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RESUMO 
 
 

 
O estudo trata da reforma da política de extensão na UFRPE, iniciada em 2004, e 

das condições que se mostraram associadas ao processo de institucionalização 

dessa política. A alteração no jogo de forças políticas na instituição ensejou 

experiências inovadoras nessa área e avanços significativos no redirecionamento 

das ações, mas os indicadores sociais de institucionalização da política de extensão 

permanecem baixos. Na suposição de que o processo se inscreve nas redes de 

relações sociais, serviu de referência à hipótese de trabalho, a teoria do capital 

social que coloca em destaque as redes de cooperação, de confiança e 

solidariedade como condições para mobilização da ação coletiva. Trata-se de um 

estudo de caso, desenvolvido segundo metodologia qualitativa, incluindo no 

instrumental utilizado a análise documental, entrevistas e reuniões/oficinas com 

pequenos grupos na unidade investigada. Os resultados da pesquisa destacam: a 

mobilização do capital social como recurso de poder, na Universidade e a formação 

do bloco de poder que assegurou apoio e sustentação a proposta de mudança na 

extensão; o baixo grau de institucionalização da política de extensão, apesar do 

capital social mobilizado. São conclusões do estudo: a) a mobilização do capital 

social gera a participação política que constitui mecanismo indispensável à 

implantação da mudança na política institucional; b) o processo de 

institucionalização da mudança requer a convergência dos diversos 

atores/grupos/parceiros da instituição e alianças em torno dos objetivos e do alcance 

das medidas propostas; c) a fragilidade do capital social para gerar, por si só, 

transformações significativas na política de extensão na universidade. 

 

Palavras Chave – Extensão universitária, Capital social, Institucionalização. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This study deals with the reform of the extension policy at UFRPE, started on 2004, 

and with the conditions associated to the institutionalization process of this policy. 

The change in the game of political powers in the institution enabled innovative 

experiences in that area and significant advancements in the redirection of the 

actions, but the social indicators of institutionalization of the extension policy remain 

at low levels. Supposing that the process is framed within the social relationships’ 

networks, it was considered as a reference for the work hypothesis the social capital 

theory that emphasizes the cooperation networks, as well as the trust and solidarity 

networks, as essential conditions for the mobilization of collective actions. It is a case 

study, developed according to a qualitative methodology, including, in the 

instrumental used, the documentation analysis, interviews and meetings/workshops 

with small groups in the investigated place. The results of the research show: the 

mobilization of the social capital as a symbol of power at the University and the 

formation of a power group which ensured the support to the proposal of changes in 

the extension, as well as sustained it; the low level of institutionalization of the 

extension policy, in spite of the mobilized social capital. The following are conclusions 

from the study: a) the mobilization of the social capital generates the political 

participation, which is an essential mechanism for the implementation of changes in 

the institutional policy; b) the institutionalization process of change requires the 

convergence of the several actors/groups/partners of the institution, as well as 

alliances concerning the objectives and the extension of the proposed measures; c) 

the fragility of the social capital to generate, individually, significant changes in the 

extension policy at the university.  

 
Key words – University extension, Social capital, Institutionalization 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 O presente trabalho toma como objeto de estudo as relações sociais no 

interior da Universidade objetivando analisar como a comunidade acadêmica da 

UFRPE tem se mobilizado para efetivar um processo inovador na política de 

extensão universitária.  

 

A extensão universitária é um tema que se torna relevante nas últimas 

décadas no país. Com a globalização, a reestruturação capitalista e o aumento da 

estratificação social, a sociedade tem cobrado das IES o seu compromisso com 

setores menos favorecidos da população e os problemas sociais mais amplos. Nas 

IES essa função social fica associada à atividade de extensão, entendida como 

prática acadêmica que interliga a universidade nas suas atividades de ensino e de 

pesquisa com as demandas da sociedade. 

 

A extensão entra assim na contemporaneidade, como campo estratégico para 

a construção da cidadania e como instrumento de mudança que vai possibilitar a 

democratização do conhecimento produzido e ensinado no terceiro grau associado 

ao atendimento das demandas mais urgentes da população. Além disso, a extensão 

se oferece como uma das formas de se dar visibilidade àquilo que a instituição está 

produzindo. A extensão universitária, quando desenvolvida numa perspectiva ética e 

crítica, buscando uma relação dialogizante com a comunidade e uma articulação 

com o ensino e a pesquisa, representa uma possibilidade concreta de integração 

entre teoria e prática e de transformação social da realidade, além de uma rica 

experiência de atuação interdisciplinar. 

 

Contudo, na maioria das IES ela é viabilizada de forma periférica e como 

realidade teórica, mas de pouca prática. Ou ainda, quando é exercida de forma 

significativa, em termos de quantidade, o professor em geral não foi capacitado para 

desenvolver essa atividade de forma adequada. Para Garrafa (1989), essa falta de 

clareza conceitual acaba contribuindo para a depreciação do “status” da atividade. 

Isso significa que, muitas vezes, há um desconhecimento ou equívoco quanto à 
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concepção de extensão, sua metodologia diferenciada de trabalho, sua importância 

como instrumento de transformação social e o desenvolvimento de sua prática 

articulada às outras funções de ensino e de pesquisa. Fazer extensão significa lidar 

com realidades novas para a universidade e adotar uma dinâmica de trabalho que é, 

muitas vezes, diferente de sua rotina. Como conseqüência, verifica-se uma prática 

extensionista desprovida de sistematização, apresentando carências nos seus 

aspectos de administração, planejamento, estratégias e ações integradas. 

 

 Como proposta inovadora a atual gestão universitária da UFRPE tem 

procurado desenvolver uma política de extensão que possa superar essas 

carências, compromissada em partilhar com a comunidade e a sociedade ações 

alternativas no enfrentamento dos problemas sociais. A tarefa não tem se mostrado 

fácil, e varias são as explicações, desde a escassez de recursos, às oportunidades e 

limitações presentes na própria Universidade. A situação evidencia que a proposta 

de inovação da administração central não é suficiente para garantir esforços 

cooperativos de docentes e alunos, apesar de reconhecerem a importância crítica do 

momento e dos mecanismos de gestão participativa para tornar a Universidade 

verdadeiramente democrática. Como assinala grande parte dos autores que se 

dedicam ao tema da inovação e da mudança organizacional (Scott, 1995; Pereira e 

Fonseca, 1997; Tolbert e Zucker 1999), esse processo enfrenta quase sempre 

barreiras e resistências, muitas vezes criadas pela própria estrutura da organização 

que, na maioria dos casos já cristalizou um modo determinado de ação. Outros 

como Locke (2001) encontram na confiança e nas condições das quais depende, o 

tema explicativo para a emergência da cooperação e da participação quando se 

trata de qualquer ação política. 

 

 O foco da atuação neste estudo recai portanto, nas condições que se 

mostram associadas à gestão da política de extensão na Universidade e 

implantação de mudanças que favoreçam a promoção de ações de interesse 

coletivo no meio em que atua. 

 

 Na ótica da teoria do capital social procurou-se identificar as redes de 

relações na comunidade acadêmica, indagando como o capital social influência a 

implantação da política de extensão e, por essa via, atende a questões que lhe são 
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postas no plano do conhecimento e da responsabilidade social. Parte-se do 

pressuposto que o mundo da universidade se insere na conjuntura de crise (Sousa 

Santos, 1995) que se comunica à dinâmica universitária, afetando igualmente os 

aspectos organizacionais e institucionais. Além do conteúdo formativo ministrado, o 

avanço da pesquisa e das tecnologias, a universidade se inclui no capítulo da 

responsabilidade social de forma explicita sob a expressão compromisso social. É no 

entendimento e compreensão desse compromisso que se define a política de 

extensão e a direção das ações extensionista (Wanderley, 2005). 

 

 Numa realidade pluralista, como a universidade, se estabelecem relações que 

aproximam as pessoas e levam a constituição de grupos, segundo afinidade de 

interesses e valores, e ainda, se estabelecem relações entre diferentes grupos, 

consolidando alianças ou resistências (Granovetter apud Lazarini, 2000). No interior 

da universidade, criam-se alternativas de mudança, mas a diversidade de redes de 

relações também a converte em espaço fértil para a resistência à mudança, em 

nome da tradição. 

 

 A teoria do capital social ressalta a significação dessa rede de relações para o 

alcance dos objetivos das políticas sociais. A idéia central dessa teoria é “que as 

redes sociais têm valor” (Putnam, 2002). 

 

Estudos recentes chamam a atenção para a importância do fluxo de capital 

social gerado em rede, tanto para a organização como para a implantação de 

políticas de interesse coletivo. Em geral, tratam desse tipo de capital como o 

conteúdo das relações sociais, combinando atitudes de confiança com condutas de 

reciprocidade e cooperação. Nas ciências sociais, o capital social é referido como 

um recurso eficaz na mobilização do desenvolvimento social. Ainda na década de 

80, Pierre Bourdieu o definiu como “o conjunto de recursos atuais ou potenciais que 

estão ligados a uma rede durável de relações” (Bourdieu, 1999.p. 67). Para Coleman 

(1994), diferentemente de outras formas de capital, o capital social é próprio das 

estruturas de relações entre atores. Procura, demonstrar, então que essa forma de 

capital pode ser mobilizado como elemento complementar ao desenvolvimento. Para 

ele, capital social caracteriza-se como um bem coletivo que cresce à medida que é 

utilizado. 
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Não obstante os estudos de Coleman e Bourdieu, o conceito passou a ganhar 

notoriedade com as pesquisas de Robert Putnam (1993; 2002), ao relacionar capital 

social e cultura política, na Itália e nos EUA. Com os neoinstitucionalistas, como 

Evans (1993) e Fox (1996), a dimensão política passa a ser valorizada, ao 

mostrarem que o Estado influencia a mobilização do capital social e a 

institucionalização das mudanças nas instituições e na sociedade em geral.  

 

Importa reconhecer, no entanto, que os vários autores procuram referir-se ao 

capital social como redes, normas e valores que favorecem a cooperação entre as 

pessoas, os grupos e as comunidades em busca de objetivos comuns. Essa é 

também a posição dos organismos internacionais que ressaltam, desse modo, a 

importância da rede de confiança e a associação para o processo de 

desenvolvimento. 

 

“O capital social se refere a redes e relações que 

estimulam a confiança e a reciprocidade e amoldam a 

qualidade das interações na sociedade” (Banco Mundial, 

2000:19). 

 

 A importância assumida por esse quadro teórico no debate atual sobre o 

desenvolvimento e configuração das políticas públicas está associada à concepção 

da sociedade civil como o fator mais importante para o desenvolvimento, e que sua 

participação nos programas e projetos possibilita melhores resultados tanto no 

planejamento como em sua execução. Justifica-se desse modo a opção por esse 

referencial neste trabalho, no qual se procura particularizar o redirecionamento e a 

institucionalização da política de extensão na Universidade. Com o entendimento 

que a efetivação de inovações na estrutura acadêmica da UFRPE é influenciada por 

fatores internos da própria instituição, a pesquisa foi orientada no sentido de 

caracterizar as redes de relações e os grupos constituídos no interior da 

Universidade e sua condição como potencializadores ou desagregadores da política 

de extensão.  

 

 Graças ao mapeamento das redes sociais na Universidade, foi possível 

delinear o perfil das forças que aí se confrontam, identificar a constituição do bloco 
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de poder e a mobilização dos recursos de poder pelos grupos existentes, além de 

qualificar as relações que se estabelecem entre os grupos e como contribuem para a 

objetivação das ações extensionistas. Atenção especial foi dada ao grupo dirigente, 

constituído pela administração superior e “staff” da PRAE, na Universidade. 

 

 Num segundo momento, a observação prosseguiu com a análise do processo 

de institucionalização da política de extensão na Universidade. Sob esse aspecto 

mostraram-se especialmente importantes os canais de informação e o fluxo de 

comunicação na Universidade para superação de resistências e formação do 

consenso necessário à implantação das mudanças propostas. 

 

 O apoio do grupo dirigente foi fundamental nesse momento, pois, despertou o 

esforço cooperativo da comunidade acadêmica em torno das expectativas de 

mudança na extensão. Dessa forma o capital social, antes adormecido no interior da 

Universidade passou a aproximar os diferentes grupos em torno de um interesse em 

comum, a nova política de extensão. Esse relativo consenso dos grupos em relação 

à extensão, não significa que inexistam diferenças e divisões, mas que essas foram 

eclipsadas pelo poder de intervenção do grupo gestor, que procurou em todos os 

momentos dar apoio às iniciativas de mudança e efetivar as inovações.  

 

 Mesmo tendo conseguido arregimentar o capital social e viabilizar um 

consenso mínimo em relação às mudanças, percebe-se que a institucionalização 

ainda se mostra incompleta. Os programas e projetos, definidos como prioridades 

dessa nova fase da extensão, permanecem pouco valorizados, sendo comum a não 

efetivação de seus objetivos e ações.  

 

 Conclui-se assim, que apesar de ser considerado como um importante 

ingrediente à mudança e ao desenvolvimento, o capital social, juntamente com seus 

indicadores (confiança, cooperação, apoio dos dirigentes) não se mostrou tão 

eficiente na efetivação de mudanças do microcosmo social da UFRPE.  

 

Os resultados do trabalho estão distribuídos em três capítulos. O primeiro 

procura demonstrar os desafios à universidade no contexto neoliberal, sua 

submissão aos ajustes estruturais do sistema capitalista e sua conseqüente crise de 
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hegemonia, vivenciada na contradição interna entre o conhecimento 

predominantemente acadêmico e a produção de padrões de cultura e 

conhecimentos úteis à acumulação de capital financeiro. Ainda nesse capitulo, 

discute-se como a universidade através da extensão pode aliar sua função 

exclusivamente acadêmica de gerar conhecimento e formar profissionais de 

qualidade a uma ação de construção da cidadania e de responsabilização social.  

