
Ocupação Povo Sem Medo, Porto Alegre, 2019.

foto_ Ananda Rossi

Este capítulo apresenta uma síntese dos trabalhos 
debatidos na Sessão Temática 09 – Extensão Universitária 
e Assistência Técnica no Campo e na Cidade (ST-09), do 
XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional 
– XVIII ENANPUR, realizado em Natal, de 27 a 31 de maio 
de 2019.

Com base em nossas experiências, entendemos que os 
principais objetivos da Extensão Universitária no campo 
do Planejamento Urbano e Regional são estreitar laços e 
consolidar vínculos entre a Universidade e a Sociedade, 
com vista à melhor compreensão da realidade urbana e 
política local, regional e nacional.c
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O espaço dedicado à Extensão se expandiu 
desde o XVII ENANPUR realizado em São 
Paulo, no ano de 2017, avançando em número 
de artigos propostos, em número de mesas e 
Sessões Livres, bem como na qualidade de 
suas discussões.

Quando nos propomos a escrever sobre o 
que realizamos nas atividades de Extensão, 
estamos exercitando a capacidade de registro 
e de sistematização. Sistematizar, segundo 
Jara,1 “é refletir sobre as experiências”, é 
“uma missão que recupera e reflete sobre as 
experiências como fonte de conhecimento 
do meio social para a transformação da 
realidade”. Nos apoiamos nos ensinamentos 
desse educador popular, que tem como 
forte referência a obra de Paulo Freire, para: 
i) compreender a importância dos relatos 
sobre as atividades de Extensão feitos por 
meio dos artigos e de suas apresentações; 
ii) darmos continuidade à cultura do registro 
sobre a Extensão Universitária no campo do 
Planejamento Urbano e Regional por meio da 
presente publicação.

Com este artigo, queremos dar subsídios para 
a compreensão sobre os avanços alcançados, 
sistematizando dados que podem nos auxiliar 
no fortalecimento da Extensão em nossos 
próximos encontros.

Fazemos Extensão para reafirmar o 
compromisso da Universidade com a 
construção de uma relação dialógica que a 
aproxime da realidade e, a partir da ação, 
tencione nossas práticas de Ensino e Pesquisa.

Na prática extensionista, especificamente 
em nossa área, as iniciativas devem 
assegurar um processo de formação 
norteado pela responsabilidade social e 
pelo intercâmbio entre os saberes sobre a 
cidade; o reconhecimento de que o outro 
(comunidades, movimentos, atores sociais) 
não são objetos, mas sujeitos com os quais se 
dialoga. Por isso mesmo, torna-se imperiosa 
a defesa de uma política que conceba a 
Extensão como um processo acadêmico 
permanente, decisivo para a formação dos 
alunos e qualificação dos professores em 
nível de graduação e pós-graduação.

A ANPUR, fórum historicamente dedicado 
principalmente à pesquisa, outorga hoje 
importante espaço para a reflexão e o 
debate sobre a prática extensionista. 
Este fato expressa o reconhecimento (e a 
prática efetiva) da indissociabilidade entre 
Ensino-Pesquisa-Extensão. Trata-se de uma 
conquista empreendida pelos colegas que 
nos antecederam. A eles, a nossa gratidão!

OS TRABALHOS DA ST - 09

O Comitê Científico2 avaliou os artigos 
segundo a relevância de seus conteúdos 
e sua pertinência ao tema proposto pela 
organização do evento, com um olhar 
atento para as iniciativas que valorizavam o 
compromisso social do conhecimento.

A Sessão recebeu 57 trabalhos – 36 foram 
selecionados para a categoria “Apresentação 
e Publicação nos Anais”, 5 para a categoria 
“Publicação nos Anais”. Dos selecionados 
para apresentação e publicação, 35 
comparecem nos Anais.

Cabe destacar que 30 trabalhos (86% do 
total) foram apresentados pelos seus autores 
e debatidos nas sessões do evento – ou 
seja, de fato, houve presença, discussão e 
compartilhamento de experiências. Esse 
pode parecer um dado pouco importante, 
mas, considerando-se a grandeza do 
evento e o enorme esforço dispendido para 
organizá-lo, nada é mais frustrante do que 
uma sessão “esvaziada”, porque isso pode 
refletir o desinteresse dos participantes, 
suas dificuldades financeiras para estarem 
presentes ou mesmo algum desajuste na 
agenda do evento.

A ST–09 registrou um público médio de 25 
a 30 pessoas, contando sempre com amplo 
e instigante debate ao final de cada sessão. 
As relações entre artigos submetidos e 
apresentados nos dois últimos eventos da 
ANPUR são apresentados no Quadro 1.

