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Resumo 

Este estudo qualitativo utilizou o método da história oral na modalidade temática e teve por 

objetivo conhecer o significado das experiências extensionistas vividas na graduação e sua 

aplicação na vida profissional para 15 enfermeiros egressos do Projeto de extensão Saber Cuidar. 

O Projeto oferece condições para desenvolver pesquisas, utilizar metodologias participativas, criar 

material educativo, realizar oficinas, entre outras possibilidades de exercitar com a comunidade 

ações de Educação Popular. Os dados foram coletados por meio de questionário. Na análise crítica 

e relacional dos discursos emergiram duas categorias: O significado das experiências vividas no 

Saber Cuidar; O sentido da extensão na vida profissional. Depreendemos dos resultados que o 

Projeto possibilitou aos participantes ampliação do repertório e prática social; saída da área de 

conforto acadêmico e aprendizado de outros saberes. Tornaram-se protagonistas do processo de 

ensino-aprendizagem a partir da leitura da realidade social adquirindo condições para multiplicar 

na vida profissional as experiências extensionistas. Apreenderam que ensinar é um processo 

dialógico, uma forma de intervenção no mundo. Enquanto enfermeiros utilizam técnicas lúdicas e 

linguagem acessível aos diferentes segmentos populacionais, trabalham na perspectiva da práxis 

da educação para a autonomia.  

Palavras-chave: Extensão comunitária; Ensino; Educação; Enfermagem; Trabalho.  

 

Abstract 

This qualitative study used the method of oral history – thematic modality – aimed to know the 

meaning of the extension experiences in undergraduate and its application in professional life for 

15 nurses who participated in the university extension project Saber Cuidar. The Project offers 

conditions for participants to develop research, using participatory methodologies, creating 

educational materials, conduct workshops, among other possibilities to work with the community 

actions of Popular Education. Data were collected through a questionnaire. In the critical and 

relational analysis of the discourses two categories emerged: The meaning of the experiences of 

the Saber Cuidar Project; The meaning of extension in working life. We concluded from the 

results that the project allowed the participants to increase their repertoire and social practice; to 

leave the academic comfort zone and learn other knowledge. Become protagonists of the teaching-

learning process by reading the social reality and acquired conditions to multiply the extension 

experiences in working life. They learned that teaching is a dialogic process, an intervention way 

in the world. While nurses use play techniques and language accessible to different segments of 

the population, work in connection with the practice of education for autonomy.  

Keywords: Community-Institutional Relations; Teaching; Education; Nursing; Work.
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Introdução 
 

A universidade do século XXI, cada vez mais tem se transformado em um campo 

social fraturado onde se digladiam setores e interesses contraditórios. No entanto, ainda 

partimos do pressuposto de que só há universidade quando há formação graduada e pós-

graduada, pesquisa e extensão. Sem qualquer destes, há ensino superior, não há 

universidade (SANTOS, 2005) 

Segundo Padrón (2010, p.348-9), a universidade é uma instituição social na qual suas 

funções e atividades se cumprem por meio de três processos fundamentais: 1) o processo 

docente educativo que forma profissionais e contribui com a conservação da cultura; 2) o 

processo de investigação científica que gera novos conhecimentos e permite o 

desenvolvimento e; 3) o processo de extensão universitária, cujo objetivo é promover junto 

com a sociedade conhecimentos, habilidades profissionais e investigativa de interesse 

mútuo. O vínculo entre a universidade e a sociedade deve ser o resultado de uma relação 

bidirecional e dialética que integra esses três processos.  

Neste trabalho focalizaremos na extensão universitária que em 2012 o Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Públicas Brasileiras 

(FORPROEX) conceituou com um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico 

e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da 

sociedade (FORPROEX, 2012 p.42). 

Programas e projetos de extensão universitária são espaços oportunos para a troca de 

conhecimentos e experiências entre professores, estudantes e a população. Propiciam 

processos de ensino-aprendizagem a partir de práticas cotidianas; condições e estilos de 

vida; necessidades e problemas reais; devires individuais e coletivos. Na área da saúde e 

assistência social, assumem particular importância pela possibilidade de se integrarem às 

redes assistenciais (HENNINGTON, 2005, p. 257), podendo servir de espaço diferenciado 

para novas experiências voltadas à humanização, ao cuidado e à qualificação da atenção às 

pessoas (MORAES et al, 2016, p.42). Vem de encontro com a necessidade de formar 

profissionais competentes para atuar frente às demandas da população, sobretudo da parcela 

mais pobre exposta às maiores iniquidades. Isso implica propiciar no processo de formação 

a capacidade de aprender a aprender, de trabalhar em equipe, de comunicar-se bem, ter 

capacidade propositiva. Atributos que não combinam com a formação tradicional ou com a 

pedagogia de transmissão, ainda prevalentes nas instituições universitárias. (MORAES; 

LOPES, 2009, p.437) 

Neste sentido, a extensão universitária permite aos atores do processo ensino-

aprendizagem a ampliação do universo de referência, sobretudo, pelo contato direto com 

questões contemporâneas. Ela agrega valor à formação discente em termos teóricos e 

metodológicos, ao mesmo tempo em que cria espaços para a efetivação dos compromissos 

éticos e solidários esperados da universidade (FORPROEX, 2012). Permite a socialização 

do conhecimento construído na busca de soluções para problemas sociais e colabora na 
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formação de cidadãos dentro e fora da universidade (ROSA; ROCHA, 2015, p. 359).  

