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R E S U M O

Este es tu do ob je ti va de sen vol ver e apli car uma me to do lo gia de pes qui sa que opor tu ni ze a aná li se

das ações de ex ten são re a li za das pe los do cen tes da Fa med/UFRGS no pe río do de 2000 a 2004. A pes -

qui sa, qua li ta ti va, uti li za es tu do de caso, aná li se do con te ú do de en tre vis tas e do cu men tos, e faz um

ma pe a men to das ações quan to a pla no aca dê mi co, re la ção uni ver si da de/so ci e da de e pro du ção aca -

dê mi ca. Os re sul ta dos ob ti dos ex pli ci tam a prá ti ca da ex ten são de sen vol vi da pe los do cen tes que par -

ti ci pa ram do es tu do nes te pe río do como um es pa ço de in te ra ção en tre pro fes sor/alu no/co mu ni da de 

em ce ná ri os de pro du ção/cons tru ção do co nhe ci men to, con tri bu in do para for mar um pro fis si o nal

com pro me ti do com a re a li da de so ci al, como pre co ni zam as di re tri zes cur ri cu la res da sa ú de e da me -

di ci na em par ti cu lar. A me to do lo gia proposta propiciou conhecer os cenários onde se desenvolvem

as atividades e a interação presente nas ações de extensão com a graduação, a pós-graduação e a

pesquisa.

A B S T R A C T

This study ai med to de ve lop and apply a re se arch met ho do logy al lo wing the analy sis of ex ten si on

ac ti vi ti es by fa culty mem bers from the Scho ol of Me di ci ne of the Fe de ral Uni ver sity in Rio Gran de do

Sul, Bra zil, from 2000 to 2004. This qua li ta ti ve re se arch used a case study ap pro ach and con tent analy -

sis of in ter vi ews and do cu ments, be si des map ping the ac ti vi ti es in re la ti on to the cour se plan, the re la -

ti ons hip bet we en the uni ver sity and so ci ety, and the scho ol’s aca de mic out put. The re sults re ve al the

ex ten si on ac ti vi ti es prac ti ced by fa culty mem bers par ti ci pa ting in the study du ring this pe ri od as a

spa ce for in te rac ti on bet we en fa culty, stu dents, and the com mu nity in sce na ri os in vol ving the pro -

duc ti on and cons truc ti on of know led ge, con tri bu ting to the tra i ning of physi ci ans com mit ted to the

so ci al re a lity, as re com men ded by he alth cur ri cu lum gui de li nes and spe ci fi cally tho se for me di ci ne.

The pro po sed met ho do logy hel ped shed light on sce na ri os in which the extension activities take

place, as well as on the interaction between extension, undergraduate and graduate studies, and

research.
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INTRODUÇÃO

A ex ten são uni ver si tá ria é de fi ni da no Pla no Na ci o nal de

Exten são como: 

o pro ces so edu ca ti vo, cul tu ral e ci en tí fi co que ar ti cu la, 

am plia, de sen vol ve e re a li men ta o en si no e a pes qui sa, 

es ta be le ce a tro ca de sa be res en tre a so ci e da de e a uni -

ver si da de e tem como con se quên cia a pro du ção de co -

nhe ci men to, pro pi cia a de mo cra ti za ção do co nhe ci -

men to aca dê mi co e a par ti ci pa ção efe ti va da co mu ni -

da de na atu a ção da uni ver si da de. 

Envol ve a co mu ni da de/so ci e da de, pro pi cia a re fle xão e ação 

em ce ná ri os da re a li da de na ci o nal e re gi o nal, abran ge o tra ba lho

in ter dis ci pli nar e fa vo re ce a vi são in te gra da do so ci al, sen do in -

dis so ciá vel do en si no e da pes qui sa1. Assim, a ex ten são, como

prá ti ca re a li za da por pro fes so res em cur sos de gra du a ção, pro -

pi cia a in te gra ção de alu nos com a co mu ni da de e con tri bui para

o pro ces so de for ma ção de um pro fis si o nal com pro me ti do com a 

re a li da de social.

Qu an do se pen sa na for ma ção da área da sa ú de, par ti cu lar -

men te quan do se ana li sam as Di re tri zes Cur ri cu la res Na ci o na is

do Cur so de Gra du a ção em Me di ci na2 - que pro põem a for ma -

ção de pro fis si o na is com pro me ti dos com a re a li da de so ci al e que 

esta for ma ção seja in te gra da aos ser vi ços de sa ú de des de o iní cio

do cur so -, con cor da-se com Fer re i ra3 em que a in te ra ção da uni -

ver si da de com a so ci e da de as su me pa pel im por tan te, e a ex ten -

são, como prá ti ca do cen te, é uma ati vi da de aca dê mi ca que

apresenta potencialidade de mudanças na formação dos

profissionais da área da saúde.