 

 O segundo capítulo aborda a trajetória da extensão na UFRPE, seu 

desenvolvimento e as idéias de inovação e mudança na atual gestão. Segue-se a 

delimitação do problema de pesquisa, no contexto das propostas participativas no 

interior da Universidade e a aproximação com o conceito de capital social, suas 

diferentes abordagens particularizando as dimensões adotadas no presente estudo. 

Ainda nesse capítulo detalha-se o processo de pesquisa, desenvolvido segundo 

metodologia qualitativa, instrumentos e técnicas utilizadas e sua adequação aos 

objetivos propostos. 

 

 O terceiro capítulo trata a análise sobre as relações sociais e sua dinâmica na 

Universidade, destacando sua contribuição para a formação do bloco de poder1 e 

seu apoio às iniciativas de mudança na política de extensão. 

 

 As considerações finais chamam a atenção para a fragilidade do conceito de 

capital social numa realidade em que predominam as desigualdades sociais e as 

pessoas ainda lutam pelo acesso aos serviços sociais, demonstrando baixa 

confiabilidade nas instituições. Fica evidenciado, no estudo, a importância das 

relações de confiança, cooperação e solidariedade como elementos reforçadores da 

participação, mas fraca possibilidade de assegurar a institucionalização  da mudança 

na instituição.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 O bloco de poder representa um conjunto de forças que se aliam para promover objetivos comuns. 
trata-se de um somatório de adesões que se combinam em torno de um ideário comum. 
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CAPÍTULO 1 - CONSENSOS E DISSENSOS NA UNIVERSIDADE  

 

 

1.1  Os desafios à universidade no contexto neoliberal 

 

 Sob a influência do modelo econômico keynesiano e da acumulação fordista, 

condensado num conjunto de práticas de intervenção econômica, de controle do 

trabalho, das tecnologias e dos hábitos de consumo, o capitalismo desfrutou um dos 

períodos mais prósperos da sua história, uma verdadeira “época de ouro” que se 

estendeu de 1945-1973. Segundo Harvey (1993), essa prosperidade vivenciada no 

período pós-guerra, começa a declinar a partir do crescimento econômico dos paises 

da Europa Ocidental e do Japão e da conseqüente saturação de seus mercados 

internos que impulsionaram a busca por mercados de exportação, concorrendo com 

o principal centro capitalista, os Estados Unidos. Essa concorrência, somada a 

quedas de produtividade e lucratividade e a crise do petróleo nos anos 70, não só 

contribuiu para a eclosão da crise fiscal norte-americana, mas tornou-se 

determinante da “onda inflacionária que acabaria por afundar a expansão do pós-

guerra”. (Harvey, 1993. p. 136). 

 

Nesse contexto e como conseqüência da crise, se desenvolve o processo da 

reestruturação produtiva, enquanto os países centrais passam a prescrever novas 

regras econômicas e reajustes sociais e políticos, capazes de restabelecer os 

padrões de acumulação, e assegurar um novo dinamismo ao sistema capitalista. 

Segundo Perry Anderson (1996), ainda nesse período, sobre os escombros do 

modelo de Estado intervencionista keynesiano, as idéias liberais, passam a ganhar 

terreno influenciando a crítica sobre a crise2 e também as medidas para a retomada 

do crescimento econômico, sobressai a necessidade de adaptação da sociedade às 

estratégias neoliberais, com base na diminuição do Estado, na desregulamentação 

financeira, nas privatizações e na flexibilização das relações de trabalho.  

 

 Aliada a uma tecnologia de ponta que conseguiu estreitar os meios de 

comunicação e “universalização dos mercados” como fala Chesnais (1996), a 
                                                 
2 Atribuem a crise ao poder excessivo dos sindicatos, com sua pressão sobre os salários e ao 
excessivo controle estatal. 
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mundialização do capital tem na desregulamentação financeira uma das principais 

forças no processo de acumulação. A descoberta de maneiras alternativas de obter 

lucros que não se limitam ao processo produtivo de bens e serviços criou um único 

mercado mundial de ações e credito capaz de movimentar uma esfera financeira em 

patamares acima dos índices de crescimento dos investimentos, do PIB e do 

comércio exterior de muitos países desenvolvidos.  

 

 A ameaça permanente de desequilíbrios financeiros e de instabilidade política 

gera impactos sobre o papel do Estado-nação e, em conseqüência, sobre as 

estratégias de organização do Estado e suas relações com a sociedade. 

 

 Nesse contexto sobressai a influência dos organismos internacionais que se 

incumbem de estruturar um novo modelo econômico, associado ao processo de 

globalização que, entre outras coisas implicava a necessidade de reforma do Estado 

capaz de atender ao livre mercado e à sua finalidade social. Não é de causar 

estranheza que a grande maioria dos países latino-americanos – o Brasil, inclusive –

viesse a adotar a descentralização, nos anos 80, como um meio para se adequar a 

um mundo globalizado e uma economia internacionalizada. Agências como o Banco 

Mundial, o FMI, a UNESCO, e a OMC fixam objetivos e metas, coordenam as 

estratégias de enfrentamento capitalista junto aos governos dos paises periféricos. 

Trata-se de consolidar o consenso de Washington que, para Fiori (1996), informa o 

conjunto de medidas impostas pelas agências de financiamento internacionais e 

pelos paises desenvolvidos, com o objetivo de reestruturar a economia e redefinir 

mecanismos politico-institucionais capazes de dar sustentação à nova ordem social. 

 

 Ao analisar o processo de mundialização, Kaufman (1998), alerta quanto aos 

paradoxos desse processo. Ao mesmo tempo em que a globalização exige uma 

liberalização crescente, ela conduz à formação de blocos que de alguma maneira, se 

tornam exportadores de capitais em relação aos periféricos. “É no movimento dos 

centros em direção às periferias que se joga, na hora da globalização, o jogo da 

integração e da exclusão(...) O universalismo que se associa geralmente à 

mundialização não deve ser tomado por uma ampliação efetiva de liberdades para 

todos” (KAUFMAN, 1998)  
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A estratégia de redução de custos, a desregulamentação financeira e do 

mercado, somada à reestruturação do processo produtivo, contribuem, para uma 

das conseqüências mais graves dos tempos de globalização: o desemprego, um 

mecanismo natural, necessário e, ao mesmo tempo, desejável na situação de crise 

do capital, uma vez que implica diminuição dos salários e, conseqüentemente, dos 

custos de produção. 

 

Além dos elevados níveis de “desemprego estrutural”, com a acumulação 

flexível se instala um vasto movimento de emprego no chamado “setor de serviços”, 

cresce o trabalho precarizado, em tempo parcial, temporário ou terceirizado através 

de subcontratos, além da progressiva eliminação dos direitos trabalhistas. Isso 

significa “reduzir o número de trabalhadores ‘centrais’ e empregar cada vez mais 

uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos quando as 

coisas ficam ruins”. (HARVEY, 1993.). 

 

Às mudanças geradas pela reestruturação capitalista, soma-se o 

desenvolvimento de uma cultura, em escala também mundial, como demonstra Ianni 

(1997), que identifica a emergência de um padrão de cultura global, orquestrada 

pelo “marketing”, com amplo poder de impor padrões de consumo globais e uma 

poderosa estrutura fictícia de interesses, necessidades e aspirações. A idéia de 

consumo como meio de inserção social, qualidade de vida e status, veiculada 

através dos meios de comunicação, fortalece as relações de discriminação de classe 

e de comportamentos sócio-culturais capazes de despolitizar as diferenças. Isso 

acaba por resignificar as respostas sociais (IANNI, 1997). 

 

O sistema de produção globalizado não só proporciona o objeto do consumo 

(Cocco, 2000. p. 22) e determina sua forma, como também cria continuamente 

novas necessidades de consumo, através da influência sobre a opinião pública. É da 

natureza do sistema globalizado construir estratégias que, em última instância, 

servem à mobilidade dos capitais e à privatização e se apóiam na padronização e 

uniformização dos costumes econômicos dos modos de trabalho e hábitos de 

consumo. 
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   Alem de ditar as regras da economia mundial, a globalização, aliada ao 

modelo econômico neoliberal, influência as instituições sociais, reconfigurando suas 

práticas, seus objetivos e modificando suas formas de organização. A crise 

institucional não só atinge o Estado que, na ótica dos neoliberais, tem a função 

precípua de garantir o livre mercado e proteger as realizações produtivas do 

sistema. Na dinâmica da mundialização, instituições universalmente cristalizadas 

têm sua estrutura afetada: a família, por exemplo, deixa de ser caracterizada pelo 

modelo nuclear; a educação e outras práticas sociais passam a agregar novos 

valores da atual mudança cultural burguesa. 

 

Na base desse processo está o aumento da velocidade das comunicações, o 

extraordinário desenvolvimento de tecnologias que facilitam a circulação de 

mercadorias e capitais e, também, de idéias e valores. Sem dúvida alguma, o 

progresso da tecnologia da comunicação e do transporte condiciona, em grande 

parte, o movimento da globalização, juntamente com a divisão internacional da 

produção e o deslocamento industrial que caracterizam o sistema de produção de 

hoje. Graças às inovações tecnológicas, é possível realizar a fabricação de um 

computador, por exemplo, em diferentes centros técnicos. Os “softwares” poderão 

ser elaborados onde se encontre tecnologia ou relação mais favorável 

capital/trabalho; a montagem noutro lugar, em função da intensidade da mão-de-

obra, da disponibilidade de matéria prima ou dos incentivos fiscais, etc. 

 

Para assegurar esse desdobramento das atividades de produção, é requerida 

uma tecnologia de ponta não somente em função da produtividade, mas também 

pelo seu papel de integração, para coordenar as atividades deslocalizadas, controlar 

os recursos ou conservar o “know-how” adquirido. Desnecessário dizer que o 

elemento básico para o desenvolvimento tecnológico requerido é o apoio de um 

sistema de educação, orientado por padrões de qualidade e suficientemente apoiado 

pelo Estado. 

  

 Neste estudo, focaliza-se a universidade como um dos elementos 

constitutivos do sistema marcado pelo cariz ideológico de uma nova lógica do 

capital. Nessa configuração a educação é concebida como instrumento que 

alavanca o processo de acumulação do próprio capital. Contudo, o projeto político 



 22  

da universidade vai além das ações tipificadas pelo mundo do trabalho. No quadro 

teórico adotado, entende-se que a globalização das sociedades e a mundialização 

da cultura atravessam todas as organizações como determinantes históricos de suas 

múltiplas intervenções político ideológicas. A universidade se move, portanto, em 

meio a contradições que criam pontos de tensão tanto no seu relacionamento com o 

Estado e a sociedade, como também no seu próprio interior, conferindo novo 

significado e direção social às práticas que desenvolve – além da pesquisa e do 

ensino, a extensão. 

 

Encarada como o principal centro produtor de conhecimentos, a universidade, 

historicamente, tem servido aos interesses dos mais diversos grupos sociais. 

Durante a idade média, período do seu nascimento serviu à Igreja, formando os 

clérigos responsáveis pela ideologia medieval. Nesse mesmo período consolidou a 

função do ensino, principalmente através da transmissão dos estudos filosóficos 

clássicos, da teologia e do direito. 

 

 A passagem dessa universidade medieval acrítica, comprometida 

principalmente com a formação eclesiástica, para uma universidade crítica, voltada à 

pesquisa, vai se gerar a partir do pensamento moderno, principalmente por iniciativa 

do modelo de universidade alemã, que defendia o funcionamento das universidades 

sobre o principio da pesquisa e do trabalho cientifico, através principalmente da 

ciência experimental. A proposta da universidade alemã de produzir o conhecimento 

de forma autônoma vai ser mitigada, no entanto, pelo interesse comercial e industrial 

do capitalismo emergente que se propõe a transformar a ciência em fator produtivo, 

fazendo a pesquisa perder gradativamente sua função de “educação pela ciência” 

para ter a função econômica e política. Mais uma vez a universidade é envolvida 

pelo poder dominante, que procura usá-la como instrumento de controle ideológico. 

  

Hoje, no contexto da globalização e sob influência neoliberal, a universidade 

vivencia uma crise de hegemonia, no confronto permanente com as exigências da 

sociedade capitalista. Cada vez mais é requerida sua articulação ao mercado, seja 

através do desenvolvimento de tecnologias capazes de acelerar o processo 

produtivo, seja através da formação e qualificação da força de trabalho para 

reformas na sociedade. Ao mesmo tempo, porém, surgem pressões sociais que 
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reclamam da universidade intervenção mais agressiva em favor da universalização 

dos direitos e da transformação social. 

 

 Do ponto-de-vista de Sousa Santos (1995), a crise da universidade tem 

origem nas contradições produzidas para compatibilizar uma série de exigências 

cada vez maiores que lhe são feitas por parte da sociedade. Essa crise se desdobra 

por sua vez, em crise de hegemonia, de legitimidade e crise institucional. 

 

 A crise de hegemonia pode ser verificada na contradição entre conhecimentos 

exemplares, ou seja, comprometidos com a construção do saber predominante 

acadêmico, e a produção de padrões de cultura e conhecimentos úteis ao 

desenvolvimento industrial. Esta crise passa a ocorrer no momento em que o 

conhecimento cientifico produzido na academia deixa de ser necessário e já não 

atende as exigências de conhecimento voltadas para o capitalismo em expansão.

  

 A crise de legitimidade da universidade perante a sociedade surge a partir do 

momento que os setores populares percebem que a educação superior e a alta 

cultura são prerrogativas das elites e passam a cobrar das universidades uma maior 

democratização do saber. 

 

 Por fim, a contradição entre autonomia institucional e produtividade social vai 

gerar a terceira crise, ou seja, a crise institucional que passa a ser a submissão do 

modelo autônomo de organização a critérios de eficiência e produtividade. Esta crise 

é típica do padrão organizacional desenvolvido pela atual sociedade, que busca nos 

critérios avaliativos afirmar a qualidade total dos serviços produzidos. 