Para orientar a formulação e a implementação das ações extensionistas no Brasil, 

foram definidas cinco diretrizes: Interação dialógica, Interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade, Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, Impacto na formação 

do estudante, Impacto e transformação social (FORPROEX, 2012). Priorizamos a discussão 

nas diretrizes referentes ao impacto na formação do estudante e, impacto e transformação 

social.  

Entendemos que a Extensão não é a única responsável pela formação crítica, reflexiva 

dos universitários; entretanto, defendemos que é um componente fundamental nesse 

processo, principalmente quando utiliza metodologias participativas que permitem a 

vivência/experiência social e afetiva. Afinal, não se ensina participação sem participação, 

tampouco compromisso social sem compromisso. Possibilitar a convivência dos 

extensionistas dentro e fora da universidade é uma das grandes potências da Extensão 

Universitária.  

As atividades de extensão devem ter como objetivo prioritário o apoio solidário na 

resolução dos problemas da exclusão e da discriminação sociais dando voz aos grupos 

excluídos e discriminados (SANTOS, 2005). Por essa razão, as universidades não devem se 

restringir à aspectos tecnológicos e instrumentais e às urgências mercantis, mas se implicar 

na renovação do pensar e do refletir sobre a geração do conhecimento prudente, que 

transcende as evidências científicas e inovações tecnológicas no sentido de uma sabedoria 

prática, capaz de mudar a realidade e proporcionar uma vida mais digna e de qualidade para 

as pessoas (PINA-OLIVEIRA; CHIESA, 2016, p. 10).  

O processo de aprendizagem pautado por currículos fragmentados e estanques se 

sujeita ao risco de formar profissionais alheios às demandas sociais; ou que mesmo 

sensíveis, não se sintam capazes de aplicar seus conhecimentos à resolução destas. Segundo 

Luana e Folgueiras (2014, p. 131-2), a participação comunitária como ferramenta de 

aprendizagem oferece uma experiência holística, na qual o estudante experimenta a 

aplicabilidade direta e imediata do que aprende, favorecendo a sua motivação e interesse. 

Além de desenvolver a sensibilidade social nos estudantes e professores com potencial de 

promover transformações da realidade a partir da parceria escola-comunidade.  

Para Thiollent (2016, p. 45), a extensão universitária deve ter por finalidade articular a 

criatividade individual e coletiva com uma participação efetiva, que transcenda o 

empreendedorismo individual ou a mentalidade capitalista que leva à esterilidade das 

soluções adotadas. Faz-se necessário definir com cuidado as áreas de atuação e 

conhecimentos necessários para responder aos objetivos dos projetos, evitando retóricas e 

ilusões quanto à efetividade dos resultados.  

Com base nessas crenças e conceitos, o Projeto Saber Cuidar foi concebido em 2001 a 

partir da demanda do movimento estudantil do curso de Enfermagem da Universidade 

Federal de São Paulo (Unifesp). O intuito principal foi construir espaços extramuros da 

universidade para executar ações de Educação Popular, com ênfase na área da saúde. No 

período de 2001 a 2008 foi desenvolvido na Vila Maria, região norte da cidade de São 

Paulo e, a partir de 2009, no Jardim São Savério/Parque Bristol, zona sudeste desse 
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município (BRÊTAS et al, 2014).  

O Projeto está fundamentado na abordagem pedagógica de Paulo Freire (1977, 1983, 

2007) e na concepção da Educação Popular (ASSUMPÇÃO, 2009; BRANDÃO, 2006). Por 

meio da indissociabilidade entre as ações de ensino, pesquisa e extensão, o Saber Cuidar 

oferece condições aos seus participantes para desenvolver pesquisas, utilizar metodologias 

participativas, criar material educativo, realizar oficinas, organizar festividades, entre tantas 

outras possibilidades de exercitar COM a comunidade ações de Educação Popular. Vale 

destacar que o Projeto é administrado por meio da cogestão entre os membros e, também 

pelas lideranças sociais do lugar onde é desenvolvido, fato que implica no contínuo 

exercício do diálogo e contribui para a formação crítica dos participantes (BRÊTAS et al, 

2014). Ensina, exercita e aprende a pedagogia da autonomia a partir da compreensão da 

pedagogia do oprimido (FREIRE, 1983, 2007).  