Os trabalhos recebidos demonstraram uma 
significativa representatividade institucional 
e regional, com trabalhos desenvolvidos de 
norte a sul do país. No universo dos trabalhos 
apresentados no último ENANPUR, vimos que 
a Extensão foi realizada predominantemente 
por Instituições de Ensino Superior Federais 
(68%) e Estaduais (6%), com destaque para a 
participação de alguns Institutos Federais nas 
regiões metropolitanas e no interior do país 
associadas às Universidades Federais (3%) 
e estaduais (3%). As instituições privadas 
contribuíram com 14% dos trabalhos.

Entre as regiões do país, verificou-se a 
distribuição representada na Figura 1.

2. Constituído pelas professoras Amadja Henrique Borges (PPGAU/UFRN), Inês Martina Lersch (PROPUR/UFRGS), Jane Roberta de 
Assis Barbosa (Cidades Contemporâneas/UFRN), Rita de Cássia Lucena Velloso (NPGAU-EA/UFMG) e Sara Raquel Fernandes 
Queiroz de Medeiros (PPEUR/UFRN).

1. JARA, O. (2012) apud DE DEUS, S. (2019). Sobre Viver e Fazeres da Extensão. In: B.C.E. MELLO, G.R. NODARI, I.M. LERSCH & J.F. 
ROVATI (Orgs.). Práticas Urbanas Emergentes: extensão universitária. Porto Alegre: UFRGS, p. 4.
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Os trabalhos foram distribuídos em mesas 
segundo as seguintes temáticas:

- práticas urbanas, com iniciativas que 
buscaram observar, intervir e ”fazer 
junto” com a comunidade, valorizando 
um processo de ensino-aprendizagem 
que vai além da sala de aula. São os casos 
dos trabalhos de autoria de MARTINI, 
SANTOS, SILVEIRA & ROSA; COSTA & 
SOUZA; MICELI & ALMEIDA; PEREIRA, 
GIAVENUTI, MELO & BRASIL; 

- indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa 
e Extensão, com projetos que procuraram 
aproximar conteúdos operados na 
formação de estudantes de graduação 
e de pós-graduação, utilizando-se da 
Extensão como estratégia pedagógica. 
São os casos dos trabalhos de BASSANI, 
MASSIMETTI & RODRIGUES; HECK, 
BECKER & MÜLLER; DEPONTI, KIST & 
AREND; MELLO, NODARI, LERSCH & 
ROVATI; NEVES, COSTA & BARBOSA;

FIGURA 1 : Distribuição dos trabalhos     

segundo as regiões do pais  

Fonte: produção própria.

EVENTO/ ANO
ARTIGOS 

SUBMETIDOS

APROVADOS PARA 
APRESENTAÇÃO E 

PUBLICAÇÃO

APROVADOS PARA 
PUBLICAÇÃO Nº DE SESSÕES

XVII ENANPUR (2017) 46 26 0 5

XVII ENANPUR (2019) 57 36 5 7

VARIAÇÃO +24% +34% - -

QUADRO 1: Relações de artigos sobre Extensão 

Universitária entre os dois últimos eventos da ANPUR  

Fonte: produção própria.

- o espaço público como lugar 
de acolhimento e aprendizagem, 
compreendendo experiências de 
transformação e produção do espaço. 
São os casos dos trabalhos de GRUB; 
PARDO, ARAÚJO, BASTOS & ROCHA; 
BUCHEBUAN & SIGNORI;

- direito à cidade, com experiências 
de assessoria técnica de habitação de 
interesse social (ATHIS), associação a 
movimentos sociais, relatos de resistência 
e autoconstrução. São os casos dos 
trabalhos de PANIZZI; SOUZA & 
BORGES; MACHADO, BARRETO, SILVA 
& LOURENÇO; SCOCUGLIA; LESSA, 
MEDEIROS & SANTOS; SOBRINHA, 
DUARTE, LÉLIS  & WANDERLEY; LIMA 
& RIBEIRO; BIENESTEIN, GORHAM, 
BIENESTEIN & SOUZA; SILVA & LEAL; 
MATSUNAGA, SILVA & TAKAMATSU; 
PINHEIRO; FREITAS, LIMA & ARAÚJO; 
MÁXIMO; LESSA, MOUROS & FERREIRA; 
MOG, PICCININI, FIGUEIREDO & 
REIS; LINHARES; VIEIRA, SCHERER & 
JANSEN; CARNEIRO, BARROS, BAHIA 
Fº & SOUZA; CARDOSO & LOPES; 
SANTOS, MENDONÇA, SANTOS & 
SILVA; MOURA, DURAN & DIAS; RIERA 
& ZANATA; KNEBEL. 

Deve-se ressaltar que, em sua maioria, os 
trabalhos incluem relatos da empiria (da 
experiência vivenciada) e de questões de 
método, o que nos pareceu muito mais 
significativa do que a simples apresentação 
“objetiva” de resultados.