A for ma ção mé di ca ocor re prin ci pal men te na rede as sis ten -

ci al de sa ú de. E a bus ca de no vos ce ná ri os onde a sa ú de seja mais

que a sim ples ma nu ten ção do equi lí brio bi o ló gi co e em que o fu -

tu ro pro fis si o nal apren da a tra ba lhar com as co mu ni da des é

uma es tra té gia im por tan te dos pro gra mas ino va do res para aten -

der às Di re tri zes4,5,6. Des ta for ma, as ações de ex ten são con tri bu -

em para for mar um mé di co hu ma nis ta, crí ti co e re fle xi vo, com -

pro me ti do com o con ce i to so ci al de sa ú de. Como dis cu te Melo

Neto7 (p. 15), a ex ten são é “um tra ba lho so ci al útil so bre a re a li -

da de, re a li za do como pro ces so di a lé ti co de te o ria e da prá ti ca

dos su je i tos en vol vi dos, ex ter nan do um pro du to que é o

conhecimento novo, cuja produção e aplicabilidade possibilitam 

o exercício do pensamento crítico e do agir coletivo”. 

A for ma ção mé di ca e a dis cus são das con tri bu i ções da ex ten -

são uni ver si tá ria no pro ces so edu ca ti vo de um pro fis si o nal com -

pro me ti do com a re a li da de so ci al, com um per fil crí ti co, re fle xi -

vo, com a for ma ção com pro me ti da com a re a li da de so ci al, pro pi -

ci am a dis cus são so bre as ações de ex ten são re a li za das pe los do -

cen tes dos cur sos de Me di ci na. Qu es ti o na-se se es sas ações fa vo -

re cem a re for mu la ção do con ce i to “sala de aula/con te ú do”

(aqui, ex pres sa qual quer es pa ço de en si no de gra du a ção) para

uma es tru tu ra di nâ mi ca e ati va de in te ra ção en tre pro fes sor, alu -

no e so ci e da de, que ocor re in tra e ex tra mu ros. São no vos ce ná ri -

os? São me to do lo gi as ati vas de en si no?8 Enquan to tra ba lho aca -

dê mi co9, a ex ten são é efe ti va da na prá ti ca do cen te? É o tra ba lho

e no tra ba lho de ex ten são dos pro fes so res que se ex pli ci ta o pro -

ces so edu ca ti vo, cul tu ral e ci en tí fi co que ob je ti va a ex ten são?

Mas como, en tão, analisar e validar ações de extensão que

possam propiciar ao aluno uma visão crítica e reflexiva com

vistas à formação de um profissional comprometido com a

realidade social?

Este tra ba lho ob je ti va de sen vol ver e apli car uma me to do lo -

gia de pes qui sa que pro pi cie a aná li se das ações de ex ten são com

vis tas à dis cus são des tas ati vi da des como pro ces so de for ma ção

nos cursos de graduação.

MÉTODOS

Para de sen vol ver este tra ba lho, es co lheu-se o es tu do de caso,

que é, na pes qui sa qua li ta ti va, o exa me de ta lha do e exa us ti vo de

um ou de al guns ob je tos, de modo a atin gir um co nhe ci men to

pro fun do e am plo da re a li da de fo ca li za da. Se gun do Tri vi ños &

Mo li na Neto10, no âm bi to edu ca ti vo, o es tu do de caso pode ser

de fi ni do como aque le que se ocu pa da com pre en são de uma

ação edu ca ti va numa di men são es pe cí fi ca. Po de rá ter seu eixo

de in te res se cen tra do na pró pria ação exa mi na da ou no im pac to

pro du zi do por ela, sem pre de fi nin do o âm bi to e o con tex to fo ca -

li za dos (p. 98-99). Assim, pode-se te o ri zar a partir da prática,

teorizar sobre a prática ou teorizar quanto à transformação desta

prática.  

Nes te es tu do, dis cu te-se a ex ten são uni ver si tá ria como um

pro ces so edu ca ti vo, cul tu ral e ci en tí fi co que vi a bi li za a ação

trans for ma do ra da uni ver si da de e da so ci e da de nas tro cas de sa -

be res, pro du zin do o co nhe ci men to e sen do ins tru men ta li za do ra

do pro ces so di a lé ti co en tre te o ria e prá ti ca, le van do a uma vi são

in te gra da do so ci al, como prática pedagógica realizada por meio 

de metodologias ativas de ensino. 

A me to do lo gia de sen vol vi da para o de li ne a men to do es tu do 

teve como eixo cen tral o pro je to Ava li a ção Na ci o nal da Exten são

Uni ver si tá ria, apre sen ta do pelo Pla no Na ci o nal de Exten são

Uni ver si tá ria, edi ção atu a li za da, Bra sil 2000/2001 - Fó rum de

pró-re i to res de ex ten são das uni ver si da des pú bli cas bra si le i ras e 

Sesu /MEC1. 

Cynthia Isa bel Ra mos Vi vas Pon te et al. Extensão: cenário de formação profissional

528 
 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA

 33  (4)  :  527 – 534  :  2009



As di men sões pes qui sa das fo ram de três or dens: pla no aca -

dê mi co, re la ção uni ver si da de/so ci e da de e pro du ção aca dê mi -

ca11,12. 

Para ins tru men ta li zar a aná li se das en tre vis tas e dos do cu -

men tos em re la ção ao pla no aca dê mi co, fo ram cri a dos os se guin -

tes ques ti o na men tos: As prá ti cas pe da gó gi cas de sen vol vi das

nas ações de ex ten são são me to do lo gi as ati vas? Como a ex ten -

são é vis ta na fa cul da de e de que for ma é in cor po ra da à vida aca -

dê mi ca? Re pre sen ta uma nova ins tân cia de for ma ção? Exis tem

re la ções en tre a pro du ção/cons tru ção de co nhe ci men to, apren -

di za gem, diretrizes curriculares e o ensino de graduação, a partir 

de ações de extensão? 