Na Unifesp, ainda é tênue a política de flexibilização curricular para inserção da 

extensão na graduação; dessa maneira, o Saber Cuidar é um projeto extracurricular e 

consegue atingir somente os estudantes que voluntariamente participam dele, não tem 

impacto sobre os demais. Apesar de acolher estudantes de outros cursos, majoritariamente é 

frequentado por graduandos e pós-graduandos da Enfermagem. Não existe processo 

seletivo para participar do Projeto, basta o desejo e o compromisso com as atividades 

inerentes ao seu funcionamento. As reuniões acontecem uma vez por semana e as 

atividades na comunidade no último sábado de cada mês.  

O Projeto busca oferecer oportunidades aos seus participantes para ir além do 

conhecimento técnico-científico previsto na formação acadêmica, quiçá subsidiar o 

compromisso ético-político com aspectos relacionados à cidadania e emancipação dos 

sujeitos e coletividades. Assim como sugere Biscarde et al (2014, p. 178), procuramos 

possibilitar ao futuro profissional, a experimentação e a intervenção na realidade, 

contribuindo para o desenvolvimento do seu processo de trabalho de maneira crítico-

reflexiva, valorizando a interdisciplinaridade e os aspectos humanísticos, voltados para as 

necessidades sociais e de saúde da população. 

Sendo assim, tivemos como objetivo nesse estudo conhecer o significado das 

experiências extensionistas vividas na graduação e da sua aplicação na vida profissional por 

egressos do Projeto Saber Cuidar.  

 
 
Metodologia 
 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e que empregou o método da 

história oral na sua modalidade temática. A história oral é construída em torno de pessoas, 

sobre as memórias que têm de fatos e valores que interessam ao estudo, sobre como eles 

são vivenciados e lembrados na imaginação (THOMPSON, 1992). Sua modalidade 

temática propicia uma narração mais restrita do depoente, direcionada para um tema 

(BRÊTAS, 2006), neste caso, o significado das experiências extensionistas e sua aplicação 

na vida profissional para egressos do Projeto Saber Cuidar.  
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A coleta dos dados foi realizada no período de dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, 

por meio de rede social virtual. Os sujeitos do estudo – egressos do Saber Cuidar – a partir 

das listas de presença que constam nas atas do Projeto, foram buscados no Facebook®. 

Nesse processo 43 pessoas foram localizadas, das quais 25 aceitaram o convite para 

participar da pesquisa. Com o aceite, a pesquisadora principal solicitou os endereços 

eletrônicos e encaminhou individualmente o Questionário e o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. Acordou que as respostas e a confirmação do aceite para participar da 

pesquisa fossem enviadas para o seu correio eletrônico na primeira quinzena de abril de 

2014, declarando a aquiescência por escrito. Findo esse prazo, 15 pessoas responderam, 

compondo a amostra do estudo.  

O questionário encaminhado aos participantes foi composto por dois itens. (I) 

Identificação: idade, sexo, curso de graduação realizado e o ano em que foi concluído, anos 

em que participou do Saber Cuidar, local de trabalho atual; (II) Questões geradoras: a) 

Descreva algumas das experiências vividas no Saber Cuidar e o significado que elas 

tiveram/têm para você? b) Você utiliza no seu local de trabalho ações/ atividades 

aprendidas no Projeto Saber Cuidar? c) Que sentido você confere à extensão na graduação? 

d) Sugestões.  

Para análise dos dados seguimos os seguintes passos: (1) ordenação dos dados obtidos 

por meio do questionário; (2) classificação dos dados obtidos nos textos (empíricos e 

teóricos), buscando relacionar as categorias analíticas (teóricas) e as empíricas; (3) 

reordenação das narrativas, adotando o recurso utilizado na análise relacional; (4) 

realização de análise crítica relacional entre os dados empíricos obtidos nas entrevistas e as 

categorias analíticas selecionadas, buscando compreender e responder às questões 

elaboradas durante a fase de construção do objeto de estudo (MEIHY, 2002). Nesse 

processo emergiram duas categorias analíticas: O significado das experiências vividas no 

Projeto Saber Cuidar; As experiências extensionistas na vida profissional.  

Essa pesquisa qualitativa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp 

(CAAE 20860713.7.0000.5505), sua execução seguiu os preceitos éticos inerentes às 

pesquisas que envolvem seres humanos. Objetivando assegurar o sigilo acordado com os 

participantes, eles foram identificados no texto pela palavra “narrador”, seguida por um 

número de um a quinze.  