As experiências apresentadas emergiram 
predominantemente de Escritórios 
Modelos (EMAUs), de Grupos (formais) 
de Pesquisa e Extensão, de Núcleos 
(exclusivos) de Extensão Universitária, 
de Coletivos de Assessoria Técnica e de 
profissionais arquitetos e urbanistas. No 
que diz respeito aos parceiros externos, 
observou-se relações firmadas com 
prefeituras municipais, organizações não-
governamentais e movimentos sociais, 
como o MST (Movimento Sem Terra) e 
movimentos de ocupações urbanas. 

Os relatos de experiências de Extensão 
apresentados foram desenvolvidos no âmbito 
de cursos de graduação e de pós-graduação 
de cursos de arquitetura e urbanismo. Chamou 
nossa atenção a presença significativa de 
alunos como apresentadores dos trabalhos. 
(Figuras 2, 3 e 5).

POR QUE SISTEMATIZAR EXPERIÊNCIAS?

Oscar Jara, educador popular e referência 
para o contexto latino-americano na defesa 
do legado de Paulo Freire, nos ensina 
que sistematizar experiências se trata da 
“reconstrução do processo vivido para 
analisá-lo, interpretá-lo criticamente e, assim, 
extrair as aprendizagens significativas (lições 
da prática) e compartilhá-las”. O autor aponta 
os motivos pelos quais devemos sistematizar 
as experiências no campo da Extensão 
Universitária. Conforme Jara, são eles: 
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FIGURAS 2 a 5: Mesas diversas da 

Sessão Temática – 09 (ST-09)

Fotos: XVIII ENANPUR (2 e 5);                                 

Martina Lersch (3 e 4).

a. compreender mais profundamente nossas 
experiências e assim poder melhorá-las;

b. trocar e compartilhar nossos aprendizados 
com outras experiências semelhantes;

c. contribuir para a reflexão teórica com 
conhecimentos surgidos diretamente das 
experiências;

d. incidir em políticas a partir de aprendizados 
concretos advindos das experiências.3 

Por meio dos relatos na ST-09, é possível 
identificar a existência de “abismos” entre o 
que foi pensado “no projeto” e o que, de fato, 
foi realizado e alcançado. Mas, acima de tudo, 
constata-se, também, que há significativos 
aprendizados, mesmo com os percalços, 
obstáculos, “pedras no caminho”, dias de 
chuva ou “as coisas não-planejadas”. Ainda 
por isso, “contar experiências, sistematizar, 
permite superar a separação entre prática e 
teoria; permite colocar no papel, além da cor e 
do texto, o sentido de vidas e suas histórias”.4 

Os artigos apresentados podem ser 
compreendidos, portanto, como produtos de 
sistematização dos processos enfrentados em 
contextos diversos e que encontram no ENANPUR 
um espaço essencial para reflexão e debate.

SOBRE AS REFERÊNCIAS

Seguindo a análise proposta por Rovati, Santo 
Amore e Lins,5  sobre os autores citados ao 
longo dos artigos da Sessão Temática 09, que 
incluem em seus títulos a palavra extensão, 
verifica-se que a dispersão continua sendo 
uma constante (Quadro 2).

Além das citadas acima, vale destacar as 
seguintes referências, que não incluem a 
palavra “extensão” em seus títulos:

- BRANDÃO, Carlos Rodrigues (1982). 
Educação popular. São Paulo: Brasiliense.

- FREIRE, Paulo (1987). Pedagogia do 
oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

- FREIRE, Paulo (1982). Ação cultural para a 
liberdade e outros escritos. São Paulo: Paz e 
Terra.

- FREIRE, Paulo (1996, 2000 e 2016). Pedagogia 
da Autonomia: saberes necessários à prática 
educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

- FREIRE, Paulo (2000). Pedagogia da 
Indignação: cartas pedagógicas e outros 
escritos. São Paulo: Editora UNESP. 

- FREIRE, Paulo (1997). Educação como prática 
da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 

3. Material didático do Curso Educação Popular, ministrado por Oscar Jara e organizado pela Pró-Reitoria de Extensão/UFRGS, em 
Porto Alegre/RS, 2019. Do mesmo autor, pode ser consultado: JARA, O. (2012). A sistematização de experiências: prática e teoria 
para outros mundos possíveis. Brasília: CONTAG.

4. DE DEUS, op. cit., p. 4.

5. ROVATI, J.; SANTO AMORE, C.; & LINS, R. (2017). A Extensão Universitária no XVII ENANPUR. In C. D’OTTAVIANO & J. ROVATI. Para 
Além da Sala de Aula. Extensão Universitária e Planejamento Urbano e Regional. São Paulo: FAUUSP/ANPUR, pp. 123-136.
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AUTORIA/ 
ORGANIZAÇÃO TÍTULOS Nº DE 

CITAÇÕES

ABRICÓ EMAU/UFRJ

Reflexões e propostas sobre o tema “ensino e extensão 
no projeto pedagógico” para o “Diálogo sobre o projeto 
pedagógico: debates e reflexões”. In: Diálogo sobre o 
Projeto Pedagógico: debates e reflexões. Rio de Janeiro, 
2015. Caderno de Resumos. p 58-67.

