticos,  a próxima seção retoma a trajetória e evolução das 

normas voltadas para  extensão universitária no Brasil, de modo a lançar luz sobre as principais 

linhas de debate que se aproximam ou se distanciam da perspectiva de universidade cívica. 

 

 

 

																																																								
3 A universidade cívica engajada, que proponho, é uma que oferece oportunidades para a sociedade da qual faz 
parte. Ele se engaja como um todo com o seu entorno, não fragmentado; faz parceria com outras universidades e 
faculdades; e é gerido de uma forma que garante que participa plenamente na região da qual faz parte ... Eu defendo 
que o engajamento cívico deve ir além de um terceiro ou separado da atividade para as universidades, com menos 
prestígio e menos recursos do que ensino ou pesquisa. Deve se tornar um princípio orientador de sua organização e 
prática. Isso não implica que todas as universidades devam ter a mesma missão: as universidades têm diferentes 
habilidades para trabalhar em nível local, nacional e internacional, todas valiosas. 
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3. Trajetória e evolução da extensão universitária no Brasil 

 

O início do debate sobre extensão universitária no Brasil remete a década de 30, quando o termo 

é citado pela primeira vez na legislação, por meio do estatuto da Universidade e do decreto-lei no 

19.581/1931. Na década de 60, com a promulgação da Lei de Diretrizes Básicas da Educação - 

LDB, assiste-se às primeiras conferências e assistências rurais destinadas a possuidores de 

diploma.   

Na mesma década é criado o projeto Rondon e a obrigatoriedade da extensão universitária é 

inserida com a reforma universitária, em 1968 (Branco, 2006). Nesse momento, o que se assistiu 

no regime militar foi a forte presença de relações dicotômicas entre as atividades de pesquisa, 

ensino e extensão. Além disso, a extensão estava atrelada a uma concepção  de transferência 

tecnológica e  assistencial, havendo pouca preocupação com a integração territorial e social. 

O advento da redemocratização e a promulgação da Constituição Federal de 1988 representaram 

pontos de inflexão para a concepção de extensão universitária no campo institucional.  Isso 

porque, com o fortalecimento das ações da sociedade civil, a extensão passa a ser um dos pilares 

da universidade,  incorporando ao debate o ideal de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão, tal como expresso no art. 207 “As universidades gozam de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de 

indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão”. 

A questão da indissociabilidade enquanto concepção da extensão  já era explicitada na   primeira 

reunião do Fórum dos Pró-Reitores de Extensão (FORPROEX) em 1987, onde se forneceu uma 

definição marcante de extensão, que é reproduzido em grande parte dos documentos sobre este 

tema: 

A Extensão Universitária é o processo educativo, cultural e científico que 

articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre Universidade e Sociedade. A extensão é 

uma via de mão dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da 
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práxis de um conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, 

docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 

teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a 

troca de saberes sistematizados, acadêmicos e popular, terá como 

consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a 

realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 

Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 

teoria/prática, a Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a 

visão integrada do social. (FORPROEX, 1987, grifo nosso). 

  

Além da indissociabilidade, o trecho explicita o componente de interação dialógica presente na 

atual concepção sobre extensão, assentada em uma perspectiva crítica freiriana em que a 

universidade deve gerar conhecimento mas também permanecer aprendendo com a comunidade. 

Passa-se assim de um modelo “assistencialista” para uma a articulação que privilegia a 

cidadania, entendendo a extensão enquanto instrumento dialético entre teoria e prática. A 

pergunta que se faz, então, o mecanismo constitucional foi suficiente para romper com a 

concepção dicotômica que vigorava até então? 

Para o presidente do FORPROEX entrevistado para o presente estudo, o dispositivo 

constitucional que lança luz à extensão representou um grande avanço nas lutas dos movimentos 

sociais travados até então. No entanto, essa “exaltação inicial” não foi acompanhada de 

instrumentos normativos que disciplinasse a extensão enquanto política pública, tampouco que 

pudesse definir linhas de financiamento próprio. 