 

 A crise de hegemonia da universidade é igualmente ressaltada por Lessa 

(1999) que procura explicá-la a partir do descompasso no avanço tecnológico. Para 

ele, o sucesso da universidade enquanto instituição produtora de conhecimento, 

direcionada para a pesquisa e o desenvolvimento cientifico teria perdido espaço no 

atual estágio da globalização, ao necessitar de respostas imediatas para o 

enfrentamento da nova divisão internacional do trabalho. Coloca-se, assim, na 

defesa de um pragmatismo necessário ditado pelas mudanças na esfera produtiva, 
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usando uma crítica velada ao academicismo e à acumulação do saber pela 

universidade, sem aplicação imediata. 

 

 Ao vincular a crise da universidade ao processo de reestruturação do capital, 

Trindade (1999) admite que a Reforma do Estado, têm favorecido a idéia da 

universidade como empresa. Ao analisar o relatório3 que propõe a reformulação do 

ensino superior na França, aponta para o fim da universidade enquanto instituição 

social comprometida com a cultura, com o pensamento e com a reflexão crítica. Em 

seu lugar inaugurar-se-ia uma razão instrumental voltada para a lucratividade e 

produtividade. A pesquisa, nesse sentido seria associada às necessidades 

empresariais e o ensino por sua vez passaria a ter um caráter pragmático e 

profissionalizante.  

 

� Outro estudo que associa a crise da universidade à crise do capital é o de 

Marilena Chauí (1999), que ressalta a tendência de articulação da universidade ao 

mercado, atribuindo-lhe o perfil empresarial. A reforma do Estado, iniciada nos anos 

90, com o objetivo de racionalizar as atividades estatais e de distribuí-las em 

diferentes setores, aponta a colocação dos direitos sociais (saúde, educação e 

cultura), no setor de serviços, isto é, aqueles que podem ser realizados por 

organizações não-estatais na qualidade de prestadoras de serviços. Nesse sentido a 

universidade passaria da condição de instituição social, comprometida com a 

construção do saber e a universalização do conhecimento, à condição de instituição 

social, adaptando-se às exigências do mercado. Como organização social, a 

universidade obedeceria a uma outra lógica que não é mais a da produção do 

conhecimento de forma autônoma e da democratização científica, mas a da prática 

administrativa numa sociedade de mercado, ou seja, passaria a ser regida pelos 

princípios da gestão, do planejamento, da produtividade, do controle, da eficácia e 

do sucesso, fundados numa racionalidade que passa a ser instrumental. 

 

Diante dos graves problemas sociais e econômicos ocasionados pelos efeitos 

da globalização e do recuo do Estado em relação à questão social, os cidadãos e a 

                                                 
3 Ver. Pour um modele d’enseignement supèrier – Rapport de la commision présidee por Jacques 
Attali, Paris, Stock, 1998.In. Trindade, 1999. 
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sociedade são convocados a compartilhar responsabilidades na resolução de uma 

série de problemas. 

�

Entendemos que a contradição entre autonomia cientifica acadêmica e a 

submissão crescente a critérios de eficiência e produtividade pode, a depender dos 

interesses que conduzam os destinos da universidade, ser administrada pela 

incorporação da lógica empresarial ou pela afirmação da universidade como 

instituição social, não subordinada a critérios de produtividade. A universidade esta 

inserida no processo de reprodução das relações sociais e não se pode subestimar 

sua importância nesse processo, sua atuação se concretiza na dinâmica das 

relações sociais vigentes numa conjuntura histórica.                 

 

 A reforma administrativa do Estado, iniciada com o Plano Diretor da Reforma 

do Aparelho do Estado em 1995, sob a responsabilidade do Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), partindo do argumento de 

esgotamento do modelo de Estado até então desenvolvido no Brasil propõe um novo 

modelo que reserva um papel de destaque à sociedade civil. A idéia de cooperação, 

de partilhamento de responsabilidades entre os setores público e privado, antes 

marcados por uma distinção clássica, segundo a qual o público identifica-se com o 

Estado e o privado com o mercado, passa a alterar-se. Em seu lugar estrutura-se 

uma nova visão de “espaço público”, o qual não mais se limita ao Estado, mas passa 

a ser espaço de ação de um conjunto de atores (ONGs, associações, empresas 

privadas e sociedade em geral), que agora passam a desempenhar funções até 

então exclusivas do Estado, como a gestão das políticas sociais. Essas 

organizações adotam uma nova postura, a responsabilidade social, que se expressa 

mais recentemente na atuação empresarial. Segundo o Instituto Ethos4, essa 

atuação vai além da lei e da simples filantropia, e torna-se uma forma ética de 

conduzir os negócios o que torna a empresa parceira e co-responsável pelo 

desenvolvimento social. Esse principio ético e moral apesar de ser difundido pelo 

setor empresarial, também é envolto pelo restante da sociedade, podendo mesmo 

ser considerado como toda a ação que contribua para a melhoria da qualidade de 

vida da sociedade. Tal como afirma, Birou (1976. p. 361) “a responsabilidade social 
                                                 
4 Organização não-governamental Idealizada por empresários e executivos oriundos do setor privado 
com a missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma 
socialmente responsável. 
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é a responsabilidade daquele que é chamado a responder pelos seus atos face à 

sociedade ou a opinião pública, na medida que tais atos assumam dimensões ou 

conseqüências sociais”. Nesse sentido a dimensão do conceito de responsabilidade 

social não se limita exclusivamente às empresas privadas, mas atinge todos os 

setores da sociedade, inclusive o Estado, que além do dever ético de atender as 

necessidades sociais tem o dever sistêmico de promover a inclusão social. 

 

 Da mesma forma que a sociedade tem cobrado das organizações 

empresariais uma maior participação na questão social. Também é cobrado ao 

Estado o cumprimento de sua missão, qual seja, o de mobilizar forças através 

principalmente das políticas públicas para o combate a pobreza e aos altos índices 

de desigualdade presentes no país.    

 

 Dentre as instituições publicas chamadas a participar desse compromisso 

social destaca-se a universidade (principalmente pública), que é convidada a sair de 

sua “torre de marfim”, de seu isolamento, e responder aos interesses e 

necessidades dos setores carentes da sociedade, intervindo nas disparidades 

sociais e criando alternativas junto à sociedade para uma maior equidade social. A 

figura mais expressiva dessa função na universidade se centra na dimensão da 

extensão universitária. 

 

 Ao ser questionada socialmente por não usar seu espírito crítico e cientifico a 

serviço dos grupos sociais mais carentes, a universidade resolve buscar na 

extensão, enquanto expressão de seu compromisso social, sua afirmação, e 

justificar-se não só perante a população que se encontra diretamente a ela 

vinculada, mas também junto à sociedade em geral. Muitas vezes a sociedade não 

tem consciência das potencialidades da universidade. O rompimento desta situação 

de isolamento só pode ser feito por iniciativa da própria universidade, criando as 

condições necessárias para o despertar da consciência dos diversos segmentos 

sociais sobre a instituição. Nesse sentido, a função social da universidade deve aliar 

aquela exclusivamente acadêmica - gerar conhecimento, formar profissionais de 

qualidade e disponibilizar os mesmos para a sociedade - à atividade extensionista, 

hoje um dos pilares básicos da instituição. 
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 Diferentemente de outros atores sociais a universidade deve procurar por 

intermédio da extensão universitária, realizar o seu compromisso social, facilitando 

não só o equilíbrio e a melhoria de acesso a melhores condições sociais, mas uma 

ação transformadora, entre universidade e sociedade (FORPROEX – Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras5, 1987). Ou seja, deve 

promover o desenvolvimento de políticas públicas e disponibilizar o conhecimento 

acadêmico, através das capacidades e competências instaladas na universidade, 

para a diminuição das desigualdades.  

 

 Dessa forma as universidades podem se colocar, por intermédio da extensão, 

como espaço de interlocução que propicie o exercício da cidadania e a superação 

das formas de exclusão e marginalização existentes na sociedade, e, enquanto 

instituição cultural, produzir, preservar e difundir manifestações culturais que 

possibilitem a construção de uma cidadania plena. 

 

 

1.2 A institucionalização da extensão na universidade 

brasileira 

 

 

 1.2.1 O compromisso com o desenvolvimento 

 

 A extensão universitária no Brasil teve origem a partir da influência de dois 

modelos bem distintos. De um lado, o modelo das Universidades Populares 

Européias6 e, de outro o modelo extensionista norte-americano. 

 

 Segundo Frantz e Silva (2002), uma das primeiras tentativas de manter o 

sentido das Universidades Populares no Brasil refletiu-se na criação da Universidade 

Livre de São Paulo (1911-1917). Em 1918, o movimento estudantil de Córdoba 

(Argentina), que propunha uma universidade mais próxima ao povo e mais 

                                                 
5 O FORPROEX é formado pelo conjunto de pró-reitores das universidades públicas brasileiras e tem 
se constituído como importante instrumento no processo de institucionalização da extensão desde 
1987. 
6 No Brasil estas universidades receberam a designação de universidades livres. 
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democrática, conseguiu difundir por quase toda a América Latina a necessidade de 

criação das Universidades Populares. Estas reivindicações só vão atingir o 

movimento estudantil brasileiro em 1960, quando da realização do I Seminário 

Latino Americano de Reforma e Democratização do Ensino Superior e quando da 

realização do I Seminário Nacional de Reforma Universitária em 1961, eventos estes 

realizados na cidade de Salvador, Bahia. O resultado deste último seminário resultou 

na “Carta da Bahia”, que destacava em seu texto a necessidade de posicionamento 

e do compromisso social da universidade com as classes trabalhadoras e com o 

povo. 

  

 Estas reivindicações vão reafirmar o desejo estudantil da universidade servir a 

sociedade, abrindo espaço para as classes populares. As iniciativas estudantis vão 

dar origem a partir dos anos 1960, a um conjunto de práticas extensionistas, tais 

como: O CPC – Centro Popular de Cultura (1962), que tinha por objetivo levar a 

universidade até a classe dominada, através, do teatro de rua, músicas, educação 

de adultos, cadernos, livros e etc; o SEC – Serviço de Extensão Cultural (1960), 

criado na UFPE, por iniciativa de um conjunto de alunos coordenados pelo professor 

Paulo Freire, e que tinha por objetivo discutir e criar uma prática educativa ligada à 

cultura do povo, podendo assim conscientizar as massas e manter um dialogo com a 

classe dominada; e a UNE-Volante (1962), na UFPR, com o objetivo de fazer chegar 

aos estudantes de todo país, através de representações teatrais de cunho político, 

as reivindicações e a bandeira de luta dos estudantes de abertura democrática das 

universidades. 

 

 Mesmo contando com a iniciativa e a militância do movimento estudantil, que 

conseguiu, durante um certo período, pôr em prática experiências inovadoras de 

aproximação entre universidade e comunidade, as expectativas de abertura 

democrática e popular da universidade foram frustradas com o golpe militar de 1964. 

Em contra partida, ocorre o ressurgimento do modelo norte-americano de extensão 

que passa a influenciar e orientar as instituições universitárias e o governo. Esse 

modelo que já se encontrava presente no país desde 1926 vai encontrar na 

ideologia de integração nacional dos governos militares a proteção necessária para 

se estruturar como principal modelo de extensão universitária até os anos 80. 
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 Caracterizado a partir do assistencialismo e da prestação de serviços, o 

modelo de extensão agrícola norte-americano já era desenvolvido no Brasil desde 

1926, na cidade de Viçosa (MG), com a implantação da Escola Superior de 

Agricultura e Veterinária de Viçosa, tendo vindo para sua implantação alguns 

professores dos Estados Unidos. Dentro desta mesma perspectiva de extensão 

agrícola a Escola Agrícola de Lavras (hoje universidade de Lavras), iniciou as 

atividades de extensão em 1922. 

 

 Estas Escolas Superiores adequaram-se aos princípios da extensão norte-

americana e passaram a ver no treinamento técnico e na divulgação das pesquisas 

para os agricultores, através da prestação de serviços, a possibilidade de 

disponibilizar o conhecimento a sociedade. 

 

 Esse modelo vai ter sua primeira referência legal no Estatuto da Universidade 

Brasileira de 11 de abril de 1931, homologado pelo decreto nº 19.851/31, mais 

conhecido como Lei de Reforma Francisco Campos, que a define da seguinte forma, 

 

A extensão universitária se destina a dilatar os 

benefícios da atmosfera universitária àqueles que não se 

encontram diretamente associados à vida da universidade, 

dando assim maior amplitude e mais larga ressonância às 

atividades universitárias, que concorrerão, de modo eficaz, 

para elevar o nível de cultura geral do povo...  (Exposição de 

Motivos do Ministro Francisco Campos, decreto nº 

19.851/31). 

 

 A idéia que norteia a extensão nesse momento é a de levar o conhecimento 

para a comunidade sem se preocupar com os interesses e a opinião dos que estão 

alem de seus muros. Para Gurgel (1986), o objetivo geral desse sistema de 

extensão era prestar assistência técnica às famílias do interior, com o suporte de 

credito supervisionado e de assistência social. 

 

 Ainda que pretendesse levar o conhecimento até a comunidade e objetivasse 

ajudar o homem do campo, o modelo extensionista norte-americano não tinha por 
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objetivo criar a autonomia da população, e muito menos lhe permitir acesso irrestrito 

e amplo aos conhecimentos produzidos, mas sim manter os grupos integrados ao 

projeto de desenvolvimento nacional. 

 

 Este modelo consolida-se a partir de 1964, quando, sob a marca do 

assistencialismo e do ideal de desenvolvimento e segurança nacional, o governo 

militar passa a ver, não só nesse tipo de extensão mas também naquele praticado 

pelos estudantes a possibilidade de responder a demandas sociais pela atuação 

social da universidade. É neste sentido que programas como o CRUTAC – Centro 

Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária e o Projeto Rondon vão 

consolidar a extensão como função da universidade e refletir a política de 

desenvolvimento nacional do governo. 