1

BRASIL. Presidência 
da República.

Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010. Institui a Política 
Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para 
a Agricultura Familiar e Reforma Agrária - PNATER e o 
Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural 
na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária - PRONATER, 
altera a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras 
providências.

1

CALDERÓN, Adolfo 
Ignacio.

“Extensão universitária: institucionalização sem exclusão”. 
In: Revista Educação Superior. Piracicaba: EDUNIMEP, 2003.

1

CARBONARI, Maria; 
PEREIRA, Adriana.

A extensão universitária no Brasil, do assistencialismo à 
sustentabilidade. São Paulo, Setembro de 2007. CORRÊA, 
Roberto Lobato.

1

CARNEIRO, Daniel 
Marostegan.

A extensão universitária e o campo das assessorias técnicas. 
XVIII ENANPUR. São Paulo 2017.

1

D’OTTAVIANO, 
Camila; ROVATI, João. 
(orgs.).

Para além da Sala de Aula: Extensão Universitária e 
Planejamento Urbano e Regional. São Paulo: FAUSP, 2017.

3

DEMO, Pedro.
Lugar da extensão. In: Construção Conceitual da extensão 
universitária na América Latina. P. 141-158. Doris Santos 
(org.). Brasília: UNB, 2001.

1

DE PAULA, João 
Antônio.

A extensão universitária: história, conceito e propostas. 
Interfaces - Revista de Extensão, v. 1, n. 1, p. 05-23, jul./nov. 
2013.

1

DEPONTI, C. M.; KIST, 
R. B. B.; AREND, S. C.

TIC e Agricultura Familiar: uma experiência de pesquisa 
e de extensão tecnológica no território do Citros-RS. 
In: Anais Seminário Internacional de Desenvolvimento 
Regional, p., 2017.

1

QUADRO 2: Sobre a Extensão: Trabalhos citados               

nos artigos apresentados na ST – 09

Fonte: produção própria.

AUTORIA/ 
ORGANIZAÇÃO TÍTULOS Nº DE 

CITAÇÕES

DEPONTI, Cidonea 
Machado.

Intervenção para o desenvolvimento rural: o caso da extensão 
rural pública do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2010. 276 
f. Doutorado (Desenvolvimento Rural) – Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

1

FORPROEXT
ENCONTRO NACIONAL DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES 
DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS, 7, 1993, 
Cuiabá. Anais... Cuiabá: Editora UFMT, 1993.

1

FORPROEXT Política Nacional de Extensão Universitária. Manaus/AM, 2012. 3

FREIRE, Paulo.
Extensão e comunicação? Rio de Janeiro, Paz e Terra, 
1977/1983.

9

GIL, Carmem Zeli de 
Vargas.

Da Vila Dique ao Porto Novo. Extensão popular, rodas de 
memórias e remoções urbanas. São Leopoldo, Oikos, 2013.

1

GORDILHO-SOUZA, 
Angela.

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 
Engenharia: experiência inovadora em ensino, pesquisa e 
extensão. In 7º PROJETAR – Originalidade, criatividade e 
inovação no projeto contemporâneo: Ensino pesquisa e prática. 
Anais... Natal, 30 de setembro a 02 de outubro de 2015.

1

GURGEL, Roberto 
Mauro.

Extensão Universitária: Comunicação ou Domesticação. São 
Paulo: Cortez; Universidade Federal do Ceará, 1986.

1

JENIZE, Edineide.

As Práticas Curriculares e a Extensão Universitária. 2004. 
Disponível em: <http://br.monografias.com/trabalhos-
pdf901/as-practicas-curriculares/as-practicas- curriculares.
pdf> . Acesso em: 19/11/18.

1

LEÓN, Andres 
Leonard.

La Extensión Universitaria en América Latina desde 
Susorigenes a la Actualidad. Colombia, 201_.

1

LODDI, L. B. R. et al.

Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo: A 
Prática dos Escritórios Modelo. In: 7° Congresso Brasileiro 
de Extensão Universitária. Anais... Ouro Preto, 7 a 9 de 
setembro, 2016.

1
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AUTORIA/ 
ORGANIZAÇÃO TÍTULOS Nº DE 

CITAÇÕES

MENONI, José 
Agustín.

La extensión universitaria en la transformación de la 
universidad latinoamericana del siglo XXI: disputas y 
desafios. Buenos Aires: CLACSO, 2014

1

MENONI, José 
Agustín.

La extensión universitaria en la UNAM: principales 
tendencias históricas. COMIE - XIV Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. Potosi, Bolívia, 2017.

1

NOGUEIRA, Maria 
das Dores Pimentel 
(org.).

Extensão universitária: diretrizes conceituais e políticas Belo 
Horizonte: Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 
Universidades Públicas/ UFMG, 2000.

1

NOGUEIRA, Maria 
das Dores Pimentel 
(org.).