Para ana li sar o en vol vi men to das ações de ex ten são com o

pla no aca dê mi co do cur so de Me di ci na, foi de sen vol vi da uma

ta be la11 para ma pe ar a pre sen ça ou não dos se guin tes itens: in -

ter fa ce com en si no, pes qui sa, fle xi bi li za ção cur ri cu lar, for mas de 

apro va ção, acom pa nha men to e ava li a ção das ações; for mas de

re a li za ção quan to aos pro gra mas, pro je tos, cur sos, even tos,

pres ta ção de ser vi ços, pro du ções e aos pro du tos aca dê mi cos;

par ti ci pa ção do alu no: bol sis ta, vo lun tá rio, va li da ção de cré di -

tos, me to do lo gi as ati vas; ação: in ter dis ci pli nar, in ter se to ri al,

professores participantes, profissionais participantes; produtos

e locais (cenários) das ações.

Na aná li se da se gun da di men são, fo ram cri a dos os se guin tes

ques ti o na men tos: qual po pu la ção é aten di da pe las ações de ex ten -

são? Ocor re a apro pri a ção das ações de ex ten são pela co mu ni da de? 

Como? 

Foi de sen vol vi da uma ta be la11 para ma pe ar a pre sen ça ou

não dos itens que evi den ci am a re la ção uni ver si da de/so ci e da -

de, tais como: 

1. par ce ri as en tre ór gãos pú bli cos, pri va dos e mo vi men tos so -

ci a is or ga ni za dos com ór gãos pri va dos e com mo vi men tos

sociais organizados; 

2 po pu la ção aten di da: alu nos, pro fis si o na is da área, fun ci o -

ná ri os, co mu ni da de em ge ral, cri an ças/ado les cen tes, fa mi -

li a res, alu nos de pós-gra du a ção, profissionais do interior; 

3 po pu la ção aten di da par ti ci pan do: do pla ne ja men to da

ação, do de sen vol vi men to da ação, da ava li a ção da ação; 

3.1 se exis te apro pri a ção: do co nhe ci men to por par te da co mu -

ni da de aten di da (par ti ci pan te da ação), das tec no lo gi as por

par te da co mu ni da de aten di da (par ti ci pan te da ação), da

me to do lo gia por par te da co mu ni da de atendida

(participante da ação); 

3.2 no cur so, se exis te o es ta be le ci men to de no vas li nhas de pes -

qui sa, de uma re or ga ni za ção cur ri cu lar, de no vos cur sos, de

no vas ins tân ci as de for ma ção de cor ren tes das atividades de

extensão; 

3.3 de par ce ri as: in ter na men te, com de par ta men tos; 

3.4 e ex ter na men te, com ins ti tu i ções pú bli cas e pri va das, com

or ga nis mos da so ci e da de ci vil, com ins ti tu i ções pú bli cas,

com ins ti tu i ções pri va das e com or ga nis mos da sociedade

civil. 

Para com por a aná li se da ter ce i ra di men são, foi cri a da a pro -

po si ção de evi den ci ar, como pro du tos, a pro du ção/cons tru ção

de co nhe ci men to na dis cus são da in te ra ção que a prá ti ca ex ten -

si o nis ta propicia como cenário de formação.

A pes qui sa abran geu ações de ex ten são re a li za das de 2000 a

2004 na Fa cul da de de Me di ci na da Uni ver si da de Fe de ral do Rio

Gran de do Sul (Fa med/UFRGS), que es ta vam re gis tra das no

Sis te ma de Exten são da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do

Sul (SEUFRGS). Os su je i tos da pes qui sa fo ram dez do cen tes de

sete de par ta men tos da Fa med/UFRGS, com atividades

registradas no SEUFRGS. 

Os cri té ri os de es co lha des tes do cen tes fo ram o en vol vi men -

to com ações de ex ten são que con tem plas sem to das as mo da li -

da des de ações, bem como a dis po ni bi li da de para ser en tre vis ta -

do, con di ção in dis pen sá vel à se le ção dos su je i tos na pes qui sa

qua li ta ti va. As en tre vis tas, re a li za das no am bi en te do tra ba lho

do pro fes sor, fo ram gra va das, trans cri tas e ana li sa das de acor do

com os ques ti o na men tos, nas três dimensões e categorias

analíticas acima referidas.

As en tre vis tas e os do cu men tos re fe ren tes às ati vi da des de

ex ten são re gis tra das (pro pos tas e re la tó ri os for ne ci dos pelo

SEUFRGS) fo ram ma pe a dos em ins tru men tos cri a dos para cada

di men são e ana li sa dos de acor do com o referencial teórico já

descrito. 

Com esta me to do lo gia fo ram de sen vol vi dos ins tru men tos

iné di tos, aci ma ca rac te ri za dos, para cap tar in for ma ções e ana li -

sar as ações de ex ten são na Fa med/UFRGS, pre en chen do, des ta

for ma, uma la cu na re sul tan te da ine xis tên cia de re fe rên ci as

bibliográficas sobre esta temática.