 
 
Resultados e discussão 
 

Destacamos os principais resultados que caracterizam os participantes do estudo: 11 

mulheres e quatro homens; 11 estão na faixa etária de 21 a 29 anos e quatro têm mais de 30 

anos de idade; nove concluíram a graduação no período de 2004 a 2008 quando o projeto 

era desenvolvido na Vila Maria e seis no período de 2009 a 2013, no Jardim São 

Savério/Parque Bristol; duas pessoas participaram do Saber Cuidar por um ano, nove por 

três anos e quatro por quatro anos consecutivos.  
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No momento da coleta dos dados, sete participantes trabalhavam em hospital, dois em 

Unidade Básica de Saúde com Estratégia Saúde da Família, um na indústria farmacêutica, 

um em centro de reabilitação, um em cuidado domiciliar fora do país; dois estavam 

cursando graduação em medicina e um encontrava-se desempregado.  

 

 

1. O significado das experiências vividas no Projeto Saber Cuidar 
 

Desde 2001 o Projeto Saber Cuidar propicia aos estudantes condições (campo social e 

repertório teórico e metodológico) para o exercício da práxis extensionistas, apostando que 

esse exercício cidadão será reproduzido na vida profissional. Assim, apesar dos egressos 

terem vivenciado práticas e momentos diferentes no Saber Cuidar, todos tiveram em 

comum as diretrizes e referenciais teóricos que sustentam o referido projeto.  

As narrativas apontam que a Extensão Universitária contribuiu para ampliar o 

repertório e prática social dos estudantes e, dessa maneira, qualificou a formação cidadã 

dos futuros profissionais. Tal resultado deve-se a possibilidade de estudantes vivenciarem 

com a comunidade problemas locais, e juntos atuarem na construção de soluções.  
 

Desde o momento que entrávamos na comunidade já éramos reconhecidos por 

nossas camisetas, crachás e pelas atividades que desenvolvemos: festa de 

formatura na escola estadual, show de talentos, discussão de prevenção de DST 

com os adolescentes, trabalho com a Pastoral da Criança, visitas nas casas da 

comunidade, trabalho com os desabrigados. Aprender a falar de 

homossexualidade com a população preconceituosa que excluía um adolescente 

da comunidade, aprender a falar de drogas para uma população a mercê deste 

hábito, discutir prevenção de gravidez onde uma adolescente de onze anos 

engravidou. Vivenciar a enchente na escola, o barulho no teto quando chovia e 

as crianças não conseguiam ter aulas, as conquistas da comunidade, a professora 

conversando e nos orientando sobre quando nos sentíamos impotentes para 

realização de tarefas, quando estávamos tristes com a situação da população, 

minha família participando junto nas visitas, os amigos, vínculos estabelecidos e 

consolidados para vida inteira. Foram experiências imensuráveis, que com toda 

certeza nunca serão apagadas. (Narrador 15) 

 

A narrativa refere-se às vivências na fase em que o Projeto era desenvolvido na região 

da Vila Maria. Na época, a parceria com a equipe da Estratégia de Saúde da Família 

possibilitava a aproximação com a comunidade local e suas necessidades, a maioria 

identificada pelos Agentes Comunitários de Saúde que moravam e trabalhavam no local. 

Parte das ações era desenvolvida na Escola, conhecida como “escola de latinha” – uma 

desastrosa política pública que vigeu nas periferias da cidade de São Paulo – local insalubre 

às crianças e trabalhadores da área da Educação.  

No Saber Cuidar as ações são programadas com ajuda de integrantes da comunidade e 

visam o tema de interesse deles. Essa estratégia proporciona motivação para trabalhar com 
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a realidade e permite fuga momentânea à rigidez da grade curricular do curso. Estimula-se 

o estudo pelo prazer de sua aplicabilidade, pela satisfação de compartilhar informações e 

poder impactar e ser impactado pelo processo de aprendizado mútuo. Assim como em Silva 

et al (2013, p.374), busca-se a articulação da extensão com ensino e pesquisa, para 

fomentar a indissociabilidade dessas funções da universidade, aponta-se para a necessidade 

de flexibilização curricular, posto que esta associa-se à formação crítica e cidadã; deste 

modo, são construídos novos parâmetros para as “salas” de aulas. 

Ancorados pela Educação Popular, o Projeto prima por atividades que não apenas sirva 

a comunidade, mas que seja construída com a participação crítica dos seus membros. 

Batista (2007, p.183) alerta para o risco da educação popular, uma vez que é para o povo, 

poder contribuir com a reprodução da ideologia dominante. Reforça a importância do 

processo educativo ser democrático, feita com o povo, e permeada por uma base política 

estimuladora de transformações sociais.  
 