Políticas de Extensão Universitária Brasileira. Belo Horizonte: 
UFMG, 2005.

1

PICCININI, Lívia 
Salomão; MOROSO, 
Karla.

A (in)justiça cognitiva e a extensão universitária: uma 
experiência entre a escola e a comunidade. In: XVII 
ENANPUR, 2017, São Paulo. Caderno de resumos: 
desenvolvimento, crise e resistência: quais os caminhos do 
planejamento urbano e regional?. São Paulo: FAU-USP, 2017. 
v. 1. p. 1-21.

1

PROEX/UFMG.

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Resolução no 12, de 2015. 
Formação em Extensão Universitária na UFMG. Diário 
Oficial, Belo Horizonte, MG, 22 set. 2015.

1

ROCHA, Roberto.

A construção conceitual da extensão universitária na 
América Latina. In: Construção Conceitual da extensão 
universitária na América Latina. P. 13-31. Doris Santos (org.). 
Brasília: UNB, 2001.

1

SOUZA, Ana Luiza.
A história da extensão universitária. Dissertação de Mestrado 
em Educação Escolar Brasileira apresentado à Faculdade de 
Educação, Universidade de Goiás. Goiânia, 1996.

1

TAVARES, Maria.
Os múltiplos conceitos da extensão. In: Construção 
Conceitual da extensão universitária na América Latina. P. 
73-85. Doris Santos (org.). Brasília: UNB, 2001.

1

(cont.) QUADRO 2: Sobre a Extensão: Trabalhos citados               

nos artigos apresentados na ST – 09

Fonte: produção própria.

Desta vez, novos “grandes eixos” de debate 
foram apontados pelos autores:

- cidade: como lugar de disputa, o 
ambiente no qual os projetos de Extensão 
estão acontecendo;

- moradores: como caracterização do 
público alvo predominante;

- projeto: palavra empregada para se 
referir tanto ao meio pelo qual o arquiteto 
atua, quanto ao modo pelo qual a 
Extensão é oferecida e exercida (“Projeto 
de Extensão”);

- processo: para caracterizar algo que 
demanda tempo, dedicação permanente 
(“preparação e cozimento” de todos os 
ingredientes), atenção por parte de todos 
os envolvidos, exercício da democracia;

- extensão: palavra utilizada em 
diferentes dimensões e compreensões;

- assistência técnica: uma expressão que 
apareceu com mais força nas sessões deste 
evento do que no realizado em São Paulo 
em 2017, possivelmente porque estava 
contemplada no próprio título da ST-09.

A dispersão bibliográfica continua uma 
tendência – há poucas obras compartilhadas 
entre os autores dos trabalhos. Porém, a 
bibliografia citada no encontro de Natal/RN 
é mais ampla e diversa do que a citada no 
evento anterior. Constatamos ainda que Paulo 
Freire continua sendo o autor mais citado 
no campo extensionista, agora ladeado por 
Carlos Rodrigues Brandão, outra importante 
referência no campo da educação popular. 

SOBRE AS PALAVRAS-CHAVES

Nem todos os artigos indicaram as palavras-
chave. Por esta razão, não foi possível 
realizar, para fins de comparação, a análise 
proposta por Rovati, Santo Amore e Lins.6 
Empreendemos, em vez disso, um estudo das 
palavras mais frequentemente empregadas 
em cada artigo (desconsiderando nomes 
próprios), utilizando o método de nuvens de 
palavras, representadas de modo gráfico. 
Imprecisões podem estar contidas neste 
estudo. Em todo caso, ele mostra que 
algumas palavras foram empregadas com 
maior frequência, o que pelo menos nos 
sugere alguns eixos de reflexão.

Inicialmente, foram geradas as “nuvens de 
palavras” de cada um dos textos, em separado. A 
partir dessa primeira aproximação, foram então 
selecionadas as cinco palavras mais citadas em 
cada texto que, tomadas em conjunto.

6. ROVATI, SANTO AMORE & LINS, op. cit., p. 128.
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CAMINHOS

Para o futuro, a partir das discussões 
presenciais da ST-09, apontou-se sobretudo 
para a necessidade de incluir os atores 
urbanos e os integrantes dos movimentos 
sociais nos nossos fóruns de debate, 
procurando trazê-los aos nossos eventos. 
Supõe-se que isso poderá enriquecer muito 
nossos debates, tencionando eventuais 
narrativas “acadêmicas” ou unilaterais, e, 
por conseguinte, valorizando as práticas de 
abertura, experimentação e diálogo que têm 
demarcado a atividade extensionista.

O desejo das autoras deste sucinto relato 
é que ele possa contribuir para a melhor 
compreensão da importância da Extensão 
para a Universidade e para a produção 
do conhecimento, chamando a atenção 
da responsabilidade que todos nós temos 
quando a praticamos visando o diálogo 
entre saberes técnicos e saberes tradicionais, 
comunitários, populares.