Diante desse hiato de legislação, o papel desempenhado pelo FORPROEX é bastante relevante 

na mobilização da temática dentro do país. Organizado  por uma coordenação nacional e 5 

coordenações regionais, a mobilização desta instância permitiu a elaboração do Plano Nacional 

de Extensão, que desde sua criação em 2012,   dá sustentação  aos professores  em termos de 

diretrizes e avaliação da prática extensionista, trabalhando com as dimensões de (i) impacto e 

transformação; (ii) interdisciplinariedade e (iii) indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão. 
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Também faz a gestão do Sistema de Informação da Extensão Brasil (SIEXBRASIL), banco de 

registros de práticas extensionistas realizadas por universidades públicas brasileiras Além disso, 

o fórum cumpre importante papel ao manter articulação os demais Fóruns de Pró-Reitores que 

atuam na prática acadêmica, tais como Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais (Abruem), Associação Nacional Dos Dirigentes das Instituições Federais 

de Ensino Superior (ANDIFES).  

Entre os principais gargalos do cotidiano da comunidade extensionista corresponde as linhas de 

financiamento existentes para este público. O Programa de Extensão Universitária (PROEXT), 

linha de financiamento voltado para as práticas extensionistas está constantemente sob ameaça, 

além de ser criticado pelo seu desenho estar inserido em uma perspectiva concorrencial, não 

havendo linhas de financiamento  sistemáticas e colaborativa de promoção de iniciativas 

realizadas pelas universidades no campo da extensão. 

De acordo com um ex ministro da Educação entrevistado para este estudo, embora o dispositivo 

constitucional da indissociabilidade represente o desejo de interação entre pesquisadores, 

docentes e extensionistas, de modo a não haver segmentação entre atividades realizadas na 

universidade, a norma não foi acompanhada  de uma  preocupação programática que definisse 

essa articulação ao longo do crescimento e expansão das universidades, o que reforça  a 

necessidade de garantir recursos específicos para o desenvolvimento da extensão no cotidiano 

das universidades: 

A falta de dinheiro que é um limitador para extensão, não a autonomia 

(da universidade). Dentro da universidade há vetores mais ou menos 

comprometidos com extensão. Pode ser que o dirigente não esteja tanto, 

mas haverá pessoas interessadas. A extensão tem um apelo. Agora, se 

não tem nenhum fomento é dificil.  Porque as outras demandas acabam 

sendo priorizadas ….tem coisas que só funcionam com verba 

carimbada, essa que é a verdade. Esses programas de fomento são 

essenciais. O programa de auxilio estudantil, por exemplo, tem uma 

rubrica própria. Se isso for para o orçamento geral da universidade, o 

estudante não verá a cor do dinheiro (E1 16/08/2017) . 
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A desvalorização histórica da extensão no Brasil representa outro gargalo estrutural importante, 

o que traz impactos negativos sobre o reconhecimento científico dos conhecimentos produzidos 

para além dos muros acadêmicos, bem como dificulta o entendimento sobre o papel global e 

local da universidade.  Assim, o trânsito do modelo universitário do século XX para o século 

XXI necessita avançar  em termos de estrutura e condições para maior engajamento e sua 

aproximação com a sociedade é fundamental. De acordo com o presidente do FORPOREX: 

 Normalmente a sociedade não entende o papel da universidade para  a 

sociedade, nesse sentido, ou você relaciona o que produzimos em 

condições privilegiadas com interesse da sociedade, ou não haverá 

defesa da educação por parte da sociedade (E2 07/11/2017). 

Para os próximos, há um horizonte institucional  anos há a expectativa de criação do Plano 

Nacional da Educação exija que 10% do currículo da graduação seja composto pela extensão 

universitária. Além disso,  há a expectativa de  criação de um fundo nacional de extensão para 

ampliar a escala de atuação da referida prática. 

Diante disso, o que se questiona é de que, tal como ocorreu em 1988 com os preceitos 

constitucionais sobre extensão, tais mudanças institucionais se aproximam ou se distanciam da 

noção de universidade cívica? Andando em paralelo a trajetória e evolução institucional da 

extensão, há uma série de práticas e ações já mobilizadas pelos atores do campo da gestão social 

que podem iluminar para caminhos convergentes, tais como o caso de Santa Rita do Sapucaí 

(MG),o Instituto das Cidades da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e o caso dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFES).  