Este ar ti go apre sen ta a aná li se qua li ta ti va de par te dos re sul -

ta dos ob ti dos com esta me to do lo gia, abran gen do sin te ti ca men te 

as três di men sões pro pos tas, sem a in ten ção de es go tar o con jun -

to das ca te go ri as ma pe a das, para res sal tar a apli ca bi li da de do

ins tru men to, numa aná li se do con te ú do de en tre vis tas e do cu -

men tos em diá lo go13 com as teorizações existentes. 

Esta pes qui sa foi apro va da pela Co mis são Ci en tí fi ca e pela

Co mis são de Pes qui sa e Éti ca em Sa ú de, re co nhe ci da pela Co -

mis são Na ci o nal de Éti ca em Pes qui sa (Co nep), MS, como Co mi -

tê de Éti ca em Pes qui sa do HCPA e pelo Offi ce for Hu man Re se -

Cynthia Isa bel Ra mos Vi vas Pon te et al. Extensão: cenário de formação profissional

529 
 REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA

 33  (4)  :  527 – 534  ;  2009



arch Pro tec ti ons (OHRP) USDHHS, como Insti tu ti o nal Re vi ew

Bo ard (IRB000921), de acor do com as Di re tri zes e Nor mas Inter -

na ci o na is e Na ci o na is, em seus as pec tos éti cos e me to do ló gi cos,

in clu si ve quan to ao seu termo de consentimento livre e

esclarecido (Projeto 06-213). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este tra ba lho apre sen ta e dis cu te par te dos re sul ta dos ob ti dos 

com a me to do lo gia de sen vol vi da para este fim, mos tran do a im -

por tân cia, a per ti nên cia e o ine di tis mo do tema aqui abor da do.

Como este tra ba lho é de na tu re za qua li ta ti va, os acha dos de pes -

qui sa es tão apre sen ta dos no for ma to de diá lo go re fle xi vo13,14. 

A pri me i ra di men são ana li sa da é o pla no aca dê mi co e mos -

tra as pos si bi li da des de in cor po ra ção da ex ten são à prá ti ca do -

cen te, va lo ri zan do as ex pe riên ci as de sen vol vi das pelo conjunto

de participantes nas ações.  

As aná li ses dos do cu men tos e das en tre vis tas mos tram que a

ma i o ria das ati vi da des foi de sen vol vi da com me to do lo gi as ati -

vas. Nes tas si tu a ções, os alu nos são su je i tos de sua for ma ção,

pes qui san do, in te gran do-se com a co mu ni da de, fa zen do dis cus -

sões. Os par ti ci pan tes do pro je to, alu nos e co mu ni da de (os pa ci -

en tes com seus pro ble mas) são “apren den tes” e, ao mes mo tem -

po, agen tes/ato res/su je i tos de apren di za gem. Além do es tu do

dos con te ú dos teó ri cos das dis ci pli nas, ocor re ma i or en vol vi -

men to, bem como a vi vên cia e a in te gra ção des tes alu nos com os

pa ci en tes e suas vi das. Ensi nar e apren der pas sam a ser um ato

de amor, seja em re la ção aos con te ú dos que pos sam con tri bu ir

para a me lho ra es pe ra da da doença, seja para aprender e

mostrar como age o cidadão consciente de sua condição de

sujeito/ator social. 

As ati vi da des de ex ten são pes qui sa das ocor re ram em Uni -

da des Bá si cas de Sa ú de (UBS), es co las, cre ches e no Hos pi tal de

Clí ni cas de Por to Ale gre (HCPA), atu an do como es pa ço de sala

de aula ex pan di da pri vi le gi a da. Nas ati vi da des de sen vol vi das,

o alu no é o ges tor de seu co nhe ci men to, o que faz crer que a ex -

ten são aca dê mi co-uni ver si tá ria es te ja in te gra da ao en si no e à

pes qui sa, sen do atri bu i ção da ex ten são ser pes qui sa apli ca da,

pre sen te na re a li da de vi ven ci a da, pro pi ci an do ques tões re le -

van tes a se rem pes qui sa das. Ou seja, é cam po fér til de pro ble -

mas que re que rem so lu ções que le vem em con ta o co nhe ci men to 

acu mu la do na uni ver si da de, as sim como a reflexão e a discussão 

de novas questões, isto é, a ampliação do conhecimento,

propiciando novos conhecimentos. 

Os acha dos na pes qui sa des ta di men são pro pi ci am dis cus -

sões so bre o pro ces so edu ca ci o nal pro pos to pe las di re tri zes cur -

ri cu la res, o qual, além de for mar um pro fis si o nal com co nhe ci -

men tos téc ni cos, opor tu ni za ao alu no apren der a co nhe cer,

apren der a fa zer, apren der a con vi ver e apren der a ser. Sem isso,

o en si no tra di ci o nal, cen tra do no apren di za do e na trans mis são

ex clu si va do co nhe ci men to do pro fes sor, não contemplará a

visão social de saúde como integralidade. 

Para a for ma ção des te novo pro fis si o nal, pro cu ra-se a prá ti ca 

de me to do lo gi as ati vas de en si no-apren di za gem, que pro põem

o en si no ba se a do na re so lu ção de pro ble mas e a cons ti tu i ção de

um alu no/agen te de seu apren di za do. Incen ti va-se a bus ca ati va 

da in for ma ção, tra ba lhos em pe que nos gru pos, aná li se crí ti ca

das in for ma ções, pro pi ci an do a cons tru ção do conhecimento, a

reflexão e a reconstrução das informações.