Seguimos acreditando na Extensão 
Universitária como um caminho para 
descobrir outras formas possíveis de ensinar 
e aprender, sempre na esperança de um 
outro mundo possível.

FIGURA 6: Nuvens de 

palavras dos artigos   

da ST-09

Fotos: produção própria
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Dimensões 
para 

pensarmos 
a Extensão 

Universitária

No XVIII Encontro Nacional da Associação Nacional de Planejamento 
Urbano e Regional – ENANPUR –, ocorrido em Natal/RN, entre os dias 
27 a 31/05/2019, aproximadamente 1500 participantes puderam se 
encontrar, se reencontrar, para pensar, debater e construir narrativas 
críticas em relação ao modo como vimos produzindo nossas cidades 
e, para além disso, chegar às muitas formas de ação no planejamento 
e na gestão urbanos no Brasil. Num país em que a desigualdade 
socioespacial, o abismo de renda que separa segmentos sociais, 
as normatividades de gênero, de sexualidade, de cor, compõem 
um conteúdo espacial de separação e de fragmentação, o diálogo 
estabelecido por meio de ações efetivas entre Universidade e 
Sociedade é cada vez mais premente.

Minhas reflexões partem do momento e a partir da mesa Extensão 
Universitária: desafios e o potencialidades na formação de 
planejadores urbanos e regionais, apresentada no dia 29 de maio de 
2019 e composta pelas professoras Karina Oliveira Leitão (FAUUSP) 
e Luciana Correa Lago (IPPUR/UFRJ) e pelos professores Caio Santo 
Amore de Carvalho (PPGAU/FAU/USP), e Renato Pequeno (PPGAU+D/
UFC). O conteúdo da mesa, sem dúvida, necessário e instigante, 
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me incomodou e que trago aqui como 
proposta e hipótese para avançarmos na 
discussão sobre a Extensão Universitária. 
Me dedico aqui a explorar as três dimensões 
que, ao meu ver, permitem dialogarmos no 
campo de Extensão saindo e transpondo a 
teoria e a prática com retorno à primeira.

No que tange à ação social, sem dúvida, 
encontramos uma série de dificuldades 
apresentadas pelos palestrantes. A 
experiência junto à população do Jardim 
Grajaú, na cidade de São Paulo, trabalho 
que tem sido desenvolvido por meio de 
um curso de capacitação de profissionais 
que ao mesmo tempo levam conhecimento 
à população com, inclusive, construção de 
obras de pequeno porte, mas de grande 
relevância ao cotidiano daquela população, 
e a experiência que instiga a questionarmos 
quais são os limites da Extensão Universitária 
quando nos aproximamos de comunidade 
de vulnerabilidade social, periférica e a 
com muitas formas vividas de separação 
e necessidades daquilo que é básico ao 
contexto da vida urbana em Fortaleza, me 
levou à proposição feita pela professora 
Ana Clara Torres Ribeiro, para quem a teoria 
da ação seria uma forma de reunirmos 
o conhecimento e a prática acadêmicas 
de modo articulado. A professora e 
pesquisadora insistiu num processo de 
construção de uma Teoria da Ação, uma 

como bem ressaltam as professoras e os 
professores componentes da mesa, tratou 
da “Extensão Universitária como prática 
transformadora” pensada na dimensão do 
Ensino e da Pesquisa acadêmicos-científicos. 
Além do âmbito acadêmico, outra dimensão 
ainda ressalta sobre o caminho que orientou 
o debate dessa mesa que é a dimensão 
pública, como forma de se valorizar o caráter 
coletivo, como contexto por meio do qual se 
pode promover transformações. A vontade 
em escrever sobre esta proposta advém um 
pouco das inquietações sobre a Extensão 
Universitária e quais os desafios em sua 
relação com o Ensino e a Pesquisa quando a 
pensamos em termos de ação.

Para dar conta de algumas questões, vou 
então reunir três dimensões de análises: 1. 
Uma primeira refere-se à Teoria da Ação, 
que aqui coloco com iniciais em maiúsculas 
para representar a relevância dessa proposta 
feita pela professora Ana Clara Torres 
Ribeiro;1 2. Em segundo, sugiro o conceito 
de experiência urbana como forma de não 
somente sentirmos, mas apreendermos 
como o cotidiano se processa; 3. Por 
último, parto da dimensão do sujeito como 
escala e modo de chegarmos à construção 
de ações efetivas. As três dimensões 
agrupam elementos que surgiram como 
questionamentos no momento da mesa 
realizada no ENANPUR diante do que mais 

1. RIBEIRO, A. C. T. (2005). Sociabilidade, Hoje: Leitura da experiência urbana. Caderno CRH, Salvador, v. 18, n. 45, Set./Dez, p. 
411-422.