 

3.1 Alguns casos práticos a partir da vocação territorial local. 

 A experiência de Santa Rita do Sapucaí (MG) 

Santa Rita do Sapucaí, município de Minas Gerais (MG)  é local ilustrativo sobre como a 

atuação da universidade no território, a partir de articulação inovadora com as atividades 
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empresariais locais. Com apenas  40.000 habitantes, o município possui reputação internacional 

no campo da eletrônica, cerca de 150 empresas inovadoras e um alto grau de articulação entre 

governo, empresas e estabelecimentos educacionais locais. A área, conhecida como “vale 

eletrônico”, gera 14.000 empregos bem remunerados, um índice de desenvolvimento humano 

muito positivo, baixos níveis de desigualdade, exporta 13.000 produtos para 41 países e possui 

três incubadoras para novos negócios. 

Para alcançar esses números é necessário inicialmente fazer um resgate histórico.   No final da 

década de 1950, quando Santa Rita do Sapucaí era ainda menor e com uma economia baseada na 

produção de café e gado. Uma integrante da elite local que havia sido esposa de um embaixador 

brasileiro, que havia assistido a educação técnica em vários países, retornou à cidade após seu 

divórcio e se dedicou a ajudar a região a buscar alternativas de desenvolvimento. 

Convencida da importância futura da eletrônica, ela convenceu o então presidente do Brasil 

(também de Minas Gerais) a criar uma Escola Técnica de Eletrônica na cidade (ETE). Foi o 

primeiro desse tipo na América Latina. A eletrônica brasileira deu um grande salto com a 

criação do Sistema Nacional de Telecomunicações em 1962 e em 1965, com o apoio da ETE, foi 

criado o Instituto Nacional de Telecomunicações Santa Rita (Inatel). O primeiro concentrou-se 

no nível técnico e na formação profissional e o segundo em cursos de nível universitário. 

Os dois foram criados como fundações sem fins lucrativos com grande apoio da sociedade local, 

bem como do governo. Em 1971, veio o Centro universitário de Gestão, Tecnologia e Educação 

(FAI), novamente um resultado de ativistas locais, líderes empresariais e professores, para 

fornecer programas de graduação e pós-graduação. Não demorou muito para que o fluxo de 

estudantes treinados em busca de empresas começasse a se inverter e a indústria eletrônica 

começasse a se mudar para Santa Rita. Mas os estudantes também estavam formando seus 

próprios negócios com a ajuda de seus professores. No início, isso aconteceu informalmente 

dentro do Inatel e depois formalmente com uma incubadora de novos negócios e projetos em 

1985. 

A partir dos bons resultados nas atividades empreendedoras, a FAI criou uma segunda 

incubadora com ênfase em robótica, funcionando até os dias atuais. Com o parque tecnológico a 

caminho e sendo apoiado por associações locais, escolas e centros universitários, foi só o tempo 



ESTAÇÃO	DE	PESQUISA	URBANA	M’BOI	–	SÉRIE	DOCUMENTOS	DE	TRABALHO	
	

 

	 13	

até que o slogan “Vale Eletrônico” fosse criado por um dos prefeitos, tomado pelo jornal local e 

institucionalizado com a criação da Associação das Indústrias Eletroeletrônicas da Vale 

Eletrônico (SINDVEL) que cuida da marca até os dias de hoje. Como forma de articular como o 

governo local, os negócios e a educação estão trabalhando juntos, o organograma da Secretaria 

Municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio tem duas divisões principais: o Diretor 

de Programas de Incubação e o Gerente do Parque Empresarial. 

Este caso explicita de que forma necessidades locais podem despertar novas dinâmicas entre 

universidade, governo e território, ressignificando a atuação dos atores envolvidos, 

impulsionando práticas inovadoras de gestão social. 

 

O projeto pedagógico do Instituto das Cidades (UNIFESP)  

Com o tema “Cidades”, a implementação do Instituto da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP)  na Zona Leste de São Paulo foi longo e envolveu uma série de movimentações de 

lideranças e atores do campo que buscavam promover oportunidades de desenvolvimento no 

território. Após a construção da Universidade de São Paulo (EACH-USP) em Ermelino 

Matarazzo em 2005 no mesmo terreno que a instituição possuía interesse, somente em 2013 foi 

viabilizada uma nova área, situada no terreno de uma antiga fábrica metalúrgica na região de 

Itaquera e cedida pela prefeitura de São Paulo. 