Nes tas prá ti cas, o sa ber in clui: um sa ber o quê, um sa ber

como, um sa ber por quê e um sa ber para quê. Mar tins15 de fen de

que edu car é ins tru men ta li zar para que o in di ví duo pos sa ques -

ti o nar, in ves ti gar, com pre en der, ide a li zar, trans for mar e cons tru -

ir. Com pre en den do a re a li da de cul tu ral, so ci al e po lí ti ca, o alu no

será um ci da dão cons ci en te e com pro me ti do com a cons tru ção

de uma so ci e da de mais jus ta. Por tan to, para a for ma ção des te

alu no, a edu ca ção deve su pe rar as for mas tra di ci o na is de en si -

nar, pas san do da mera trans fe rên cia de con te ú dos para uma for -

ma in te gral, pro pi ci an do es pa ço à atu a ção ati va do alu no, pas -

san do a ser o do cen te um educador-mediador, e a pedagogia

entendida como a racionalização e otimização dos processos de

aprendizagem.

É o pro fes sor quem es co lhe o que en fo car nos con te ú dos de

en si no, pes qui sa e ex ten são. Para este per fil de alu no que se pre -

ten de o pro fes sor tam bém pode ser um exem plo, um mo de lo,

opor tu ni zan do o apren der a ser um alu no ci da dão, en vol vi do

com o seu apren di za do e com pro me ti do com a cons tru ção da

pro du ção so ci al da sa ú de16. O pro fes sor não é um trans mis sor de 

co nhe ci men to, pois co nhe ci men to não se trans mi te, ele é pro du -

zi do, ten do como base in for ma ções, que são re ce bi das e tra ba -

lha das (ação-re fle xão), de con cep ções pré vi as exis ten tes no su je -

i to, o que pro pi ci a rá re la ções e in ter-re la ções en tre os co nhe ci -

men tos que já tem e os no vos que se tor nam vi sí ve is. Qu es ti o -

na-se: as ações de ex ten são pro pi ci am esta re fle xão? Em que ce -

ná ri os ocor re e como é fe i ta a re fle xão? Uti li za-se me to do lo gia

pro ble ma ti za do ra? Essas ati vi da des con tem plam a ex ten são

como pro ces so edu ca ti vo, cul tu ral e ci en tí fi co? Arti cu lam, am -

pli am, de sen vol vem, re a li men tam o en si no e a pesquisa? Tais

questionamentos podem ser respondidos por meio do

mapeamento dos itens relacionados com o plano acadêmico,

utilizando-se o instrumento criado.

O pro fes sor, na sua prá xis de edu ca dor, pro pi cia es pa ços que

pos si bi li tam a apren di za gem, pois – di a lo gan do com Fre i re17 –
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con si de ra-se que o mo tor da apren di za gem é a su pe ra ção de de -

sa fi os, a re so lu ção de pro ble mas. A cons tru ção do co nhe ci men to

novo se dá to man do por base to dos os co nhe ci men tos e

experiências prévios dos indivíduos. 

Nes te pro ces so de en si no-apren di za gem, Fe u er wer ker18 de -

fi ne os ce ná ri os como “um con ce i to am plo que diz res pe i to não

so men te ao lo cal onde se re a li zam as prá ti cas, mas tam bém aos

su je i tos ne las en vol vi dos, à na tu re za e con te ú do do que se faz”.

Tal con ce i to in clui as pec tos pe da gó gi cos, edu ca ti vos, mo ra is,

emo ci o na is e éti cos, que se con for mam na in te ra ção en tre os su -

je i tos; abran ge tam bém os as pec tos re la ci o na dos aos sa be res e

prá ti cas, de ven do ter-se sem pre pre sen tes as re in ter pre ta ções do 

pro ces so sa ú de-do en ça à luz da di nâ mi ca so ci al. A mes ma au to -

ra ain da apon ta que “tra ba lhar na for ma ção mé di ca re quer a di -

ver si fi ca ção de ce ná ri os, pois as sim o desenvolvimento do

processo ensino-aprendizagem acontecerá na realidade social

dos serviços de saúde e da comunidade” (p. 16).

A se quên cia te o ria/prá ti ca na pro du ção de co nhe ci men to é

in ver ti da e as su me for ma di nâ mi ca por meio da ação-re fle -

xão-ação, que pro pi cia a ar ti cu la ção de vá ri os con te ú dos e en vol -

ve a in ter dis ci pli na ri da de, re la ci o nan do a sa ú de na sua in te gra li -

da de. Isto por que os ce ná ri os da vida real são es pa ços que apre -

sen tam pro ble mas que são como fon tes a ini ci ar a pro du ção do

co nhe ci men to, e a for ma ção, nes te caso, de um mé di co ge ne ra -

lis ta, hu ma nis ta, crí ti co e re fle xi va men te ca pa ci ta do a atu ar, pa -

u ta do em prin cí pi os éti cos, no pro ces so de sa ú de-do en ça em

seus di fe ren tes ní ve is de aten ção, com ações de pro mo ção da sa -

ú de, de pre ven ção de do en ças e de ris cos, re cu pe ra ção e re a bi li -

ta ção à sa ú de, na pers pec ti va da in te gra li da de da as sis tên cia,

com sen so de res pon sa bi li da de so ci al e com pro mis so com a

cidadania, como promotor da saúde integral do ser humano,

conforme Minayo19.