O projeto para mim era um espaço de onde podíamos estudar, ensinar, aprender, 

criar, propor, tentar, acertar e errar também. Diferente da graduação onde tudo já 

está definido. Buscava conhecimento que era significativo para o grupo e não 

porque estava escrito em algum lugar que eu tinha de aprender, o que faz muita 

diferença. (Narrador 3)  

As experiências no Saber Cuidar tiveram um significado especial para mim, pois 

me sentia útil durante a graduação. Era um jeito de eu retribuir um pouco à 

sociedade aquilo que eu aprendia na sala de aula de uma universidade pública. 

Mas na realidade eu recebi muito mais deles do que doei, aprendi muito mais do 

que ensinei. (Narrador 4) 

 

As narrativas trazem em comum o prazer e a experiência dos egressos serem 

protagonistas do processo de ensino aprendizagem a partir da realidade social. Assim como 

em Silva et al (2013), os estudantes relataram que vivenciar a extensão desenvolve, neles, 

mais liberdade para transitarem em espaços de relações sociais e profissionais com 

criatividade, responsabilidade e autonomia. Favorece a formação de caráter questionador, 

transformador e político, visto que o processo educativo precisa incentivar a 

conscientização crítica.  

A extensão vai além de sua compreensão tradicional de disseminação de 

conhecimentos, prestação de serviços e de difusão cultural. A extensão universitária 

organiza o processo de aprendizagem a partir do interesse coletivo vinculado à prática, sem 

necessariamente cumprir uma grade curricular estática. Oxigena a vida acadêmica a partir 

da relação entre a universidade e os problemas da população (BICALHO, 2010, p.37). A 

participação ativa e comprometida nas ações extensionistas é mais do que assistir ou estar 

presente; é tomar parte, intervir, implicar-se, colaborar, participar das decisões e da gestão 

do processo (PADRÓN, 2010). Como parte do processo de ensino é muito mais do que 

uma mera atividade que acontece fora da sala de aula em comunidades, devendo inclusive 

estar associada às atividades de pesquisa (GOULART, 2004, p.71). Nesse sentido o projeto 

se mostrou oportuno como espaço de vivências e aprendizados.  



 
CAMILA DA S. OLIVEIRA; ANA C. P. BRÊTAS e ANDERSON DA S. ROSA 
 
 

 
178 

 

 

O projeto Saber Cuidar aumentou significativamente meu olhar para o mundo ao 

meu redor. Desnudou as realidades. Não é questão da verdade do mundo ou da 

falsidade do mundo, mas é questão daquilo que se vê, que se sente e que se 

experiência num determinado contexto, num espaço-tempo. Sem certo e sem 

errado. Somente experimentando e entendendo a relação da vida naquele local, 

das crianças, dos adultos, dos velhos, das gestantes, enfim, dos humanos que 

convivi durante este meu tempo cheio de aprendizado. (Narrador 10) 

 

A extensão é ambiente fecundo para aprender a valorizar diferentes saberes construídos 

cotidianamente por contextos e atores sociais diversos. O processo ensino-aprendizagem se 

desloca da mera transmissão de conhecimento para a riqueza das relações sociais, para a 

problematização e transformação da realidade, integrando docentes e demais trabalhadores, 

discentes e população; e mesclando saberes populares e científicos (BISCARDE; 

PEREIRA-SANTOS; SILVA, 2014, p.178).  

Essa lógica requalifica o fazer docente e coloca o desafio de construir currículos 

globalizantes e articulados. Sugere uma relação professor e estudante mais próxima, uma 

vez que ambos assumem o papel de parceiros no processo de geração do conhecimento, na 

busca por soluções aos desafios que devem ser vencidos. Questiona o ensino pautado na 

transferência e acúmulo de informações, dando vez à busca constante de novas explicações 

para contrapor aquelas já estabelecidas (ROSA; ROCHA, 2015, p. 362).  

Exige habilidade de diálogo e de escutar o outro a partir dos seus saberes e práticas 

(ACIOLI, 2008). Propicia o estabelecimento de conexões, que surgem das convergências 

advindas nas diferenças, e torna-se instrumento para convivências harmônicas diante das 

singularidades humanas. O que garante essa convergência é poder refletir criticamente 

acerca de valores comuns e fundamentais (SILVA; RIBEIRO; SILVA JUNIOR, 2013, 

p.377).  

Além da flexibilidade de utilizar estratégias de aprendizado e ação variadas a depender 

das necessidades e desejos do grupo, é fundamental reconhecer e respeitar as diferenças, 

levando em consideração que cada pessoa envolvida na prática extensionista tem sua 

própria forma de vivenciar e de conferir significados ao processo.  
 

Foi pelo projeto de extensão que pela primeira vez percebi que o mundo possui 

diversidades e que quando respeitadas não são impeditivos para o aprendizado 

mútuo. (Narrador 6) 

 

Programar as atividades de acordo com que a comunidade propõe nos faz mais 

próximos da realidade na qual estamos envolvidos, nos motiva a aprender e reaprender não 

só sobre o tema proposto, mas também a pensar como — às vezes —, o que achamos 

necessário, para eles não é o prioritário.  