Muito embora ainda em processo de construção, a vocação para a prática extensionista do 

Instituto das Cidades já emerge do seu processo de concepção e planejamento, o que  suscita 

elementos importantes para estreitar tais práticas com a noção de universidade cívica.  Com a 

previsão de 10% da carga horária obrigatória dos cursos do Instituto das Cidades  destinada a 

atividades de extensão e para integração com os assuntos do “lugar” em que está localizada, o 

instituto explicita a preocupação em estreitar o crescimento da universidade com o histórico e o 

contexto territorial. Assim,  entre as principais atividades extensionistas já mobilizadas pelos 

atores  estão o Observatório de Políticas Públicas, Centro de Memória da Zona Leste, além do 

Núcleo de Formação sociocultural, ações mobilizadas com os equipamentos públicos da região. 

Para além das práticas extensionistas, os cursos propostos para a universidade possuem caráter 
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aplicado, incentivando modelos de incubadoras, escritórios, residências profissionais e outras 

formas dialógicas de práticas assistidas em seu cotidiano.  De acordo com o Projeto político 

pedagógico: 

As ações de Extensão são oportunidade única de colocar a prova o ensino 

e pesquisa, avaliá-los em diálogo com a sociedade seus contextos 

territoriais, submetendo o aprendizado a um teste de realidade e ao 

mesmo tempo procurando novos elementos e interlocutores para informar 

as ações universitárias como um todo. É deste modo que o Campus Zona 

Leste propõe a Extensão como Intenção em seu programa de formação de 

pensadores-construtores de cidades (UNIFESP, 2014). 

 

A experiência do Instituto da Cidade em curso ilumina para a importância do processo de 

planejamento e reconhecimento do entorno mais próximo ao reposicionar o engajamento da 

universidade cívica, de modo a estabelecer diferentes formas de interação e integração. Nesse 

sentido, o projeto político pedagógico aponta para a preocupação da referida universidade em se 

estabelecer sob uma outra lógica no território.  

No entanto, não é trivial a operacionalização desta “nova lógica”, considerando o ecossistema 

dos Institutos de Ensino Superior (IES), tampouco ignorar a  influência das narrativas que 

seguem orbitando o cotidiano das universidades e do seu corpo docente, contabilizando as 

atividades acadêmicas em “rankings” de produtividade que, via de regra, acabam por valorizar 

certas atividades em detrimento a outras. Nesse sentido, é preciso acompanhar o processo de 

implementação do referido projeto de modo a verificar se os instrumentos de planejamento se 

traduzirão em maior engajamento cívico no território. 
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4. Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFES): janela de oportunidade 

para universidade cívica no nível nacional? 

Em 2008 foi criado uma nova institucionalidade, cujo ideal foi o estreitamento do ensino, 

pesquisa e extensão com as dinâmicas locais. Criados pela lei 11.892/2008, os Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFES) inauguram um novo modelo de Instituição 

de Ensino Superior (IES) no país, que está ancorado numa concepção de verticalização do 

ensino técnico e profissional4. Esta nova IES permite que o aluno tenha acesso a diferentes 

etapas de ensino, ofertando o ensino médio integrado a um curso técnico, cursos técnicos 

profissionalizantes para portadores de diploma de ensino médio (subsequente) e cursos de nível 

superior, inclusive pós-graduação. 

A definição dos cursos a serem ofertados deve ter como diretriz a consolidação e o 

fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais (art. 6º, IV, da lei 11.892/2008). 

Desse modo, o aluno e o corpo docente podem concentrar seus estudos no conhecimento das 

realidades do território em que os institutos estão inseridos. Além da permissão para criar e 

extinguir cursos, os IFES possuem autonomia administrativa, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar (art. 1º, parágrafo único, da lei 11.892/2008). 