A se gun da di men são ana li sa da foi a re la ção uni ver si da -

de/so ci e da de, que re ve la de que modo as ati vi da des de ex ten são 

es tão pre sen tes na so ci e da de/co mu ni da de, qua is seus pres su -

pos tos e fi na li da des, e como a uni ver si da de in te ra ge com a so ci e -

da de no sentido de transformações recíprocas. 

No en si no de Me di ci na, o ato de fala20 do nono do cen te en -

tre vis ta do traz: “Em nos sa área, se não exis tis se essa re la ção com

a so ci e da de, com os pa ci en tes, com os hos pi ta is, com os am bu la -

tó ri os, com as uni da des de sa ú de, não da ria pra en si nar me di ci -

na teó ri ca”. E ter mi na as sim: “Essas ati vi da des de en fer ma ria e

am bu la tó rio, se fos sem na Enge nha ria, no Di re i to, em tudo isso

se ri am cha ma das de ex ten são, se ria tra ba lho jun to com a co mu -

ni da de, fos se em qual quer ou tra uni da de; en tão, a ex ten são pra

mim é a uni ver si da de na so ci e da de, isso em to das as áre as, o la -

bo ra tó rio da uni ver si da de é a so ci e da de”. A am pli a ção do es pa -

ço da sala de aula para a re a li da de da co mu ni da de e a vi vên cia

de e com pro ble mas re a is ofe re ci dos pe las ati vi da des de ex ten -

são fa zem com que pro fes so res e alunos possam questionar

informações teóricas e ampliar a articulação entre a teoria e a

prática, procurando discutir suas resoluções.

A aná li se dos da dos mos trou ações que en vol vem vá ri os seg -

men tos da po pu la ção, mas, na ma i o ria das ve zes, a po pu la ção

aten di da fo ram os pró pri os alu nos da Fa med. A ex ten são re a li -

za da pe los do cen tes da Fa med/UFRGS no pe río do pes qui sa do

mos trou for te in ser ção na gra du a ção e às ve zes na pós-gra du a -

ção, quer re sol ven do pro ble mas de dis ci pli nas da pós-gra du a -

ção, quer au xi li an do em pes qui sas ou complementando

conteúdos de disciplinas da graduação. 

A par tir de ações de ex ten são re a li za das nos cur sos de gra du -

a ção, po de mos ana li sar as prá ti cas edu ca ti vas de sen vol vi das

nes te fa zer do cen te em que a uni ver si da de in te ra ge com a co mu -

ni da de. Des ta ma ne i ra, os ce ná ri os de en si no são es ten di dos, e as 

ações re a li za das ar ti cu lam, am pli am, de sen vol vem e re a li men -

tam o ensino e a pesquisa como cenários de formação

extensionista. 

A ma i or par te da edu ca ção mé di ca se dá in tra mu ros e par ti -

cu lar men te den tro dos hos pi ta is, em bo ra a ma i o ria dos pro ble -

mas de sa ú de ocor ra no eixo co mu ni tá rio (ex tra mu ros), lo cal

onde po de ria ser re sol vi da gran de par te das evi dên ci as epi de -

mi o ló gi cas, atu an do-se so bre a qua li da de e o es ti lo de vida da

po pu la ção, com uma prevenção muito mais eficiente, eficaz e

efetiva.

Em pes qui sa de Sil va21 so bre o tra ba lho aca dê mi co do pro -

fes sor da Fa med/UFRGS, exis te a di men são da as sis tên cia/ser -

vi ço que se ar ti cu la ao en si no, à pes qui sa e à ex ten são e está li ga -

da à prá ti ca mé di ca. Na for ma ção em ser vi ço que ocor re du ran te

o cur so de Me di ci na, a as sis tên cia é igual à ex ten são, ou seja, a

ex ten são uni ver si tá ria como sen do a uni ver si da de na so ci e da de, 

ação que não deve ocor rer so men te no hospital, mas deve

integrar a comunidade e a pesquisa. 

Das ati vi da des de sen vol vi das pe los do cen tes da Fa -

med/UFRGS em re la ção ao cur rí cu lo, con cor da mos com Ma lhe -

i ros e Gu i ma rães22 em que a ex ten são é a fun ção uni ver si tá ria

que me lhor ar ti cu la o com pro mis so do es tu dan te da área de sa ú -

de com a co mu ni da de, pro mo ven do um am bi en te de apren di za -

do ade qua do. As ati vi da des em ex ten são pro por ci o nam me lhor

de sen vol vi men to do re la ci o na men to e da co mu ni ca ção en tre a

equi pe de sa ú de e des ta com a co mu ni da de, pos si bi li tan do ao

aca dê mi co mo du lar de for ma mais efe ti va seu es tu do, re di men -

si o nan do a re le vân cia de de ter mi na dos con te ú dos cur ri cu la res,
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e ad qui rir a gama de ex pe riên ci as prá ti cas que os hos pi ta is uni -

ver si tá ri os não po dem pro por ci o nar. Ao per mi tir aos alu nos am -

pli ar suas ex pe riên ci as prá ti cas, a ex ten são pre en che a de man da

dos aca dê mi cos por es tá gi os ex tra cur ri cu la res, agora com

melhores perspectivas de desenvolvimento do processo

ensino-aprendizagem, pois tais estágios se dão, em geral, de

forma inadequada e sem supervisão docente.