Do ponto de vista acadêmico a extensão universitária permite a possibilidade de 

produção de novos conhecimentos, de caráter emancipador, constituídos a partir do 
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movimento de partilha de experiências e construção de saberes. Tem se fortalecido como 

processo educativo, cultural e científico, que articula o ensino e a pesquisa viabilizando 

encontros e diálogos entre estudantes, professores e sociedade (ACIOLI, 2008, p.118).  

A Extensão pautada nos preceitos da Educação Popular tem o potencial de romper com 

o modelo normatizador, estimulando o contínuo diálogo e comunhão de experiências 

articulando as dimensões individuais e coletivas do processo educativo. Isso implica no 

respeito ao universo cultural e do contexto de vida dos participantes, e principalmente na 

ideia de saberes populares e científicos pensados de forma dinâmica e interligados.  

Movimentamo-nos na esperança da educação popular como prática pedagógica que 

visa ao desenvolvimento da tomada de consciência, contribuindo tanto para a transição da 

consciência ingênua para a consciência crítica quanto para a conscientização da práxis dos 

sujeitos. Em outras palavras, ansiamos por ações políticas transformadoras, na qual teoria e 

prática representam polos inseparáveis. Deste modo, nossa práxis é, ao mesmo tempo, 

objetiva – pois age em uma instância real – e subjetiva – pois primeiro acontece na 

consciência das pessoas (BATISTA, 2007).  

 
 
2. As experiências extensionistas na vida profissional 
 

O Projeto Saber Cuidar na sua essência trabalha com as classes populares, pois seus 

participantes acreditam que essa parceria possibilita a formação crítica e estimula a 

responsabilidade social do universitário. O processo de educação é dialógico, aprendemos e 

ensinamos em comunhão, sem o interesse de persuadir os membros e/ou líderes da 

comunidade para a aceitação daquilo que a universidade advoga como melhor (FREIRE, 

1977).  

Em relação à utilização das experiências extensionistas na vida profissional, os 

egressos do Saber Cuidar destacaram a importância que a extensão teve na sua formação 

universitária. Mencionaram que empregam os saberes apreendidos nas atividades 

assistenciais e de ensino que desenvolvem junto à equipe de saúde e/ou usuários dos 

serviços.  
 

Desenvolvo um grupo com mulheres em período de climatério e de criança e 

higiene bem interessante, semelhante à proposta no Saber Cuidar. (Narrador 9)  

Os grupos, as dinâmicas, enfim, todas as atividades foram e são úteis e sempre 

que tenho oportunidade às utilizo como ferramenta para a minha atuação na 

atenção básica. (Narrador 14) 

 

Tal resultado assemelha-se ao de outros estudados que apontaram que a prática 

extensionista qualifica a formação profissional conferindo sentido e aplicabilidade aos 

conteúdos teóricos da graduação (MARTINS et al, 2015; FARIA, 2015).  

Dentre a utilização das vivências no projeto em seu ambiente de trabalho, destacaram o 

uso de uma linguagem acessível no processo de educação em saúde; momento em que 
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priorizam as técnicas lúdicas capazes de motivar a participação de trabalhadores e usuários 

nos equipamentos de saúde. Como exemplo, citaram a realização de grupos educativos 

intergeracionais, com jovens, com gestantes, entre outros. Salientaram que aprenderam a 

fazer com as pessoas e não para elas.  
 

Estou em um cargo administrativo, mas tento trabalhar com a minha equipe 

como trabalhava no projeto, dando espaço para ideias, tento fazer com os 

profissionais as ações que vamos desenvolver. No meu vínculo anterior era 

enfermeira da Estratégia de Saúde da Família e lá sim, na prática repeti muito do 

que fiz no projeto, desde a relação com a comunidade até ações pontuais com o 

Festival de Jovens Talentos, os grupos de adolescentes e de gestantes, visita 

domiciliar, oficinas de artesanato e sustentabilidade. (Narrador 3) 

 

A habilidade em adequar a linguagem e melhorar a qualidade da comunicação 

corrobora com os resultados de outro estudo que avaliou as repercussões da extensão para 

estudantes. Os autores reforçam a importância de trabalhar o processo de comunicação nas 

práticas extensionistas, diferenciando os cenários onde é esperado que o estudante utilize 

termos técnicos, daqueles onde esses mesmos termos irão prejudicar o entendimento e até 

causar reações negativas ao receptor da mensagem (OLIVEIRA; ALMEIDA JÚNIOR; 

SILVA, 2016, p. 22). 

A extensão universitária também pode favorecer a aquisição de habilidades para 

trabalhar de forma cooperativa, de reconhecer o valor das pessoas e de melhorar a 

percepção social e flexibilidade para mudar comportamentos (SILVA, 2011).  
 