Dentre os seis objetivos institucionais dos Institutos destacamos: 

[...] 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o 

desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo 

seus benefícios à comunidade; 

																																																								
4 Importa destacar que há toda uma trajetória da educação profissional e tecnológica no país, que inicia-se em 1909, 
com a criação da Escolas de Aprendizes e Artífices, transformando-se, em 1959, em Escolas Técnicas Federais. A 
partir de 1978, surgem os primeiros Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) no Rio de Janeiro, 
Minhas Gerais e Paraná. Modelo que passa a ser disseminado na década de 1990. Em 1997, o governo FHC 
promove uma Reforma da Educação Profissional para separar o ensino médio dos cursos técnicos e implementa 
também um Programa de Expansão da Educação Profissional, com apoio do BID, passando a incentivar estados, 
municípios e a rede privada a investirem e ofertarem esta modalidade de ensino. Este movimento é sustado logo no 
primeiro governo Lula, quando em 2005 é lançada a primeira fase do plano de expansão dos CEFETs. É no meio da  
fase II do Plano (2007) que surge a nova concepção da educação profissional, científica e tecnológica  do governo 
federal (CASSIOLATO e GARCIA, 2014) 
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IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os 

princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em 

articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e 

com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à 

geração de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na 

perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e 

regional; [...]”. 

(art. 7º da lei 11.892/2008) (GRIFO NOSSO) 

É bastante claro que o desenho institucional dos IFES é todo configurado de maneira a 

responder a demandas territoriais. A ênfase na promoção de cursos aderentes às potencialidades 

dos arranjos produtivos locais, a realização de pesquisas aplicadas que beneficiem diretamente a 

comunidade, o desenvolvimento de atividades de extensão e a preocupação com 

desenvolvimento socioeconômico local e regional representam um enorme potencial de 

engajamento cívico deste novo modelo de IES. A interação com as dinâmicas e atores locais é 

maximizada pela figura do Conselho Superior, que deve ser composto de maneira paritária por 

representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos 

egressos da instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de 

Dirigentes do Instituto Federal (reitor, pró-reitores e diretor geral de cada campi) e que possui 

caráter consultivo e deliberativo (art. 10, 3º da lei 11.892/2008). 

Com efeito, a implementação dos objetivos institucionais dos IFES e o seu enquadramento no 

conceito de Goddard et al (2016) de universidade cívica exige o enfrentamento de alguns 

desafios. Talvez o principal deles esteja relacionado a perspectiva identitária. Posto que o corpo 

docente dos Institutos foram formados em universidades tradicionais, como fazê-los atuar na 

construção de conhecimento aplicado e territorializado? Ele possui competências para tal? Os 

IFES ou o MEC possuem uma política voltada para formação continuada que dê ênfase ao 

desenvolvimento destas novas competências? Oferecem incentivos institucionais para que os 
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docentes promovam projetos de pesquisa e de extensão articulados com os atores locais e suas 

necessidades? 

A forma de interação com os atores e organizações locais também pode aparecer como um 

gargalo. Apesar do Conselho Superior ter o potencial de ser um espaço que canalize distintas 

pessoas e visões sobre o território, seu poder decisório depende do estatuto de cada Instituto. 

Ademais, sua composição não prevê a participação dos governos estaduais e municipais, o que 

pode reduzir a possibilidade de sinergia intergovernamental e, consequentemente, mitigar a 

capacidade de resolução de problemas da comunidade. Dito de outro modo, a completa interação 

com o território implica na gestão participativa dos IFES, de maneira que permita não aproximar 

suas ações das demandas do seu território e, assim, favorecer o seu desenvolvimento. 

Em suma, a ideia de indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão parece factível no 

desenho institucional dos IFES. Ao emoldurar estes três pilares sob uma roupagem que segue as 

necessidades locais, este novo modelo de Instituição de Ensino Superior possui grande 

capacidade de impacto territorial.  

 

5. Caminhos para o engajamento cívico das universidades brasileiras: Potencialidades e 

desafios 

A partir do desenvolvimento do estudo, foi possível identificar diferentes movimentos no 

sentido de reposicionar o papel das universidades para as demandas sociais do século XXI, a 

partir do referencial teórico da universidade cívica.  