Este apren di za do ba se a do na tro ca e no diá lo go é o que pro -

põe a ex ten são, pois, como de fen de Pa u lo Fre i re13, o apren di za -

do ocor re na edu ca ção pro ble ma ti za do ra. As ações pro pi ci am a

opor tu ni da de de in te ra gir com a co mu ni da de in ter na (alu nos) e

a co mu ni da de ex ter na (po pu la ção, so ci e da de), com as qua is fa -

ze mos par ce ri as. As ações de ex ten são ana li sa das in clu em a

sociedade/comunidade nesta troca dos saberes acadêmico e

popular.

Qu an to à apro pri a ção do tra ba lho de ex ten são pela co mu ni -

da de, en con tra mos na pes qui sa o se guin te ato de fala, do se gun -

do do cen te:

é pro du to que não é va li da do por ne nhum ór gão aca -

dê mi co, pa re cen do não ter va lor ci en tí fi co, pois não te -

ria im pac to, abran gên cia e re le vân cia – pelo me nos

apa ren te men te –, já que não cos tu ma ser ci ta do em ne -

nhum pe rió di co im por tan te da área. É a to tal fal ta de

apo io e de men su ra ção da im por tân cia do tra ba lho re -

a li za do por esse fa zer do pro fes sor, que tam bém está

pro du zin do co nhe ci men to, pois a co mu ni da de que

par ti ci pa in te ra ge e tro ca co nhe ci men tos e a so lu ção

do pro ble ma real das pes so as é bus ca da, já que, além

de so lu ci o nar o pro ble ma da do en ça, faz com que a

pes soa pos sa en xer gar além da vida so fri da, po den do

vi ver de ma ne ira pro fi lá ti ca e dig na, mes mo con vi -

ven do com a do en ça. 

A ter ce i ra di men são pes qui sa da, a pro du ção aca dê mi ca,

mos tra que as ações de ex ten são re a li za das pe los do cen tes pro -

pi ci am a pro du ção/cons tru ção do co nhe ci men to, pois, como foi

evi den ci a do, elas in te ra gem, cri am re la ções, para o pro fes sor,

para o alu no e tam bém para a co mu ni da de, de pen den do da ma -

ne i ra como é de sen vol vi da a ação, in clu in do as me to do lo gi as e

os ce ná ri os em pre ga dos23. 

O ci clo se re i ni cia quan do, na prá ti ca de ex ten são, ocor re a in -

te ra ção en tre pro fes sor/so ci e da de/alu no, na re a li da de = co mu -

ni da de = so ci e da de, abran gen do re fle xão e dis cus são fren te a

con te ú dos teó ri cos e trans for man do o Arco de Ma gue rez14 (que

mos tra a pro du ção do co nhe ci men to ten do como base a re a li da -

de) em cír cu lo, onde as eta pas ob ser var (re fle tir), dis cu tir (te o ri -

zar), ava li ar, apli car se su ce dem como um pro ces so. Aí, en tão,

con tem pla-se a ex ten são como pro ces so educacional. 

A pro du ção aca dê mi ca é con se quên cia do tra ba lho do cen te,

que en vol ve o pla no aca dê mi co, a apren di za gem, a re la ção com

a gra du a ção, a in te ra ção uni ver si da de-so ci e da de, le van do à pro -

du ção do co nhe ci men to, e não se res trin ge à mera pro du ção tex -

tu al de ar ti gos ou pu bli ca ção de re su mos. A pro du ção/cons tru -

ção de co nhe ci men to como pro du to do tra ba lho do cen te na ex -

ten são se ex pli ci ta nas ações dos pro fis si o na is formados como

sujeitos críticos, reflexivos, comprometidos socialmente.

A ex ten são pro pi cia tro cas de sa be res en tre a uni ver si da de e

a so ci e da de, sen do ins tru men ta li za do ra do pro ces so di a lé ti co de 

te o ria e prá ti ca, le van do a uma vi são in te gra da do so ci al, pro -

pon do a for ma ção de um pro fis si o nal com um novo per fil, em

que o pa ra dig ma da in te gra li da de e a cons tru ção de um novo

mo de lo pe da gó gi co vi sam a um equilíbrio entre a excelência

técnica e a relevância social. 

O Pla no Na ci o nal de Exten são Uni ver si tá ria do MEC re fe re

que a ati vi da de de ex ten são terá sen ti do se in ter pre ta da como “a

cri a ção e re cri a ção de co nhe ci men tos pos si bi li ta do res de trans -

for ma ções so ci a is, onde a ques tão cen tral será iden ti fi car o que

deve ser pes qui sa do e para qua is fins e in te res ses se bus cam no -

vos co nhe ci men tos”7(p. 14).

Assim, o pro ces so en si no-apren di za gem, en vol ven do a ex -

ten são uni ver si tá ria, se ini cia com a si tu a ção-pro ble ma en con -

tra da no ce ná rio real da so ci e da de, sen do dis cu ti da pelo gru po

(do cen tes, alu nos e so ci e da de) com base em seus co nhe ci men tos

e le van do a uma bus ca ati va para su prir as la cu nas do co nhe ci -

men to exis ten te14. 