 

 A pesar de ter sido posteriormente usado pelo governo militar, o programa 

CRUTAC7, criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1966, que 

teve o apoio técnico da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste, tinha como objetivo central proporcionar ao estudante universitário, dentro 

de um espírito humanitarista, uma atuação nas comunidades rurais, através de 

estágios obrigatórios nas áreas de Medicina, Odontologia, Farmácia, Educação, 

Engenharia, Direito e Serviço Social. Esse programa passa a ganhar uma dimensão 

nacional com o decreto de nº 916/69 que cria o CINCRUTAC – Comissão 

Incentivadora dos Centros Rurais Universitários de Treinamento e Ação Comunitária. 

Embora sua ação permanecesse mais efetiva nas regiões Norte e Nordeste era 

agora coordenado pelo MEC e não mais uma iniciativa particular das universidades. 

 

 O Projeto Rondon, a pesar de ser semelhante ao CRUTAC, se diferenciava 

dele por ter suas bases filosóficas vinculadas a ESG – Escola Superior de Guerra. 

As idéias básicas sobre o desenvolvimento desse projeto são apresentadas pela 

primeira vez no I Seminário sobre Educação e Segurança Nacional, com 

participação de militares e professores da Universidade do Estado da Guanabara, 

em 1966. A educação era então considerada assunto de segurança nacional, 

                                                 
7 O CRUTAC, alcançou alguns resultados positivos e posteriormente enquadrou-se nas propostas de 
legitimação do governo militar, interessado em mostrar a sociedade sua preocupação com as 
condições de vida das camadas mais pobres da população. (Nogueira, 2001. p. 60) 
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especialmente o ensino superior. Interessava ao governo manter os estudantes 

universitários sob tutela, além de incutir-lhes a ideologia da segurança nacional e 

fragmentar qualquer iniciativa de mobilização. 

 

A participação dos estudantes, no Projeto Rondon, limitava-se aos meses de 

férias, quando eram deslocados para as regiões de fronteira, áreas de colonização, 

o semi-árido e a região amazônica, onde deveriam por em prática seus 

conhecimentos e manter uma maior aproximação com as comunidades. Na verdade 

o que o governo pretendia era afastar os estudantes do foco das lutas e da 

organização política, seguindo a ideologia do regime militar.   

 

Considerado pelos críticos como programa paliativo, assistencialista, e sem 

continuidade das ações o Projeto Rondon teve suas atividades ampliadas a partir da 

criação dos “campi avançados”, que passaram a funcionar como área de 

treinamento para os estudantes, visando uma maior participação no 

desenvolvimento do país e a integração entre as regiões. 

 

Paiva (1986), ao comparar o Projeto Rondon e o CRUTAC, constata que as 

formulações teóricas deste último, embora mais ingênuas e inspiradas numa 

concepção humanitária e assistencialista, facilitaram o envolvimento do estudante na 

realidade política local, enquanto o primeiro atuando a partir de métodos que 

descartavam a crítica, tornava problemática a relação entre Universidade e Forças 

Armadas. 

 

Mesmo tendo se consolidado, a partir de programas como o CRUTAC e o 

Projeto Rondon, a extensão desenvolvida no Brasil era totalmente diferente daquela 

reivindicada pelos estudantes nos anos 50 e 60. O modelo extensionista que marcou 

os anos pós-68, mostrou-se ineficaz na solução de problemas como a pobreza, o 

analfabetismo e a carência social das classes dominadas.  

 

As analises dos programas desenvolvidos nos governos militares (CRUTAC e 

RONDON), indicaram a necessidade de mudança conceitual da extensão, tanto em 

relação à forma como se comunicava com as comunidades, como em relação aos 

mecanismos empregados para corrigir as distorções sociais. Nessa perspectiva foi 
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criada uma comissão Interministerial MEC/MINTER, a pedido do CRUB - Conselho 

de Reitores das Universidades Brasileiras8, com a função de promover a integração 

entre os programas CRUTAC, coordenado pelo MEC, e o Projeto Rondon, 

coordenado pelo Ministério do Interior. Entre as sugestões indicadas pela comissão 

estava a definição da política de extensão universitária. Segue-se a criação no MEC 

da CODAE – Coordenação das Atividades de Extensão, que divulga o Plano de 

Trabalho de Extensão Universitária9 em 1975, o qual defendia a articulação em nível 

nacional das diferentes experiências de extensão.  

 

Segundo Nogueira (2001), a pesar de ter encontrado resistências na 

conjuntura política e ideológica do governo militar o Plano representou um 

significativo avanço conceitual da extensão, podendo ser considerado como um 

importante marco para a sua reflexão, uma vez que passa a indicar tanto a direção 

que se deve dar o compromisso social da universidade, como a importância no 

sentido comunicativo de troca entre o saber acadêmico e o saber popular. Dessa 

forma as universidades passam a ampliar a relação com as comunidades mais 

carentes, através de cursos, serviços, difusão cultural, difusão de resultados de 

pesquisa, projetos de ação comunitária que agora teriam a participação dos 

professores não se restringindo aos alunos, como antes.  

 

As ações desenvolvidas pelo CODAE, juntamente com as universidades e 

órgãos de apoio, facilitaram a discussão crítica e impulsionaram a construção de 

uma nova concepção de extensão. Mesmo tendo sido extinto em 1979, as idéias e 

ações de mudança permaneceram, constituído posteriormente alguns dos princípios 

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

 

 

 

 

 
                                                 
8 O CRUB via na extensão uma função universitária de grande importância e procurou organizar 
seminários, com objetivo de sensibilizar dirigentes universitários sobre a necessidade da extensão. 
 
9 Os princípios básicos desse documento foram inspirados nas idéias de Paulo Freire, expressas 
especialmente no livro Extensão ou Comunicação?, em que as camadas populares não são vistas 
como objeto que sofre a ação extensionista, mas são sujeitos da ação.  
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1.2.2 Com a redemocratização, a atualização do compromisso em 

nome da responsabilidade social. 

 

 Em meio ao processo de reabertura democrática dos anos 80 a sociedade 

civil e os segmentos universitários passaram a cobrar da universidade um maior 

compromisso social. A extensão reaparece como atividade capaz de permitir à 

universidade a ampliação desse compromisso. Com esse intuito, e a partir de 

condições democráticas favoráveis forma-se inicialmente o Fórum Nordeste e o 

Fórum Nacional de extensão, os quais defendiam a institucionalização da extensão 

nos departamentos; o financiamento das ações extensionistas e criação de um 

fundo de apoio a extensão; estimulo a divulgação das ações da extensão; inclusão 

do tema como tópico de discussão permanente no CRUB e criação de um órgão 

especifico no MEC. Essas reivindicações representaram as primeiras lutas do Fórum 

Nordeste e foram incorporadas pelo Fórum Nacional, que ainda hoje tenta efetivar 

ações como a que se refere à criação de um setor no MEC que responda pela 

extensão. 

 

 A organização em Fóruns foi acompanhada pelas demais universidades do 

país, criando-se em seguida o Fórum regional do Sudeste e o Fórum regional do Sul 

que segundo Nogueira (2001), já registrava seminários desde 1983. 

 

 Admitindo um certo consenso entre os Pró-Reitores de extensão das 

universidades públicas brasileiras a respeito da necessidade de um Fórum para 

sistematizar a problemática da extensão universitária e para criação de uma política 

de extensão nacional, a universidade de Brasília organiza em 1987 o I Encontro de 

Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, contando com a 

participação de 33 IES públicas esse encontro procurou discutir o conceito de 

extensão, sua institucionalização e financiamento e serviu de base para criação do 

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

1987), inicialmente coordenado por uma comissão colegiada, era composto por 

representantes de cada região e tinha como objetivos: a formulação de políticas e 

diretrizes básicas que permitissem a articulação e o fortalecimento de ações comuns 

das Pró-Reitorias das IESPs da área, a nível regional e nacional; articulação 

permanente com o CRUB, visando garantir a análise e ou encaminhamento das 
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questões referentes a área de atuação das Pró-reitorias; contato com os órgãos 

governamentais e outros seguimentos da sociedade e a divulgação das atividades 

de extensão. Além destes objetivos o Fórum procurou desenvolver uma concepção 

de extensão que superasse o principio assistencialista e prestador de serviços até 

então existente. Assim, já em seu Primeiro Encontro Nacional (1987), se manifesta 

sobre a extensão, destacando-se os princípios da democratização do saber 

acadêmico e a participação da comunidade na universidade. 

 

 A Extensão universitária é o processo educativo, cultural 

e cientifico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

universidade e sociedade. 

A extensão é uma via de mão dupla, com trânsito 

assegurado à comunidade acadêmica, que encontrará, na 

sociedade a oportunidade de elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à universidade docentes 

e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 

teórica, será acrescido aquele conhecimento. Este fluxo, que 

estabelece a troca de saberes sistematizados – acadêmico e 

popular, terá como conseqüência: a produção de 

conhecimento resultante do confronto com a realidade 

brasileira e regional; e a democratização do conhecimento 

acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação 

da universidade. 

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de 

teoria/prática, a extensão é um trabalho interdisciplinar que 

favorece a visão integrada do social. (Fórum Nacional, 1987) 

 

Esse conceito recupera as propostas do movimento estudantil do início dos 

anos 60, superando o principio assistencialista e prestador de serviços que norteou 

a extensão durante o período militar, e consegue pôr fim à idéia de extensão 

enquanto atividade secundária, inferiorizada em relação ao ensino e a pesquisa, 

além de rejeitar o principio de tripé universitário que considera de forma isolada as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. A partir das crescentes discussões e 
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debates fomentados pelo Fórum, esse conceito tem servido como referência para o 

MEC e para as IES, atendendo a implantação de uma política de extensão nacional. 

 

Ainda no I Encontro Nacional o Fórum adotou medidas necessárias à 

institucionalização: primeiro, as referentes à metodologia de integração entre 

universidade e sociedade; depois, as mudanças na estrutura acadêmica, apontando 

a necessidade de criação de órgão especifico para a extensão em cada 

universidade e, por fim, o financiamento e a valorização junto ao MEC e ao CRUB 

(Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras), das ações da extensão. 

 

Essas medidas são perseguidas pelo Fórum até hoje, destacando-se entre 

elas a questão do financiamento. Para os integrantes do Fórum a institucionalização 

da extensão ocorreria tão logo surgisse o financiamento de suas atividades. Essa 

afirmativa é justificada a partir dos temas propostos para os encontros do Fórum 

que, ainda hoje, se centram em torno de três eixos principais: a institucionalização e 

o financiamento da extensão; a relação universidade/sociedade e a integração entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Mesmo tendo sido encarada como elemento de vanguarda na realização do 

compromisso social da universidade, o reconhecimento da extensão enquanto 

função acadêmica encontrou resistências do poder governamental, tornando muitas 

vezes tensa a relação entre o Fórum e o MEC. Assim somente quando se 

encontrava na Secretaria de Ensino Superior do MEC, uma equipe técnica aberta às 

propostas do Fórum, foi criado o PROEXTE10 – Programa de Fomento à Extensão 

Universitária (1993), que incorporava o conceito de extensão elaborado e defendido 

pelo Fórum e atendia uma antiga reivindicação de criação, no MEC, de um fundo 

especial para financiamento de programas e projetos de extensão.   

 

Segundo Jezine (2002) o PROEXTE, possibilitou o desenvolvimento nas 

universidades de uma nova dinâmica caracterizada pela articulação e visibilidade da 

extensão como trabalho acadêmico e representou uma conquista política do Fórum 

já que incorporava o conceito por ele defendido.  

                                                 
10 Em seu primeiro ano (1993), foram disponibilizados pelo MEC trinta bilhões de cruzeiros (moeda da 
época), para sua execução. 
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A política de institucionalização da extensão não tem continuidade no governo 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), que seguindo as orientações da 

reforma do Estado, resolve diminuir os recursos destinados ao ensino superior, o 

que atingi diretamente os projetos de extensão, principalmente aqueles que se 

desenvolviam de forma autônoma e sob a direção ideológica da universidade. Esse 

direcionamento a pesar de não ter fechado totalmente as portas à extensão, 

procurou redefinir o compromisso social da universidade, que passa a ser orientado 

pelo Programa Universidade Solidária11, responsável por intermediar o 

financiamento dos projetos de extensão. 

 

Mesmo perseguindo a institucionalização e o financiamento da extensão junto 

ao MEC, o contexto político dos anos 90, com a perspectiva de privatização do 

Ensino Superior, induz o Fórum a redefinir suas posições. Assim, no IX Encontro 

Nacional (Ceara, 1995), sob o tema “Articulação da extensão universitária com os 

projetos estratégicos de desenvolvimento regionais e nacionais”, o Fórum entende 

que uma outra forma de implementar uma política nacional de extensão é através da 

ocupação de espaços estratégicos na sociedade, com essa perspectiva, há de  

envolver-se crítica e positivamente na definição de políticas públicas e articular-se 

com outros fóruns, como os de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de 

planejamento, na perspectiva de envolver o máximo de espaços possíveis da 

sociedade civil. Pensava, assim, que só com o convencimento da maioria da 

sociedade seria possível empreender transformações sociais e implementar a 

extensão como função acadêmica da universidade. 

 

Desde então, o Fórum procurou dirigir seus esforços para a consolidação de 

princípios, diretrizes, metodologias e metas que viabilizassem uma política nacional 

de extensão para as IES públicas. Esta iniciativa gerou o Programa Universidade 

Cidadã, em que foram definidos oito eixos temáticos12 considerados importantes e 

nos quais as universidades já trabalhavam, atendendo às demandas da sociedade. 