Essa vivência me ensinou a desenvolver uma linguagem mais adequada para 

transmitir as informações que julgávamos necessárias para as ações educativas, 

ainda, me ajudou a desenvolver outro olhar para o atendimento ao paciente 

internado ou que é atendido nas instituições de saúde, me auxiliando a enxergar 

aquele indivíduo como um ser inserido em uma família e sociedade e que não há 

como distanciá-lo disso, portanto, para cuidar dos indivíduos necessitamos 

entender seu contexto mais amplo. (Narrador 7) 

 

Destacamos a necessidade da amorosidade na relação com o outro em práticas 

assistenciais. Perpassa pela leitura e entendimento dos contextos de vida e peculiaridades 

de cada pessoa. A amorosidade é uma afirmação ética de posicionamentos assumidos 

diante do mundo, pois é quando deixamos explícitas as causas pelas quais nos unimos por 

objetivos comuns e nos dedicamos à realização de algo, e também pelas quais não nos 

juntamos ou não nos motivamos (SANTORUM; CESTARI, 2011). Por mais que tais 

premissas parecem óbvias para cuidar de pessoas, o excesso de demandas e condições 

inadequadas de trabalho podem comprometer a qualidade da relação entre profissional e 

usuário. Neste contexto, a extensão conferiu habilidades para que os egressos não 

reproduzissem tal comportamento.  
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Ao exercer a enfermagem em meu ambiente de trabalho, embora acelerado pelas 

tarefas, rotinas, cumprimento de protocolos e exigências, levo comigo muitos 

valores que foram incorporados ao meu modo de pensar e agir, de ver o mundo, 

as pessoas e as situações. A forma de acolher, valorizar as queixas e incluir o 

paciente como responsável no seu tratamento, empoderá-lo do cuidado com sua 

saúde, lembrando sempre que se trata de uma pessoa que possui uma história, 

família, sentimentos, desejos, vontades, crenças, medos e que deve ser 

respeitado e ter a nossa confiança durante o período de internação. (Narrador 5) 

 

A nossa prática extensionista não prioriza a formação específica do profissional da 

saúde, mas busca estimular a reflexão sobre o seu papel social e membro de uma 

comunidade. Proporciona aos participantes repertórios e práticas sociais que poderão ser 

incorporadas na sua vida profissional. Reforça a importância de se compreender os fatores 

determinantes do processo saúde-doença-cuidado, e ainda as necessidades e saberes da 

pessoa ou comunidade com quem trabalhamos.  
 

Frequentemente eu recordo das experiências no Projeto e lanço mão dos 

aprendizados que lá obtive para me auxiliar nas atividades de educação em 

saúde. Continuo entendendo o indivíduo como um ser familiar e social e isso 

tem me auxiliado bastante a enxergar as necessidades das pessoas e famílias que 

cuido. Mas não só isso, as experiências vividas foram muito intensas e sem 

dúvidas moldou a profissional que sou hoje. Se eu consigo hoje ter boas 

experiências de trabalho em equipe e se me sinto apta a cuidar de pessoas em 

todos os níveis socioculturais, isso sem dúvidas tem raízes nos aprendizados 

obtidos no Saber Cuidar. (Narrador 7) 

 

Depreendemos nas narrativas que os egressos do Saber Cuidar incorporaram na sua 

vida profissional a práxis da educação para a autonomia. Transpuseram barreiras 

socioculturais. Apreenderam que ensinar exige compreender que a educação é uma forma 

de intervenção no mundo (FREIRE, 2007).  
 

Nunca mais esqueci a frase de Paulo Freire de "não fazer para" e sim "fazer 

com". Cito e tento usar isso muitas vezes aqui na Áustria. Hoje em dia eu 

trabalho como enfermeira no cuidado domiciliar em Viena e continuo 

observando em mim algumas ações aprendidas no Saber Cuidar, como, por 

exemplo, quando tenho que fazer "educação em saúde" para idosos, sempre 

tento tirar deles o que eles sabem e depois explicar de maneira até às vezes 

lúdica o que eles ainda precisam saber. Trabalhar com idosos aqui é sempre um 

partilhar de experiências, eu transmito um pouco do cuidado com a saúde, das 

minhas experiências do Brasil e sempre aprendo um pouco mais da língua 

alemã, de como foi viver uma guerra, de como é envelhecer. Acho que essa 

troca também foi aprendida ou treinada no Saber Cuidar. (Narrador 4)  

 



 
CAMILA DA S. OLIVEIRA; ANA C. P. BRÊTAS e ANDERSON DA S. ROSA 
 
 

 
182 

É por meio da teoria-prática que o estudante estará preparado para entender e 

responder à complexidade e diversidade de situações que encontrará depois de formado. 