Na am pli a ção dos ce ná ri os onde irá ocor rer o apren di za do

des te novo pro fis si o nal ha ve rá tro cas im por tan tes do sa ber aca -

dê mi co e dos sa be res de ou tros pro fis si o na is da sa ú de e, prin ci -

pal men te, uma in te ra ção com a co mu ni da de, in se rin do o gru po

na atu a ção em to dos os ní ve is de aten ção pri má ria em sa ú de e no 

ci clo de pro du ção/cons tru ção do co nhe ci men to11.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na for ma ção mé di ca, as sim como em ou tras áre as de for ma -

ção, as prá ti cas do cen tes têm im por tan te in fluên cia no pro ces so

de en si no-apren di za gem, em que o es tu dan te apren de a fa zer fa -

zen do. No en si no mé di co, apren der o ofí cio de mé di co en vol ve

ob ser var, au xi li ar e re a li zar pro ce di men tos. As ati vi da des re a li -

za das pelo pro fes sor não de vem en vol ver so men te tre i na men to

e acom pa nha men to de téc ni cas. De vem tam bém fa vo re cer o de -

sen vol vi men to do alu no, en vol ven do-o em vi vên ci as que fa vo -

re çam a am pli a ção de seu sa ber, con tri bu in do para aten der às

ne ces si da des da so ci e da de24. Se gun do Fre i re13,17, en si nar, apren -

der e pes qui sar en vol vem dois mo men tos do ci clo gno si o ló gi co
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(ciclo do conhecimento): ensinar e aprender o conhecimento já

existente e trabalhar a produção do conhecimento ainda não

existente. 

A ex ten são pro duz co nhe ci men to a par tir da ex pe riên cia,

que é pou co va lo ri za da na ciên cia mo der na. Nes te con tex to, a

ex pe riên cia foi si len ci a da e em seu lu gar apa re ce ram os ex pe ri -

men tos. Assim, a ex ten são é vis ta como ati vi da de se cun dá ria no

rol das ta re fas ilus tres da uni ver si da de, sen do ra ra men te um cri -

té rio im por tan te de ava li a ção do pla no de car re i ra do cen te25 ou

do apren di za do do alu no. Mas, nes te es tu do, a ex ten são é uma

for ma de pro du ção/cons tru ção de co nhe ci men to por meio da

ex pe ri en ci-ação26, ob ti da pela prá ti ca ex ten si o nis ta, in dis so ciá -

vel do pro ces so en si no-apren di za do, que pos si bi li ta a relação

sujeito-objeto mediante a problematização (metodologia ativa),

suscitando novas questões para pesquisa. 

A me to do lo gia pro pos ta para ana li sar as ações de ex ten são

pro pi ci ou co nhe cer os ce ná ri os onde se de sen vol vem as ati vi da -

des e a in te ra ção das ações de ex ten são com a gra du a ção,

pós-gra du a ção e pes qui sa. A ma i or par te das ações tem como

po pu la ção-alvo os alu nos. A aná li se das prá ti cas pe da gó gi cas

mos trou que a ex ten são como ati vi da de onde in te ra gem pro fes -

sor-alu no-co mu ni da de é vi vi da como um es pa ço de en si -

no-apren di za gem, sen do uma me to do lo gia ati va, que pro pi cia a

pro du ção/cons tru ção de co nhe ci men to em diá lo go com a re a li -

da de. A prá ti ca da ex ten são, como um es pa ço onde in te ra gi ram

pro fes sor/alu no/co mu ni da de, de sen vol vi da pe los do cen tes

que par ti ci pa ram do es tu do nes te pe río do, se fez nos ce ná ri os

que pro pi ci a ram a pro du ção/cons tru ção do co nhe ci men to, con -

tri bu in do para a formação de um profissional comprometido

com a realidade social, como preconizam as diretrizes

curriculares da saúde e da medicina em particular. 
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tem uto pi as re a lis tas). – Rio de Ja ne i ro; 2004. Dou to ra do

[Tese] –Uni ver si da de Fe de ral do Rio de Ja ne i ro. 

26. Ma cha do CLB. Expe ri en ci-ação e a for ma ção de edu ca do -

res. In: XIV Endi pe. Encon tro Na ci o nal de Di dá ti ca e Prá ti -

ca de Ensi no [CD-ROM]; 2008 abr. 27-30; Por to Ale gre:

PUC-RS; Uni si nos; 2008. p. 12.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

As au to ras Cynthia Iza bel Ra mos Vi vas Pon te e Car mem Lú -

cia Be e ra Ma cha do par ti ci pa ram na con cep ção e de se nho des te

es tu do, co le ta, aná li se, in ter pre ta ção dos da dos e da re da ção do

tex to. Mar co Antô nio Ro dri gues par ti ci pou na con cep ção des te

es tu do, aná li se e in ter pre ta ção dos da dos, da re da ção do tex to.

Wal do mi ro Car los Man froi par ti ci pou na cons tru ção, ela bo ra ção 

da es cri ta e re vi são do tex to.  

CONFLITO DE INTERESSES

De cla rou não ha ver.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Cynthia Isa bel Ra mos Vi vas Pon te 

Av. Igua çu, 176, apt. 202

Pe tró po lis – Por to Ale gre

CEP. 90430-470 RS 

E-mail: pon te@cpo vo.net
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