                                                 
11 O referido Programa faz parte de uma das ações promovidas pelo Conselho do Comunidade 
Solidária, que tem o papel de promover a parceria entre governo e sociedade civil, na resolução de 
problemas sociais.  
12 Preservação e sustentabilidade do Meio Ambiente; Promoção à saúde e à qualidade de vida; 
Educação Básica; Desenvolvimento da cultura; Transferência de tecnologias apropriadas; Atenção 
integral à criança, adolescente e idoso; Capacitação e qualidade de Recursos Humanos e de 
Gestores de Políticas Públicas; Reforma Agrária  trabalho rural. 
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O Programa Universidade Cidadã foi o ponto de partida para a produção do Plano 

Nacional de Extensão Universitária (1999). 

 

Considerado como um marco na busca da institucionalização da extensão o 

PNEU - Plano Nacional de Extensão Universitária, reafirma essa posição da 

universidade, referendando seu compromisso com os interesses e necessidades da 

população. Retoma, ainda, como princípios básicos, aqueles já formulados desde 

1987: a socialização do saber acadêmico e a integração às comunidades para 

superação da exclusão social. De acordo com suas diretrizes o PNEU institui a 

extensão universitária como a atividade acadêmica capaz de imprimir um novo rumo 

à universidade brasileira e de contribuir significativamente para a mudança da 

sociedade, formando o profissional cidadão comprometido em interagir com a 

sociedade e referenciar sua formação técnica com as demandas e carências da 

sociedade. 

 

Mesmo se constituindo como um dos mais importantes instrumentos de 

afirmação o Plano deixava lacunas, porque não assegurava os recursos financeiros 

para a execução de projetos e, conseqüentemente não chegou a consolidar o 

reconhecimento da extensão pelo poder público. Segue-se o enfrentamento e busca 

de afirmação. Mais uma vez, o Fórum procura aprofundar a articulação e a 

organização de princípios, objetivos e metas no sentido de firmar a extensão como 

uma função organicamente instituída da universidade. 

 

Hoje num contexto de ajuste estrutural que atinge diretamente a universidade, 

a extensão perde espaço tanto em relação a sua prática assistencialista, como em 

relação a sua perspectiva de transformação social. Instala-se no lugar dessas duas 

perspectivas (apesar de diferentes estão comprometidas com a maioria 

desprivilegiada socialmente), uma terceira via, “mercadológica”, que procura obter 

recursos para a manutenção da universidade através da venda de serviços via 

extensão universitária (JEZINE, 2002. p. 252). 

 

Conforme, vimos a difícil afirmação da extensão, enquanto prática acadêmica, 

comprometida em articular o ensino e a pesquisa para a transformação social, 

parece estar condicionada a própria conjuntura de lutas no interior da universidade. 
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Encarada como parte do projeto da classe dominante o controle do saber, 

bem como dos meios de acesso e utilização do conhecimento têm encontrado na 

universidade o aparato necessário para desvalorizar e dificultar a produção de 

conhecimentos e análises críticas. Ao se configurar como instrumento de construção 

da hegemonia burguesa, ela procura desenvolver a base de sustentação ideológica, 

capaz de gerar a apropriação e o controle de toda produção cultural e cientifica para 

ampliar sua dominação e a continuidade da acumulação do capital. 

 

Entretanto, por ser produto de uma sociedade dividida em classes, a  

universidade é permeada por contradições e por interesses divergentes, o que 

possibilita acreditar em transformação social mesmo dentro da ordem estabelecida e 

dentro dos aparelhos que predomina a ordem dominante, como assinala Marilena 

Chauí: 

 

“Por mais seletiva e excludente que seja a universidade, 

ainda assim, em seu interior, reaparecem divisões sociais, 

diferenças políticas e projetos culturais distintos, ou seja, a 

universidade é uma instituição social e, nessa qualidade, ela 

exprime em seu interior a realidade social das divisões, das 

diferenças e dos conflitos”. (CHAUÍ, 1993. p.14). 

 

Ideologicamente percebida como dimensão social da universidade, a 

extensão traduz bem a luta de classes presente na universidade, que produz várias 

concepções, práticas e políticas diferenciadas nos diferentes momentos históricos do 

país. Refletir acerca da extensão equivale a analisar o compromisso social da 

universidade e a possibilidade de disponibilizar seu conhecimento como um agente 

de transformação social superando as desigualdades e a exclusão. 

 

A desejada transformação tão defendida pelos estudantes, desde os anos 

1918 em Córdoba, não parece ter ocorrido como era esperada e buscada, prova 

disso são os constantes entraves encontrados pela extensão que precisa 

constantemente afirmar-se e justificar-se perante o ensino, a pesquisa e a 

sociedade. Isto se mostra cada vez mais difícil em uma instituição social onde o 
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principal valor se relaciona ao prestígio e a suposta competência que é medida pelos 

números de publicações e descobertas científicas. 

 

Para muitos, colocar-se a serviço da comunidade pode significar o 

envolvimento com atividades de menor prestígio, que não lhe rendem status, nem 

recursos. O mundo acadêmico é referenciado por uma certa meritocracia que 

privilegia a pesquisa e os recursos que esta pode disponibilizar, um exemplo dessa 

situação pode ser verificado na seleção de professores, um candidato com uma 

história de trinta anos em comunidade, fazendo projetos e tendo uma vida toda 

dedicada a isso, tem grandes possibilidades de perder a vaga para outro professor 

que tenha mais publicações em periódicos. A GED - Gratificação de Estimulo a 

Docência é outro exemplo do pouco prestigio da extensão, uma vez que a pesquisa 

e o ensino têm um valor de pontuação superior à extensão. A superação destes 

entraves deve ser compromisso não só daqueles que lutam pela valorização da 

extensão, mas também dos que se colocam contra o apartamento da universidade 

com o social. 
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CAPÍTULO 2 - DELIMITANDO A QUESTÃO DE PESQUISA: 

aproximação teórico-metodológica 

 

 

2.1 A política de extensão na UFRPE 

 

2.1.1 O caminho da institucionalização 

 

 Mesmo antes de se integrar ao sistema de IFES do MEC, pela Lei Federal nº 

2.524 de 4 de julho de 1955, a UFRPE já realizava atividades de extensão. Ações 

como a publicação do Boletim da Universidade Rural de Pernambuco nos anos 50, 

com o objetivo de informar agricultores da região e disseminar o conhecimento 

necessário ao bom desenvolvimento agrícola, além de representarem uma das 

primeiras atividades de extensão, indicavam o modelo desenvolvido a época, ou 

seja, baseado na prestação de serviços, através do treinamento e difusão da 

pesquisa para os agricultores. Naquela conjuntura, as atividades desenvolviam-se a 

partir da realização de cursos de curta duração e prestação de serviços à 

comunidade, com programas de assistência aos agricultores e suas famílias e 

treinamento operacional de novos manejos agrícolas, típico do modelo de extensão 

norte-americano. 

 

 A continuidade desse modelo foi intensificada nos anos 1960, com a 

participação da Universidade no Projeto Rondon, que através de ações destinadas à 

alfabetização e a defesa da saúde das populações concentradas na região Norte do 

país, procurou traçar ações destinadas ao desenvolvimento local e ao bem estar das 

comunidades carentes da Região Norte do Brasil. Assumindo ações isoladas ou em 

“campi avançados”, para onde deslocava periodicamente grupos de alunos, sob a 

orientação de professores com o duplo objetivo de assistência e formação 

profissional, o Projeto Rondon representou um marco no desenvolvimento da 

extensão da UFRPE, pois, mesmo sendo considerado paliativo e assistencialista, 

possibilitou o contato de professores e alunos com realidades diferentes13.   

                                                 
13 Em 2006 a UFRPE através do PET (Programa Especial de Treinamento), continua participando do 
Projeto Rondon na Operação Amazônia 2006. 
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 Mesmo tendo sido realizada desde o começo das atividades acadêmicas, as 

ações de extensão até o início dos anos 1970, não contavam com uma 

administração própria, sendo dirigidas apenas pela COATE – Coordenadoria de 

Atividades de Extensão, que estava diretamente vinculada a Reitoria e tinha como 

objetivo desenvolver a relação entre Universidade e comunidade.  Em 1975, por 

intermédio do Plano de Reestruturação da UFRPE, aprovado pelo Decreto nº 

76.212/75 do Presidente da República e através da Resolução 95/75 foi criada a 

PRAE – Pró-reitoria de Extensão, cujo primeiro dirigente, foi o Professor Expedito 

Couceiro. Embora tivesse como objetivo integrar o ensino e a pesquisa com as 

demandas da sociedade, a extensão ainda não dispunha de autonomia e tinha na 

prática da prestação de serviços através da assistência à comunidade rural sua 

principal linha de ação. 

 

 A noção de desenvolvimento que permeou o Brasil neste período, ao 

introduzir o conceito de desenvolvimento rural14, envolveu a universidade num 

conjunto de programas que viam no desenvolvimento do campo a possibilidade�de 

transformação social e econômica - e a melhoria do bem-estar das populações rurais 

mais pobres. Com essa perspectiva, ganhou destaque a absorção de novas 

tecnologias agrárias, a serem repassadas para o meio rural, principalmente por via 

da extensão. Além do ensino e da pesquisa a UFRPE participou desse projeto, em 

acordo, às demandas e necessidades da comunidade local, incentivando a 

socialização do conhecimento através da prestação de serviços à população do 

campo. Não somente ministrou cursos intensivos, conferencias e promoveu debates 

sobre questões rurais, mas também procurou articular-se a outros órgãos públicos, 

como a EMATER e o SENAR, e desenvolve ainda hoje projetos de aprimoramento e 

desenvolvimento de novos manejos agrícolas que são repassados no campo em 

nome da assistência e do desenvolvimento econômico. Apesar do discurso oficial, 

essas práticas acabam por se constituir em atendimento direto a carências sociais 

locais. A extensão assumi, assim, um significado assistencialista, ao pretender e 

formular ações de forma vertical, segundo diretrizes oficiais e de modo unilateral o 

conhecimento técnico-científico.      

                                                 
14 A noção de Desenvolvimento Rural construída nos anos 70 era entendida como o resultado 
"natural" do processo de mudança produtiva na agricultura (revolução verde), que proporcionaria 
aumentos da produção e da produtividade e, assim, uma suposta e virtuosa associação com 
aumentos de renda familiar. 
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 Essa noção de desenvolvimento que permeou não só as universidades, mas 

o país como um todo, estendeu-se até o final da década de 80, quando políticas 

inspiradas em um enfoque que posteriormente seria rotulado de neoliberal, 

enfraqueceram fortemente o papel do Estado na condução eficaz de suas políticas e 

retiraram o desenvolvimento rural do cenário de discussões. A partir daí o que se viu 

foi uma completa abertura do campo aos interesses do mercado. Nesse contexto a 

UFRPE procurou se adequar às novas exigências da expansão agrícola capitalista, 

produzindo tecnologia e formando profissionais para as mais novas exigências do 

mercado.   

 

  Ao mesmo tempo que as idéias neoliberais de intervenção mínima do Estado 

proliferavam nos grandes centros mundiais e redirecionavam o desenvolvimento do 

campo, o contexto político que se seguia no Brasil, pós-ditadura militar, era o da 

redemocratização, em que as discussões em torno do papel social das 

universidades foram colocadas novamente em destaque. Nesse sentido a UFRPE, 

assim como outras instituições, participou ativamente dos primeiros encontros de 

Pró-Reitores de extensão nos anos 80, que deram origem ao FORPROEX, e 

indicaram a necessidade de uma extensão comprometida com um novo fazer 

acadêmico que se pautasse pela democratização do conhecimento e pela 

reestruturação de ações sustentáveis de desenvolvimento e inclusão social. Tais 

ações constituíam nesse momento o que havia de mais avançado em termos de 

estratégia de extensão e chegaram a ser planejadas e desenvolvidas na UFRPE, 

principalmente por meio de programas de ação comunitária que procuraram integrar 

a Universidade à sociedade e estabelecer uma relação de participação no 

solucionamento de problemas sociais com as comunidades do interior do Estado. 

 

 Contudo, essas mesmas ações defrontaram-se com uma cultura arraigada de 

prestação de serviços numa perspectiva assistencialista, que acabou por prevalecer 

sobre as estratégias participativas desenvolvidas junto ao FORPROEX. As 

limitações à implantação dessa nova visão de extensão, conduziram a UFRPE 

novamente a construção de uma extensão que percebe o contato com o meio 

externo de forma unilateral, em que a ação se estabeleceu sobre a comunidade, e a 

universidade passou assim a fazer “o atendimento, o acompanhamento, a 

assistência e a orientação”. Para Marcovitch (1998), esse posicionamento 
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unidirecional da universidade, demonstra sua condição de instituição produtora e 

dona do conhecimento, e a coloca mais uma vez como a “torre de marfim”, isolada, 

para a qual os demais devem requerer orientação e auxilio especializado. Ainda em 

seu estudo ressalta que não cabe a universidade apenas defender os excluídos e 

estruturar planos que os beneficie, deve sim, entrar na raiz das causas e participar 

juntamente com a comunidade na indicação de políticas públicas que ajudem ao 

processo de desestruturação das injustiças sociais.  

 

 Nesse sentido, ao mesmo tempo que a UFRPE, procurava impor seu 

conhecimento acadêmico à sociedade, deixava de realizar, um dos pré-requisitos 

fundamentais da ação extensionista, que é a integração entre o conhecimento 

sistematizado da academia e o conhecimento popular da comunidade, instrumento 

capaz de quebrar o circulo vicioso do assistencialismo e estabelecer estratégias 

sustentáveis de desenvolvimento. 