forma de não somente levarmos nosso 
conhecimento, mas transformá-lo como 
um reagente que estimula meios e formas 
de organização social. O conhecimento 
científico direcionado de forma direta, 
experimentado e penetrado no cerne da 
vida cotidiana, num contexto no qual 

atualmente, a implosão tendencial da 
urbanidade desestabiliza a reprodução social 
da maneira mais evidente, articulando a luta 
diária pela sobrevivência à crise urbana, 
que é mais ampla e dolorosa nos países 
periféricos.2

A ideia de “implosão”, aqui, serve para 
pensarmos o quão a prática da Extensão 
Universitária efetiva e participativa pode 
interromper um cotidiano de ausências 
em vidas periféricas ou mesmo aquelas 
que são representativas das desigualdades 
socioespaciais ainda que ocupem espaços 
centrais da cidade como nas ocupações de 
luta por moradia nos centros das cidades. A 
autora ainda fala do sujeito projetado pela 
cultura hegemônica e homogeneizante, 
convencido de que as coisas e a vida irão 
acontecer. Enquanto assistia à mesa fiquei 
pensando sobre isso. Sobre como pensarmos 
uma ação que chegue nos lugares e nos 
sujeitos? Confesso que me incomodo com 
o fazer “pontualista”, aquele de pequenas 
ações como intervir num bairro, num 

fragmento da cidade, para um conjunto 
de pessoas que no projeto da cultura 
hegemônica não foram incluídas, nem seus 
lares, nem suas necessidades, muito menos 
seus desejos que se diluem como aspirações 
de esperança de um dia melhor. 

Não vou mais a fundo para dizer sobre isso 
porque só estou me referindo ainda aos 
fragmentos, aos pedaços da vida urbana 
nos quais as práticas do urbanismo, do 
planejamento urbano e da gestão pública 
chegam em partes, quando chegam! 
Concordo com Ana Clara Torres Ribeiro, a 
cidade contemporânea, da “privatização do 
próprio imaginário urbano” se desfaz em 
“retalhos mal costurados, cacos, superfícies 
isoladas, fraturas e desagregação”.3 Por isso, 
nos animemos não somente em escrever, 
mas também a experienciar, viver a Extensão 
Universitária com o objetivo de transformar 
a prática, em solidificar a experiência que 
antes seria apenas sabermos sobre nossos 
sujeitos e objetos pesquisados quase que 
numa perspectiva exploratória. 

Por isso, para falar da teoria de ação 
concordando com Ana Clara Torres Ribeiro, o 
exercício é nos aproximarmos do fazer e em 
que pese o “fazer científico” transmutado 
em práticas levadas ao cotidiano. O 
enorme enfrentamento é construir uma 
ação no fragmentado, no retalho de cidade 

2. RIBEIRO, op. cit., pp. 417-418.

3. RIBEIRO, op. cit., p. 419.
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Gostaria de propor também essa segunda 
dimensão como proposta analítica e a pensar 
um passo adiante da prática da Extensão 
Universitária. A experiência espacial, tal 
como considera Mongin,4 não existe sem 
a construção do lugar e um dos elementos 
constitutivos da experiência urbana é 
a relação entre escalas que conectam 
espaços. Mongin explora a escala do corpo 
como dimensão pela qual apreendemos a 
experiência urbana. Assim, a experiência 
seria uma possibilidade de chegarmos à 
práxis, sem atingir a mudança profunda, 
sem transformar de fato, mas trazendo 
portas e janelas a determinado grupo social 
promovendo, antes de tudo, a ação. Talvez 
seja essa a principal proposta da Extensão 
Universitária no campo da arquitetura, do 
urbanismo e do planejamento urbano e 
regional, sobretudo porque é neste campo 
em que atingimos uma estrutura solidificada 
da vida, da moradia e do lugar no qual 
se vive a experiência pública na cidade, 
o bairro. Não há como o profissional da 
assistência técnica, do coletivo que luta por 
maior dignidade na moradia não considerar 
que a essência desta experiência espacial 
é o quão se pode mudar pequenas coisas 
naquele cotidiano.

esquecida pela anti-ação do aparato 
institucional do Estado, e que faça da parte 
um todo. A proposta é adotarmos a teoria 
da ação como condição e possibilidade de 
incorporação do conhecimento nas práticas 
da Extensão.

Vou, sem esgotar a primeira, falar da 
segunda dimensão de análise no que tange à 
prática da Extensão, um ponto que também 
me instigou a considerar a partir do debate 
que se estabeleceu na mesa já citada aqui 
por mim. Enquanto o debate sobre a prática 
da Extensão Universitária ocorria não pude 
deixar de pensar sobre como considerarmos 
a experiência urbana no plano do cotidiano, 
tendo em vista que ao nos aproximarmos 
do que chamamos de senso comum se 
estabelece um processo de criação junto aos 
sujeitos daquela “cena” à qual simulamos 
fazer parte. Os casos apresentados na mesa e 
todos outros que somos capazes de lembrar 
sobre a prática da Extensão Universitária 
no campo da arquitetura, urbanismo e 
planejamento urbano e regional nos levam 
a construir certa simulação para que num 
cotidiano construído por sujeitos que só 
se reconhecem pela experiência espacial 
possamos, de certo modo, nos integrar. 