Neste sentido, a extensão universitária propicia repertórios de intervenção que podem ser 

posteriormente utilizados na prática profissional e em outros contextos da vida (GODOY, 

2010).  
 

Trabalhei por quatro anos com Estratégia de Saúde da Família e digo com toda 

certeza que o aprendizado recebido através do projeto sempre foi muito 

utilizado. Como por exemplo: planejar atividades adequadas ao público alvo, 

organizar grupos educativos e reunir a comunidade. (Narrador 12)  

 

O projeto de extensão propicia situações nas quais tanto o professor quanto os 

estudantes aprendem a lidar com episódios diferentes e inusitados, podem conversar sobre 

seus comportamentos em relação ao contexto social e refletir sobre suas condutas (SILVA, 

2011).  
 

Outra vivência que menciono foi a morte violenta do líder comunitário. Isso 

trouxe inúmeras reflexões para o grupo. A questão da violência emergiu e 

percebemos que precauções são sempre bem vindas em qualquer lugar onde se 

pisa. Foi um fato marcante este! (Narrador 10)  

 

Na ocasião um dos líderes sociais da comunidade, parceiro do Projeto, foi assassinado 

na frente da sua casa. Essa situação colocou em evidência os nossos medos (docente, 

estudantes e parceiros institucionais), principalmente em relação à segurança da equipe e 

dos membros da comunidade. Lidar com essa experiência ensinou os extensionistas a 

enfrentar adversidades decorrentes da violência urbana presente em diferentes contextos da 

vida profissional na área da saúde, não previstos na grade curricular.  

Os depoimentos demonstraram que a extensão universitária contribuiu na formação 

acadêmica e que enquanto profissionais continuaram a utilizar os repertórios de ações 

aprendidos em diferentes cenários de prática. Assim como em Moimaz et al (2015, p. 15), 

foi possível observar que o impacto exercido pela vivência acadêmica em atividades 

extensionistas aprimora o desenvolvimento científico, técnico e de relações humanas.  

Corroboramos com Lins (2014) ao afirmar que a extensão universitária contribui com o 

avanço da educação brasileira no âmbito das ciências, tecnologias e desenvolvimento 

social, contando com a participação de estudantes, educadores, pesquisadores e 

comunidade. E reforçamos nossa crença de que ações localizadas, produzidas por diferentes 

sujeitos em distintos espaços, têm o potencial de ir se articulando por meio de ações sociais 

que possibilitem a formação de coletivos mais amplos em direção a uma sociedade mais 

justa e democrática (FREITAS; PORTO, 2011, p.185).  

E por fim 
 

A qualidade científica, social, educacional e cultural da extensão universitária 

pode melhorar graças a uma conjugação de esforços em vários planos. No da 
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conceituação, é preciso reafirmar as finalidades, as funções educativas e a 

sistematização do conhecimento. No da metodologia manifestam-se expectativas 

para com a pesquisa-ação e a metodologia cooperativa. No plano institucional, a 

extensão universitária pode progredir por meio de arranjos, parcerias internas e 

externas, e inclusive com a concentração de cursos e outras atividades em 

Escolas de extensão. (THIOLLENT, 2016, p. 48) 

 
 
Considerações finais 
 

O estudo reforçou a nossa crença em que a Extensão universitária é a interação 

transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade, podendo ser uma 

importante plataforma de convergência para uma universidade mais aberta à 

interdisciplinaridade.  

Depreendemos a partir dos resultados que o Projeto possibilitou aos seus participantes 

ampliarem seu repertório e prática social. Tornaram-se protagonistas do seu processo de 

ensino aprendizagem a partir da leitura da realidade social e, com isso, adquiriram 

condições para multiplicar na sua vida profissional as experiências extensionistas. 

Apreenderam que ensinar é um processo dialógico que exige compreender que a educação 

é uma forma de intervenção no mundo.  

A extensão universitária, por meio do Saber Cuidar, contribuiu com a formação crítica 

do estudante e repercutiu no exercício profissional em diferentes contextos. Durante a 

graduação desafiou os extensionistas a saírem da área de conforto acadêmico e aprender 

outros saberes. Por meio da utilização de técnicas lúdicas e linguagem acessível aos 

diferentes segmentos populacionais, os egressos trabalham na perspectiva da práxis da 

educação para a autonomia. Aplicam na vida profissional os repertórios apreendidos na 

extensão, exercitando no trabalho cotidiano os preceitos freirianos e da educação popular.  

Podemos afirmar que o projeto cumpriu o papel que se propôs de exercitar a 

indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, sobretudo no que diz respeito às 

diretrizes: impacto na formação do estudante e, impacto e transformação social. 
 

 

Notas 

 
1. Fonte Financiadora: PIBIC/CNPq/UNIFESP (2013-2014). 
2. Declaramos que não há conflito de interesses nesse estudo. 
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