 

Atualmente, a universidade vivencia um crise que segundo Sousa Santos 

(1995), se desdobra em crise de hegemonia, de legitimidade e institucional, 

expressa na contradição entre autonomia institucional e produtividade, caracterizada 

pela imposição de modelos gerenciais empresariais considerados mais eficientes 

para assegurar sua articulação ao mercado, e o desenvolvimento de novas 

tecnologias capazes de acelerar o processo produtivo. Ao mesmo tempo que essas 

propostas buscam integrar a universidade ao mercado, através da produção de 

novas tecnologias, colocam também como elemento fundamental o 

redirecionamento do conhecimento universitário, ou seja, a produção universitária 

passa a privilegiar não mais o conhecimento sistematizado, acadêmico, o qual 

requer tempo, mas sim o aperfeiçoamento técnico especializado e rápido, adequado 

a crescente volatilidade do mercado15. 

�

� Diante dessas transformações econômicas e políticas ocasionadas pela 

globalização, abertura de mercados, flexibilização do trabalho e principalmente a 

redução dos gastos do Estado com as instituições sociais, a extensão universitária 

por ser a principal via de contato externo da universidade, tem se constituído como 
                                                 
15 Tal afirmação pode ser verificada na diminuição do prazo para conclusão dos cursos de pós-
graduação stricto senso e na efetivação dos cursos técnicos superiores que levam a metade do 
tempo de formação dos cursos superiores tradicionais. 
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alternativa a idéia de captar recursos junto a organizações públicas e privadas. 

Como ressalta Jezinne (2002), para quem a captação de recursos pela extensão tem 

se tornado uma praxe nas universidades públicas brasileiras e que passa a agir 

como prestação de serviços “... mas, agora comercializada, tornando-se meio de 

captação de recursos financeiros e de privatização do produto universitário” 

(JEZINE, 2002. p. 259). 

�

� Nesse contexto as ações-fins da universidade, produção e socialização do 

conhecimento, passam a ser meros instrumentos de favorecimento à interação 

universidade-empresa, cuja preocupação passa a ser o desenvolvimento econômico, 

submetendo o desenvolvimento social a um segundo plano. A sociedade é 

substituída pela empresa, o que exige uma nova lógica de produção universitária: 

ser competitiva, eficiente e eficaz, destinada a definidos e específicos objetivos do 

mercado.  

 

Logicamente este direcionamento ao mercado tem como principal motivação 

a escassez de recursos que em muitos casos inviabiliza a produção do 

conhecimento. A redução no orçamento das IFES iniciada com a reforma 

administrativa do Estado, durante o governo FHC (1995-2003), empurraram as 

universidades e demais Instituições Públicas de Ensino Superior para uma corrida 

por recursos. 

��

 Enquanto instituição pública, a UFRPE também é afetada por essa escassez 

de recursos destinados as IFES. Ainda assim tem conseguido manter de forma 

razoável a realização de suas principais funções acadêmicas: de ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

 

2.1.2 A participação da comunidade acadêmica  

 

 Com uma proposta de atender as demandas sociais na perspectiva do 

desenvolvimento e sistematizar as ações de extensão como atividade acadêmica, a 

UFRPE procedeu à reestruturação da PRAE – Pró-Reitoria de Extensão (Resolução 

Normativa 132/92) que passou a organizar-se em três coordenadorias:  
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a) Educação Continuada, com a competência de propor e gerir a realização de 

treinamento e cursos de extensão;  

b) Integração Comunitária, responsável pela realização e elaboração de programas,      

projetos e/ou outras ações que integrem a Universidade a comunidade; 

 c) Comunicação, Arte e Cultura, que tem como objetivo estimular e supervisionar as 

promoções artísticas e culturais da Universidade e incentivar à preservação dos 

valores culturais do Estado.  

 

Além dessas três coordenadorias as ações de extensão contam ainda com as 

Comissões Departamentais de Extensão que têm o compromisso de analisar, avaliar 

e articular as propostas de extensão em nível departamental e, com a Comissão de 

Extensão, que propicia permanente articulação da Pró-Reitoria com os 

Departamentos Acadêmicos, Coordenadorias de Cursos e o com as representações 

do corpo discente. 
 

 Através dessa estrutura organizacional, a UFRPE tem procurado gerir a 

política de extensão que tem como objetivo a socialização do conhecimento, 

assegurando, ao mesmo tempo a integração da Universidade no processo de 

desenvolvimento local. O atual reitorado (2004-2008), vem se empenhando, 

juntamente com a comunidade universitária no desenvolvimento de uma nova 

política de extensão, a qual procura resgatar os princípios de extensão indicados 

pelo FORPROEX e valorizar as várias experiências acadêmicas de integração com o 

público externo.  

 

Essa nova política de extensão faz parte de uma proposta mais ampla, que 

abrange toda a Universidade e se baseia no desenvolvimento e valorização da 

qualidade acadêmica da UFRPE. Desde que assumiu a gestão universitária em 

2004, o atual reitorado tem adotado como compromisso a defesa de uma reforma 

estatutária, com vistas a tornar a Universidade mais democrática, autônoma, 

descentralizada, desburocratizada e mais próxima de seus objetivos. Dessa forma, 

tem procurado construir ações participativas, nas quais os diferentes atores da 

Universidade são chamados a contribuir com suas experiências para a efetivação de 

uma nova Universidade, baseada na qualidade acadêmica e na valorização 

profissional e social. Essas iniciativas, segundo o Programa de Trabalho da atual 
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gestão, visam desenvolver a qualidade do ensino em todos os níveis, a expansão da 

pesquisa e da extensão universitária e procuram reforçar o compromisso da UFRPE 

com a sociedade (UFRPE, 2004).  

 

 Passados dois anos de implantação dessas ações, nota-se que a gestão atual 

tem conseguido atender e ampliar a maioria dos indicadores acadêmicos. Os 

números registrados no relatório de gestão (2004-2005) indicam que em quase 

todas as atividades desenvolvidas, houve um acréscimo quantitativo e qualitativo. As 

provas desse crescimento podem ser verificadas, por exemplo, no índice de 

qualificação do corpo docente. Em 2003, a UFRPE contava com 209 doutores e, em 

2005, já registrava 261 docentes com essa titulação (figura 1.3), graças à política de 

capacitação e de contratação de docentes adotada pela instituição, que passou a 

privilegiar o ingresso de doutores. Um outro indicador bastante positivo é a 

participação da Universidade no Programa de Expansão das Universidades16, que 

tem como objetivo disponibilizar às comunidades do interior o acesso ao ensino 

superior gratuito, favorecendo a produção de conhecimento adequado à realidade 

da região e contribuindo para o seu desenvolvimento econômico e social. 
 

Outros dados demonstram ainda o desenvolvimento acadêmico da UFRPE, 

como a ampliação do número de vagas na instituição (figura 1.4), que saltou de um 

total de 1380 vagas no ano de 2003, para 1526 em 2005; a criação de dois novos 

cursos de graduação: Gastronomia e Segurança Alimentar e Licenciatura Normal 

Superior, e a criação de novas turmas de Licenciatura Plena em Química e 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, que representaram um incremento de 80 

vagas anuais para 2006. Note-se, ainda, o crescimento no número de concluintes 

(figura 1.5) a indicar flexibilização e democratização do acesso ao ensino superior. 

 

O Programa de Trabalho inclui, também, a ampliação dos programas de 

intercambio estudantil entre universidades brasileiras e estrangeiras, bem como a 

                                                 
16 A criação das Unidades Acadêmicas de Serra Talhada (UAST) e de Garanhuns (UAG), fazem parte 
do programa de expansão das instituições federais de ensino superior, realizado pela Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação, e contará com a oferta de vários cursos de graduação 
e bacharelado. A estimativa é que depois de totalmente prontas as Unidades Acadêmicas possam 
abrigar mais de 2300 alunos. 
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interação dos alunos dos Cursos de Licenciatura com as escolas do Ensino Médio, 

com vistas a elevação da qualidade do ensino e da pesquisa. 
 

 

Figura 1.3 

Evolução da Titulação Docente / UFRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: MEC/INEP/Deaes/UFRPE. 

 

 

No que se refere às ações de pesquisa esta sendo implantado o Núcleo de 

Apoio a Pesquisa e a Publicação (NAPP), com o objetivo de divulgar editais de 

pesquisa das diferentes agências de fomento, divulgar o QUALIS das Áreas de 

conhecimento e apoiar a publicação de artigos científicos em revistas indexadas e 

em anais de congressos científicos. Já foram aprovados, mais três cursos de 

Mestrado e um de Doutorado, o que representa um crescimento de 

aproximadamente 20% nos Programas de Pós-graduação. 

 

 A implantação dessa nova proposta de gestão universitária procura atingir os 

mais diversos setores acadêmicos, desde as funções de ensino e pesquisa até a 

valorização profissional e social da comunidade, porém é nas atividades de 

extensão que se centra uma de suas principais preocupações. 
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Figura 1.4 

Vagas oferecidas na UFRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: MEC/INEP/Deaes/UFRPE. 

 

  Procurando seguir a indicação do Plano Nacional de Extensão (1999) e do 

FORPROEX, a atual gestão através da PRAE/UFRPE tem procurado redirecionar as 

ações de extensão mediante uma política que possibilite a socialização do 

conhecimento e que seja responsável pelo envolvimento da Universidade com os 

problemas sociais da região.  Nesse sentido foram traçados através do PDU/PRAE-

2005 (Plano de Desenvolvimento da Pró-Reitoria de Extensão), propostas de 

flexibilização curricular e programas de extensão que objetivam despertar na 

comunidade acadêmica a necessidade de implantação de uma nova dinâmica 

extensionista.  

Figura 1.5  

Evolução do Número de Concluintes / UFRPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                             Fonte: MEC/INEP/Deaes/UFRPE. 
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Dentre os programas implementados pela UFRPE, com essas novas 

características, podemos citar o de Minimização de Riscos de Desastres Sociais e 

Naturais, que tem como principal proposta a implantação do CEPED - Centro 

Universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Desastres; o Programa de Ação 

Comunitária, que desenvolve junto as comunidades projetos de promoção da 

qualidade de vida e desenvolvimento comunitário, e o de Associativismo para 

Pesquisa, Ensino e Extensão, em que se destaca a atuação da INCUBACOOP-

Incubadora de Cooperativas, que tem como objetivo apoiar grupos populares que 

desejem empreender negócios através de cooperativas.  

 

Em coerência à nova proposta de extensão, constituem objetivos específicos 

dos programas: 

 

• Desenvolver a valorização e o reconhecimento da Extensão, 

como parte do pensar e fazer acadêmico; 

• Incentivar a participação crítica na elaboração e implementação 

de políticas públicas para o desenvolvimento regional, 

econômico, social e político; 

•  Fortalecer as ações institucionais sintonizadas com os contextos 

e realidades sociais, formando proposta institucional em que se 

destaque a contribuição efetiva da Universidade ao Estado e 

Região, aos movimentos sociais e a outros organismos da 

sociedade civil (PDU/PRAE/UFRPE – 2005). 

 

Nas palavras do Pró-Reitor, a extensão universitária passa a ser definida 

como “um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa 

de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre Universidade e 

sociedade (...) a atual direção da PRAE assumi assim como lema do quadriênio 

2004-2005 a seguinte expressão, ‘A Universidade se completa em sua Extensão’ ”. 

(UFRPE, 2005). 

 

Ao assumir essa responsabilidade, a atual reitoria da UFRPE indica como 

fatores críticos de sucesso. O aumento do número de colaboradores e sua 

participação, a valorização do planejamento, a ampliação dos recursos de infra-
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estrutura e recursos financeiros e a interação com órgãos de fomento. Observa-se 

como disposição institucional a expansão do escopo de ações de extensão 

acadêmica nos níveis científico, de capacitação de recursos humanos e de sua 

atuação geográfica. 

 

Além do incentivo as práticas acadêmicas orientadas para a formação de 

profissionais cidadãos, são privilegiadas nas práticas discursivas dos dirigentes a 

articulação do ensino e da pesquisa com as demandas da sociedade, a 

democratização do conhecimento acadêmico como um novo mecanismo capaz de 

assegurar a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A extensão é vista, 

portanto, como um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

 

Nesse contexto constituem estratégias de institucionalização e organização 

da extensão na UFRPE: 

 

• Constituição, ou reforço, nos Departamentos Acadêmicos de comissões 

de extensão, articulada ao ensino e pesquisa com o papel motivador 

gerencial, de avaliação e implementação de projetos de extensão; 

• Interdisciplinaridade, superando a sistematização de projetos por 

Departamento ou pessoas, buscando a interação com outros 

departamentos acadêmicos e organizações públicas e não 

governamentais; 

• Incentivo a processos de capacitação e treinamento de recursos humanos; 

• Ampliação dos vínculos com a sociedade, mediante o envolvimento de 

representantes da iniciativa privada e do setor empresarial no sentido da 

implementação de projetos da extensão universitária que atinjam bolsões 

de pobreza urbana; 

• Prioridade à introdução de novas tecnologias e à aplicação de 

metodologias participativas possibilitadoras de transformações sociais; 

• Ampliação da avaliação institucional, da extensão universitária, como um 

dos parâmetros de avaliação da própria Universidade. 
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A análise documental procedida à base dos relatórios de atividade do órgão 

mostram que, no biênio 2004/2005 se encontravam em andamento na universidade 

86 projetos, dos quais 56% na área de ciências agrárias, envolvendo 85 docentes e 

68 alunos de graduação, sendo 51 bolsistas (quadro 1.1). 

 

De acordo com os objetivos indicados prevalecem os projetos destinados à 

capacitação de alunos e profissionais através de cursos de curta duração, 

seminários e atividades técnicas, artísticas e culturais voltadas para a 

complementação do ensino e, ao mesmo tempo integrando o processo ensino 

aprendizagem à assistência técnica no meio rural. Sobressaem, nesses projetos a 

característica de cursos e eventos, embora essas ações tenham características 

diferenciadas na extensão universitária (Resolução 148/2004). Dos 14 

Departamentos, apenas 8 têm produzido anualmente projetos de extensão, sendo 

inexpressivo o envolvimento de docentes vinculados a área de ciências exatas. 