4. MONGIN, O. (2009). A condição urbana. A cidade na era da globalização. São Paulo: Estação Liberdade.

Quando, no final da tarde, a poeira do 
cimento, da terra, o barro nos tomou por 
inteiro, depois de ter provado daquela 
comida em caldeirões carinhosamente feita 
por mãos que já picaram cebolas enquanto 
em seu telhado adaptado a água da chuva 
nem sempre foi um alívio, depois de ter 
tomado aquele cafezinho doce, preparado 
para ser servido com um pão com manteiga 
anunciando que ali café, pão e manteiga é 
sinônimo de luta vencida, nós que vivemos 
a experiência espacial transpomos também 
barreiras que os métodos até então 
apreenderam, mas nunca haviam sido 
testados ali. Isso é a experiência.

Fico sempre com uma dúvida, é possível 
intervir no cotidiano? Essa dimensão nos é 
tão cara, é tão sólida que nem as canaletas 
de escoamento para água da chuva, o 
protótipo para que a casa ganhe mais 
qualidade ou um novo sistema de telhado 
não são capazes de fato de remexer no 
cotidiano. No máximo conseguimos trazer 
algo de novo, poderia até usar a palavra 
“esperança”, mas vou me furtar dela aqui, 
deixo para outro momento. Por outro lado, 
em lugares onde a dignidade não chega, de 
fato transformar é uma ação mais simples. A 
teoria da ação aqui é amanhecer para tomar 

um café docinho sobre mesa com uma 
bandeja coberta com um pano de prato alvo 
pintado à mão, com crochê feito pela vizinha. 
Então não vou compartilhar da ideia de que 
experiências de Extensão Universitária que 
chegam à dimensão da casa e do bairro 
não são eficazes porque não rompem com 
a condição social daquelas pessoas. Que 
incomoda, incomoda sim, quando vamos 
embora no final da tarde, a pergunta se 
fizemos algo de eficaz é latente. 

A experiência urbana seria, então, um dos 
elementos para explicarmos a intervenção 
no espaço buscando revelar “um mundo 
escondido pela relação de um fora com um 
dentro”.5 Com a ideia de Mongin6 chego à 
terceira dimensão que traz a relação entre 
o sujeito como meio para acessarmos as 
ações coletivas. O individual e coletivo, 
o privado e o público representados nas 
ações cotidianas daqueles que vivem uma 
experiência espacial incompleta na cidade. 
O sujeito carrega subjetividades, razões 
e emoções envolvidas por um campo do 
coletivo-social. Nesta dimensão, a Extensão 
Universitária tem o compromisso de não 
somente implementar um projeto, mas de 
pensar a ação com potencial transformador 
por meio do diálogo com a comunidade.

5. MONGIN, op. cit., p. 243.

6. MONGIN, op. cit.
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Ousaria dizer, cada caso é um caso, para me referir ao quão 
complexo o cotidiano olhado pelos sujeitos se torna. Na 
Pesquisa, no Ensino e também na Extensão Universitária 
o grande desafio será, sem dúvida, construir um processo 
participativo, pois é por meio dele que chegaremos a 
projetos e intervenções mais próximas da escala da vida 
cotidiana. Os sujeitos, aqueles que animam o cotidiano, 
estão prontos a receber novas e mais organizadas 
formas de pensarmos o espaço e os ambientes? Esta é 
uma questão relevante para sempre problematizarmos 
sob quais perspectivas poderemos elaborar projetos de 
intervenção na escala microlocal, visto que não poderemos 
sempre achar que a intervenção ou mesmo ações como da 
assistência técnica são ações de caridade. Este cotidiano 
e estes sujeitos não precisam de caridade, eles buscam 
dignidade. 

Destacadas essas três dimensões, gostaria de tratar ainda 
de um último ponto que nos ajuda a compreender que a 
Pesquisa e a Extensão estão separados apenas por uma 
questão institucional e de formalização dos currículos 
acadêmicos. Acreditamos que num campo como a 
Arquitetura e Urbanismo e Planejamento Urbano e Regional 
o encontro da Pesquisa e da Extensão nos aproxima de 
algumas possibilidades de avançar: 1. Aproximação entre 
a Universidade e a Sociedade por meio da prática como 
resultante de um conhecimento científico traduzido no 
plano do senso-comum. Trata-se de fazermos um caminho 
de volta a este plano, mas agora munidos de técnicas e 
possibilidades de atuação em múltiplas escalas da vida 
cotidiana; 2. Aprimoramento das metodologias com 
ênfase àquelas que nos permitem experienciar o espaço e 
tocar os sujeitos a ponto de promover mudanças. 
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