No contexto brasileiro, embora a  ideia de indissociabilidade do ensino-pesquisa-extensão se 

insira enquanto postulado normativo em um contexto de redemocratização, sua aplicabilidade 

parece ainda em construção.  Ao apresentar uma breve visão de conceitos e resgatar práticas 

aqui implementadas, é possível dizer que há um percurso controverso na promoção institucional  

da extensão em que persiste a  hierarquia entre “pesquisa”, “ensino” e “ práticas extensionistas” , 

denotando uma “escala de importância” entre conhecimentos gerados dentro da universidade.    
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Na prática, apesar do desejo normativo dos três serem inseparáveis, eles nunca foram. Apesar 

dos registros em documentos consultivos, programas governamentais, leis, decretos e 

reafirmações constantes, cada um desses pilares da universidade parecem  seguir seu próprio 

caminho e, como resultado, a ideia de “serviço” como definição do propósito cívico e social das 

universidades desapareceu lentamente ao longo de sua trajetória.  

Além disso, há um gargalo em vocalizar e dar maior visibilidade para as atividades e  práticas 

produzidas pela comunidade extensionista atualmente. No mundo das pesquisas ou publicação 

de periódicos e publicação de acesso fechado é raro encontrar um estudo que seja o resultado de 

um compromisso mútuo de longo prazo da Universidade e comunidades vizinhas em lidar, por 

exemplo, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, tal estudo 

provavelmente seria descartado como algo não-metodológico, um pouco descritivo, 

provavelmente não acadêmico, difícil de generalizar, com pouca articulação com o impacto 

compreendido no pilar da pesquisa. Nesse sentido, é preciso revisitar a noção de impacto 

territorializado a partir da compreensão do local e sua interação com território. 

O conceito de universidade cívica é bastante útil para romper com a tensão sobre a 

indissociabilidade da pesquisa, ensino e extensão, isso porque, ela  fornece estratégias para atuar 

de forma articulada e sobreposta a partir do contexto e das necessidades locais.  Nesse sentido, a 

escola de pensamento de engajamento cívico encoraja que todos os três pilares da universidade 

sejam repensados, a partir de uma lógica horizontal e que congregue as diferentes dinâmicas da 

sociedade contemporânea, seja do ponto de vista local, seja a partir das demandas sociais de um 

mundo globalizado.  

Ao assentar este debate para o empírico, o caso de Santa Rita do Sapucaí se torna uma linha de 

debate muito útil, pois aponta três passos que se refletem em várias outras experiências e 

análises: em primeiro lugar, partem de uma demanda ou de uma idéia; em segundo lugar, 

começa com uma escola ou faculdade que possa atender a uma demanda ou chegar a uma ideia; 

e, em terceiro lugar, não ser  interrompido.  Desde o início foi identificado uma relação 

horizontal de engajamento cívico e, certamente, os envolvidos não previram exatamente onde 

isso levaria. O que também foi constatado é que, no mundo das forças e incentivos sociais, além 

dessas ações pioneiras e impulsionadas localmente, algumas grandes inovações aconteceram 
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quando os fundos foram vinculados a demandas muito claras e focadas daqueles diretamente 

envolvidos na solução de problemas. Problemas estes geralmente de importância local ou 

regional. Outro comentário importante, dos envolvidos, é que construir e consolidar 

relacionamentos mutuamente úteis leva tempo e exige esforço para aqueles de todos os lados das 

muitas cercas diferentes, para desaprender e reaprender maneiras de se relacionar e trabalhar 

juntos. Também é baseado no território; o conhecimento está sendo construído para resolver 

problemas específicos; começa a partir do específico e não de alguma amostra genérica e 

generalizada. 

Outro aspecto corresponde ao planejamento e concepção das universidades e sua inserção social 

apareceu no caso do Instituto das Cidades (UNIFESP) que explicita sua vocação extensionista e 

sua integração com as práticas pedagógicas e de pesquisa ali implementadas, ressignificando 

também as estratégias de formação e de profissionalização. Assim como no dos IFES, o 

questionamento que se faz é se, uma vez concebida sob “outra lógica”, conseguirão  ultrapassar 

muitos dos incentivos negativos que existem e evitar as pressões para se tornarem cada vez mais 

semelhantes às Universidades Federais tradicionais. Tais institutos seriam capazes de 

desenvolver ações postuladas pela universidade cívica? 

Estamos diante de uma janela de oportunidade em termos de potencial de engajamento cívico da 

universidade, cabe saber se iremos aproveitá-la ou mais uma vez deixar tais ideias presas ao 

campo normativo, com pouca ressonância prática. 
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