 

Quadro 1.1 

Relação Projetos de Extensão UFRPE - 2004/2005 

 

Os avanços observados em relação ao perfil da extensão na UFRPE ainda se 

mostram bastante tímidos, sobretudo quando a análise contempla os princípios da 

interdisciplinaridade, da participação e o status da atividade em relação à missão 

institucional. Constata-se porém a constituição de nichos bem sucedidos na área da 

extensão, como o PAPE – Programa de Associativismo e Cooperativismo para 

 
Área de 

Conhecimento 

Total de Projetos 
vinculados 

Total de Público Docentes Aluno 
graduação 

bolsista 

Aluno graduação 
não Bolsista 

Ciência Exata  2 580 2 10 0 
Ciências 
Biológicas 

8 12582 12 8 2 

Ciências Agrárias 49 24740 85 51 17 
Ciências Soc. 
Aplicadas 

17 6960 20 13 2 

Ciências 
Humanas 

10 24760 23 21 2 

TOTAL 86 69622 
 

142 
 

103 23 

 

Fonte: Relatório de atividades PRAE 2005. 
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Pesquisa, Ensino e Extensão, que consegue inovar, articulando as atividades de 

graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão, estendendo sua atuação a 

outros estados do Nordeste. A experiência obtida através deste processo de 

extensão permitiu ao PAPE o desenvolvimento de uma metodologia de  incubação 

de cooperativas, o projeto de Incubadora de Cooperativas Tecnológicas Populares – 

INCUBACOOP, que permitiu avançar num referencial para capacitação e 

acompanhamento de organizações cooperativas que pretendem se consolidar no 

mercado (MC INTYRE, 2002) 

 

Condições semelhantes se apresentam no projeto “CRESCER”, que trabalha 

com o objetivo de melhoria da qualidade ao atendimento as crianças, de creches e 

pré-escolas da cidade do Recife, em colaboração com entidades empresariais e 

órgãos governamentais. O programa de Educação Ambiental na PRAE tem reunido 

também ações de extensão bastante significativas sob a forma de prestação de 

serviços. 

 

O que se observa, no entanto, é a tendência desses programas se 

constituírem como núcleos de ações de extensão que reúnem em torno de si 

algumas equipes e se destacam pela competência, pela capacidade de auto-

direcionamento nas Unidades Acadêmicas, com algum distanciamento dos 

princípios de institucionalização contidos na proposta do atual reitorado. Por outro 

lado a implantação de projetos como o que cria o CEPED– Centro Universitário de 

Ensino, Pesquisa e Extensão sobre Desastres –, ligado ao Programa de extensão 

de Minimização de Riscos de Desastres Sociais e Naturais não chega a se 

consolidar, dependendo ainda de maior envolvimento da comunidade acadêmica, 

principalmente dos docentes. Apesar da considerável relevância de seus objetivos, e 

do apoio emprestado pelos dirigentes, a cultura organizacional cristalizada em torno 

de práticas tradicionais tem limitado sua efetivação. Considerado como um projeto 

típico de extensão universitária o CEPED tem procurado se enquadrar em todas as 

propostas de mudança estabelecidas pela atual gestão. Ainda assim, sua efetivação 

tem encontrado limitações, na medida em que não chega a congregar os diversos 

atores da instituição em torno de seus objetivos.               
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 As explicações para as situações aqui destacadas são as mais diversas, 

desde o prestígio das atividades desenvolvidas e sua conseqüente (sub)valorização 

em relação à pesquisa e ao ensino, até a mobilização de recursos. No caso do 

CEPED, assim como da grande maioria dos projetos observados, soma-se a tudo 

isso uma tradição de iniciativas isoladas que resulta numa eficiente estrutura de 

resistência à integração da população acadêmica. A dificuldade para se implantar 

mudanças não é um desafio apenas da universidade, mas da própria cultura 

organizacional da maquina pública, que procura quase sempre resistir às inovações, 

principalmente quando essas se mostram pouco atraentes a grupos tradicionais que 

historicamente procuram transformar o poder público em instância a serviço de 

interesses particulares. São cada vez mais freqüentes os exemplos de políticas 

públicas que acabam por se constituir como palco de uma maior influência política, 

servindo para fraudes e apadrinhamentos. 

 

 Certamente, ao definir os programas e as propostas de extensão, 

responsáveis pela inovação, o discurso da PRAE condensa o pensamento das 

correntes políticas e dos grupos da Universidade (reformistas e conservadores) que, 

por sua vez, se posicionaram segundo seus interesses. A efetivação dessas 

mudanças porem, requer um esforço político de integração. Um dos aspectos 

essenciais para a consolidação de projetos coletivos, projetos que necessitam do 

engajamento de muitos em ações específicas é, sem dúvida, o sentimento de 

confiança mútua que precisa existir em maior ou menor escala entre as pessoas e 

entre os grupos na instituição. No entendimento de Kliksberg (2000), a construção 

dessa confiança está diretamente relacionada com a capacidade que cada um tem 

de entrar em relação com os outros, de perceber o outro e incluí-lo em seu universo 

de referência. 

 

  Ações fragmentadas e que envolvem resistência de atores limitam a 

efetivação de inovações. Cabe indagar, então: como se posicionam docentes e 

alunos em relação à extensão universitária? Que fatores vêm influenciando a 

implantação de inovações na extensão da UFRPE?  

 

 As redes de relações sociais que se estabelecem na própria instituição 

universitária e se estruturam no seu cotidiano podem se constituir como elementos 
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potencializadores ou desagregadores desse processo. É possível falar de uma 

relação entre o padrão organizativo das redes sociais e as práticas dos professores, 

dos alunos e gestores, enfim, de todos os agentes nelas inseridos. Como esses 

grupos, ou essas pessoas se articulam para promover a implantação de uma nova 

prática? Ou ainda por que resistem ao chamado?Que fatores se apresentam ou, 

ainda, se mostram como condições necessárias para incentivar e garantir 

participação e para a mobilização da ação coletiva em nome da responsabilidade 

social? 

 

 Estudos recentes nas áreas de Administração (Silva, 2004; Lins, 2004), 

Economia (Lazzarini, 2000; Costa, 2003), e Desenvolvimento Local (Tendler, J. 

1997; Milani, 2004), indicam que a implantação bem sucedida de políticas públicas 

ou programas inovadores que envolvam uma coletividade têm contado com um 

condicionante sócio-cultural chave, o conceito de Capital Social. Entendido como o 

conjunto de normas sociais e redes de cooperação e confiança, que fazem com que 

os atores ajam conjuntamente em busca de um bem comum.   

 

Apesar de sua origem um tanto quanto recente, o capital social tem sido foco 

das atenções de vários pesquisadores17, que procuram ver nele a possibilidade de 

realização de certas ações que seriam impossíveis sem sua presença.  

 

Estudos como os de Putnam (1993) e Coleman (1994) procuram demonstrar 

a importância desse tipo de capital para o desenvolvimento. Durston (2002) e 

Robison (2002), patrocinados pela CEPAL, também, caracterizam o capital social 

como principal condicionante do êxito das principais políticas públicas nos paises da 

América Latina.  

 

Além das inúmeras pesquisas envolvendo o conceito, vários organismos 

internacionais têm despertado o interesse para esse novo ingrediente do processo 

de desenvolvimento, como a FAO (Food and Agriculture Organization), o Banco 

Mundial, a CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina) e a OCDE 

                                                 
17 Dados baseados em diversos bancos de dados bibliográficos apontam que o termo capital social 

ultrapassa a marca de 3000 artigos em periódicos, principalmente das ciências sociais. 
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(Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento) que 

recentemente passaram a valorizar a necessidade da participação e cooperação da 

sociedade na formulação e implementação de políticas públicas na América Latina. 

 

Essas considerações remetem a questionamentos que têm a ver com a 

preocupação central deste estudo: a participação da comunidade acadêmica na 

institucionalização da política de extensão na UFRPE. Certamente, o capital social 

não pode ser entendido como único agente responsável pela implantação de uma 

política social ou como condição suficiente para o desenvolvimento, como presumem 

as correntes conservadoras. Trata-se, porém, de um fator que, somado a recursos 

financeiros, humanos, culturais e políticos influencia a dinâmica das relações sociais 

e a mobilização para a mudança. Em última instância, as redes sociais que se 

estabelecem na instituição remetem à questão de poder. Como afirma Mance (2000) 

“a rede é uma articulação de diversas unidades que, através de suas relações, 

promovem intercâmbio de valores e outros elementos entre si, se fortalecendo 

mutuamente e, ao mesmo tempo fortalecendo todo o conjunto na medida em que 

são fortalecidas pelo mesmo” (MANCE, 2000. p. 24). Com esse posicionamento, 

cabe indagar: Como a Universidade mobiliza seus recursos de poder para realizar os 

objetivos da política de extensão?  Ao particularizar a implantação de uma nova 

dinâmica de extensão na UFRPE, coloca-se no centro da discussão a importância 

do conceito de capital social na institucionalização dessas ações.  

 

 

2.2 O debate em torno do capital social  

 

2.2.1 O capital social como relação 

 

 

 Ainda nos anos 80, em artigo pioneiro Evans (1993), apontava a autonomia 

como a condição necessária para a formulação de objetivos coletivos e para a 

implementação de políticas públicas pelas instituições. Essa autonomia seria 

assegurada por um aparato burocrático coeso e tecnicamente preparado, e, 
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também, pela coesão interna da organização, um mecanismo indispensável para 

preserva-la dos interesses privados. 

 

Desse ponto-de-vista, seriam as condições institucionais que determinariam o 

consenso em torno das iniciativas, principalmente aquelas relacionadas à mudança. 

A organização contaria com poderosos componentes que lhe dariam sustentação, 

tanto sob o aspecto regulativo como normativo e cognitivo. Scott (1995) inclui nesses 

suportes a cultura, a própria estrutura social e as rotinas que representam a 

conformidade e o desempenho desejado, em termos de integração interna e, 

também, de adaptação ao ambiente. 

 

 Com essa perspectiva, os novos estudos nas áreas da administração, da 

economia, e da sociologia chamam a atenção para argumentos que vão além do 

pensamento econômico convencional, que percebe como única saída ao 

desenvolvimento e a mudança, o crescimento econômico. Essas novas formulações 

enfatizam a necessidade de uma integração entre a diversidade cultural, o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano. Nesse sentido as 

iniciativas de mudança desenvolveriam-se essencialmente a partir de ações inter-

relacionadas, a participação ativa dos diferentes atores passa a ser enfatizada como 

uma condição precípua para a realização dessas ações, ou seja, as pessoas têm de 

ser vistas como ativamente envolvidas na conformação de seu próprio destino, e não 

apenas como beneficiárias passivas dos frutos de projetos e programas.  

 

 Seguindo essa linha propositiva e considerando particularmente a eficácia das 

políticas sociais na América Latina, a CEPAL (2000, 2002) reconhece que um dos 

maiores desafios a serem enfrentados na redução da desigualdade consiste em: 

 

 “incorporar a igualdade como objetivo fundamental do 

desenvolvimento, consolidar os avanços realizados (...) 

avançar na incorporação de um desenvolvimento sustentável e 

enfrentar seus problemas com relação à coesão social” 

(CEPAL, 2002). 
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 O sistema de proteção social tem tido alcance limitado enquanto as 

estratégias adotadas procuram atingir os riscos sociais sem levar em conta a própria 

capacidade que as pessoas têm para fazer uso de seus direitos. Essa distância das 

políticas sociais em relação a população, tem levado diversos atores sociais a 

repensar a exclusividade das determinações governamentais. Nesse sentido a 

cooperação e a confiança passam a fazer parte de um novo processo que privilegia 

a interação e o compartilhamento democrático dos interesses. Assisti-se, assim, nos 

últimos anos, o reaparecimento de preocupações com os fatores “subjetivos”, entre 

os quais a confiança interpessoal, a reciprocidade e as redes de relações. Esses 

fatores de caráter cultural e histórico foram resgatados, passando a considerar-se 

cada vez mais a participação ativa dos agentes sociais e a capacidade de se 

potencializar as relações de cooperação entre os membros da sociedade, 

contribuindo para o seu desenvolvimento e compondo o chamado “capital social”.   

 

 Além do capital natural, constituído pelos recursos naturais, e o capital 

construído, gerado pelo ser humano (bens de capital, financeiro, comercial, etc.) 

existe, ainda, o capital humano – constituído pela “dotação de capacidade” de cada 

uma das pessoas – e o capital social, que se refere aos laços de confiança, de 

compromisso, de vínculos de reciprocidade, cooperação e solidariedade, capazes de 

estimular normas contatos sociais e iniciativas de pessoas para aumentar o 

desenvolvimento humano e econômico. As abordagens que tratam desse tipo de 

capital referem-se ao conteúdo das relações sociais, combinando atitudes de 

confiança com condutas de reciprocidade e cooperação. 

 

 O conceito, embora não seja tão novo18, vem ganhando visibilidade nas 

ciências sociais a partir dos anos 80, com os trabalhos de Bourdieu (1980) e 

Coleman (1988). Como analisa Baquero (2001) a preocupação de Bourdieu está em 

avaliar de que forma os tipos de capital se subordinam ao capital econômico e como 

estes interagem com estruturas mais amplas que produzem desigualdade. 

Diferentemente de Bourdieu, para Coleman o capital social está contido na estrutura 

das relações entre as pessoas e nas pessoas. Apresenta-se no plano individual e 

                                                 
18 Silva (2002) indica que o termo foi usado, pela primeira vez, por Jane Jacobs (1961) para avaliar 

redes de vizinhança e as influências de políticas públicas sobre a criminalidade. 
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coletivo. Diz respeito ao grau de integração do indivíduo e sua rede de contatos 

sociais, implica expectativas de reciprocidade e de comportamento confiáveis. É 

considerado como bem coletivo do qual ninguém se apropria, mas do qual cada um 

se beneficia, ainda que não tenha contribuído para sua criação. 

 

 Coleman (1994) conseguiu inserir o conceito na agenda das universidades, 

ao levantar a hipótese de que existe uma complementação entre capital físico-

econômico (infra-estrutura, financiamento), capital humano (educação e qualificação 

técnica) e capital social (relações de confiança). De seu ponto-de-vista a otimização 

do capital físico-econômico e do capital humano é alcançada na medida em que as 

relações de confiança e reciprocidade aumentam na comunidade. Em outras 

palavras, em duas ou mais comunidades em que o nível educacional das pessoas e 

os recursos materiais oferecidos são constantes, o que distingue o desempenho de 

seus membros é a confiança estabelecida, que permite mobilização coletiva e 

maximização dos recursos individuais existentes. A capacidade de ação é ampliada 

em situações em que a confiança permeia uma coletividade (ou associação), 

facilitando a otimização do uso de recursos sócio-econômicos e humanos 

disponíveis (ABU-EL-HAJ, 1999. p. 68).  

 

 O debate contemporâneo foi realimentado com as publicações de Putnam 

(1993) e Evans (1997), que consideram o capital social relacionado a capacidade de 

comunidades, instituições e grupos gerarem laços de confiança entre os diversos 

atores sociais com vistas à produção de bens coletivos. 

 

 Ao analisar as disparidades entre o norte desenvolvido e o sul estagnado da 

Itália, Putnam (1993), em seu livro Comunidade e democracia: A experiência da 

Itália moderna procura responder à pergunta - por que, apesar de disporem dos 

mesmos investimentos e das mesmas configurações institucionais, os resultados 

das políticas entre essas regiões têm sido tão diferentes? As conclusões de sua 

pesquisa o levam a crer que uma maior presença de capital social (produção de 

confiança, regras de reciprocidade, maior participação cívica) e de uma história 

cultural de participação, associada à confiança interpessoal, permitiram ao norte 

desenvolver-se de maneira mais efetiva. Observa que uma complementação entre 

as ações institucionais públicas e as ações coletivas fortalece o engajamento cívico. 



 59  

Na sua perspectiva, o contexto social e a história cultural cívica de participação e 

confiabilidade condicionam profundamente o desempenho das instituições. 

 

A hipótese principal de Putnam vincula proporcionalmente o nível de 

engajamento cívico a natureza do associativismo. Distingue então um associativismo 

horizontal, fruto de confiança, redes e normas de solidariedade; e o vertical que 

resulta de medidas autoritárias e levam a obtenção da ação coletiva. No seu 

entendimento, a ação política governamental poderia influenciar a reação coletiva, 

donde a afirmação de que as políticas públicas constituem uma fonte de mudança 

social:  “... precisamos explorar criativamente como as políticas públicas se chocam 

com a formação social. Em algumas instancias bem conhecidas as políticas públicas 

destruíram redes sociais e regras altamente efetivas” (PUTNAM, 1993.p.76) 

 

O enfoque elaborado por Putnam deu margem à produção de inúmeros 

estudos e pesquisas que passam a ver na especificidade cultural das instituições os 

fatores determinantes do desenvolvimento. Inaugurou-se, assim, uma vertente 

cultural que vê o associativismo, os laços de confiança e o engajamento cívico como 

fruto da cultura política e da história cívica de determinadas comunidades. Esses 

laços culturais cívicos seriam os determinantes do capital social e por isso capazes 

de gerar o desenvolvimento. 

 

Kliksberg (2001) também valoriza o componente cultural na criação do capital 

social, chamando a atenção para a contribuição fundamental do Estado nesse 

sentido, ao fomentar políticas públicas que possam valorizar as expressões culturais 

das populações pobres. De seu ponto-de-vista, essa valorização cultural fortalece a 

identidade dos grupos e fomenta hábitos de disciplina, cooperação e participação, 

que, por sua vez, podem contribuir para o surgimento de altos índices de cultura 

cívica, e conseqüentemente, de capital social. 

 

Em estudo recente Costa (2003) também ressalta a importância das 

manifestações artísticas e culturais para a geração de capital social. Segundo essa 

autora as expressões artísticas e culturais “... podem funcionar como importante 

catalisador de redes sociais capazes de promover padrões de sociabilidade e bens 

coletivos para a comunidade” (COSTA, 2003. p. 159). 
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Na contramão dessa vertente culturalista surgiram estudos de origem neo-

institucional (Evans, 1997; Fox, 1996), que se propuseram a responder a uma 

indagação deixada por Putnam: se cultura cívica, confiança e reciprocidade são as 

chaves para o sucesso, para o desenvolvimento, e indicadores de capital social, 

como conseguir que instituições e sociedades, sem uma história cultural cívica tão 

ampla, consigam criá-las?  

 

 Na perspectiva do neo-institucionalismo, o Estado é um importante ator, 

capaz de mobilizar e potencializar o capital social de uma sociedade. No seu 

entendimento o capital social pode ser ativado ou destruído pela ação do Estado. O 

estudo de Evans (1996) busca maximizar a importância do Estado, demonstrando 

que este possui os aparatos burocráticos necessários à intervenção, e a capacidade 

de moldar a interação social. A partir desse pressuposto, considera que as 

instituições públicas recebem as demandas e, pela capacidade de mobilizar os 

recursos sociais, pelo seu poder de intervenção e pelo caráter dessa intervenção 

moldam a interação social e determinam o sentido do espaço público. Nesse 

sentido, forjam os rumos da ação coletiva, valorizando seu potencial ou reduzindo 

sua capacidade de ação. 

 

As políticas públicas podem servir, assim, às elites do poder nas burocracias 

oficiais e, desse modo, desencorajar a solidariedade e as ações coletivas ou, de 

outro modo, servir a uma perspectiva desenvolvimentista, tendo a solidez da 

instituição como pré-condição para a autonomia e, ao mesmo tempo, a conexão com 

os interesses organizados da população. No entendimento de Evans (1996) a 

convergência entre a coesão burocrática do serviço público e o intercambio com 

interesses sociais organizados otimiza a intervenção pública. O autor apóia-se na 

concepção de uma “sinergia Estado/Sociedade” que resultaria da combinação da 

intervenção estatal e dos esforços cooperativos privados, numa relação capaz de 

desempenhar papel positivo na construção da confiança, gerando o capital 

necessário ao desenvolvimento. 

 

A construção de Evans mostra o poder mobilizador do Estado, através das 

políticas públicas, e, desse modo, retoma o debate da autonomia institucional. Mas, 

defende uma noção ampliada, englobando não só a coesão burocrática, mas 



 61  

também a auto-organização coletiva. Essa combinação identifica uma relação entre 

o público e o privado, sugerindo que a efetividade das ações na instituição depende 

não só da solidez da instituição e de sua qualificação, mas também da organização 

institucional, sua política e de sua conexão às demandas sociais cotidianas (Evans, 

1996). 

 

Apesar de diferentes, a perspectiva culturalista e neo-institucional não são 

necessariamente excludentes. Schimidt (2003) salienta que é possível e necessário 

reconhecer a relevância da história e da cultura nos processos de acumulação de 

capital social e, ao mesmo tempo, assinala a importância da mobilização do capital 

social através da ação sinergética entre poder público e sociedade civil. 

 

Nessa mesma perspectiva, Tendler (1997), em pesquisa realizada no Ceará, 

sobre os programas desenvolvidos pelo governo estadual no período de 1992-1996, 

para o combate à pobreza, mostrou como o governo pode ser um importante ator na 

mobilização de capital social. 

 

Na verdade, não é possível ignorar as condições políticas como 

determinantes dos rumos dessa mobilização.  A criação de condições para a 

formação de um “consenso político” na UFRPE, por exemplo, a respeito da 

implantação de uma prática acadêmica na extensão está ligada, sem dúvida, às 

condições objetivas em que a Universidade se insere, mas também se constitui na 

força social que compõe sua estrutura de poder. Por sua vez, a transição de uma 

extensão universitária assistencialista ou deslocada da realidade para uma extensão 

com maior poder de inserção na sociedade implica a própria transformação de 

mecanismos administrativos da Universidade, um confronto com forças tradicionais e 

a superação do voluntarismo. Um grupo dirigente democrático certamente tem 

melhores condições de apoiar ou facilitar a articulação entre os interesses de uma 

comunidade e as diretrizes políticas dessa instituição, assim como as mudanças 

dessa política. A burocracia de uma instituição, por mais organizada que seja, não é 

suficiente para conduzir isoladamente uma política pública. E não se pode ignorar a 

importância do grupo dirigente como condutor do processo político na instituição e 

na sociedade em geral. 
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Para a condução de políticas inovadoras e promoção da mudança social é 

indispensável que o grupo dirigente se comprometa com as iniciativas da população 

usuária. É preciso reconhecer ainda, que a implantação de políticas dessa natureza 

requer, por sua vez, um processo democrático no próprio interior da instituição que 

se traduz no debate das questões, na transparência e no reconhecimento do conflito 

e dos direitos em confronto pelos diferentes grupos. Uma das condições necessárias 

para a institucionalização da mudança é o poder dos grupos que se constituem 

internamente na Universidade e esse poder depende do grau de confiança, 

cooperação e coesão intergrupal. Na perspectiva teórica adotada, além da 

cooperação coletiva nos grupos, faz-se necessário, então, analisar a cooperação 

intergrupal, indicativa do potencial de mobilização do capital social. A fragmentação 

dos grupos, as redes sociais cristalizadas pela tradição nas organizações contribuem 

para inibir a mudança, enfraquecendo o potencial de resposta da instituição às 

demandas sociais e à extensão dos direitos de cidadania. 

 

No centro dessa argumentação emerge, portanto, a discussão sobre as ações 

individuais e coletivas que a infra-estrutura da organização torna possível e as 

conseqüências e resultados dessas ações. 

 

 

2.2.2 Capital social e participação  

 

 Ainda nos anos 1990, em meio aos ajustes estruturais do capitalismo, o 

desenvolvimento econômico do mundo industrializado, alicerçado historicamente na 

produção, passou a ser questionado por grupos sociais e principalmente, pelas 

agências internacionais de desenvolvimento. Novas formulações passaram a 

enfatizar a necessidade de uma integração entre a diversidade cultural, o 

desenvolvimento econômico e o desenvolvimento humano (COSTA, 2003). 

 

Diante do aumento da pobreza e das desigualdades sociais, a democracia 

passa a ter um espaço de destaque sendo afirmada não apenas como compatível, 

mas como intrínseca ao próprio desenvolvimento. Amartya Sen (1999) salienta que a 

democracia constitui uma das principais vias do desenvolvimento e repudia a 

concepção que vê esse desenvolvimento como estritamente relacionado às variáveis 
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macroeconômicas. Para ele, o desenvolvimento social é peça-chave para o 

crescimento econômico e não o contrario.  

 

Com essa perspectiva, se posiciona grande parte dos teóricos, das agências 

internacionais de desenvolvimento (Kliksberg, 2000; Cavarozzi, 2000; Lechner, 

2000) e, também, os estudos organizacionais preocupados com a dinâmica das 

instituições que percebem na participação e na democratização um componente 

fundamental para o desenvolvimento e a mudança social. Organizações de 

cooperação internacional como a OCDE (1993), por exemplo, passam a ver a 

participação como o principal fator de fortalecimento da cooperação no processo de 

desenvolvimento. Da mesma forma, o PNUD (1993) assinala que a participação é 

um elemento essencial do desenvolvimento humano e que, através dela, os 

governos e a sociedade civil dispõem de uma arma eficaz contra os desajustes 

sociais na América Latina. Para o Banco Mundial (1997) a participação não é 

simplesmente uma idéia, mas uma condição para a efetivação do desenvolvimento.  

 

Certamente essa concepção não está a salvo de críticas. Embora 

concordando com as amplas possibilidades elencadas pela participação, não se 

pode ignorar que a valorização da participação também pode expressar o 

envolvimento da sociedade civil como uma estratégia para a diminuição da 

responsabilidade do Estado. O conceito comporta diferentes representações, desde 

a simples adesão a intervenções conservadoras até propostas transformadoras que 

envolvem o compartilhamento do poder através do processo de decisão. 

 

Ao analisar a experiência de Orçamento Participativo em Porto Alegre, 

Navarro, ressalta que o impacto do processo participativo tem um enorme impacto 

na habilidade dos cidadãos para “responder aos fatos organizadamente, como 

comunidade, e a capacidade de trabalhar de forma conjunta para melhorar a 

qualidade da administração pública e, consequentemente, a qualidade de vida”. 

(NAVARRO apud KLIKSBERG, 2001.p. 46). 

 

Por se tratar de uma proposta inovadora capaz de provocar alterações no 

processo hegemônico de intervenção social, a gestão participativa e a 

representação das bases através de associações e outras formas de organização 
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quase sempre enfrentam resistências, não só no plano interno das instituições como 

nas suas relações com o meio externo. Na UFRPE essa resistência se apresenta 

sob várias formas, manifesta ou velada. As vezes, na defesa do clientelismo, na 

reivindicação de interesses particulares; outras, na crítica ingênua de medidas 

políticas, como as parcerias com outros órgãos, na defesa da autonomia funcional 

ou mesmo no desinteresse pelo debate da missão institucional. A falta de disposição 

de docentes e alunos para ações compartilhadas, mudanças e alternativas de “rotas” 

pode ser apontada como um dos motivos para a rotinização das ações, na 

instituição. A disposição para compartilhar o poder mostra-se, desse modo, como 

condição de envolvimento das pessoas na realização de seus objetivos. 

 

Há concordância entre a maior parte dos autores de que essa situação se 

vincula às condições democráticas. Ao mesmo tempo, reconhecem que o capital 

social fortalece a democracia. Na leitura culturalista de Putnam e/ou sob o enfoque 

institucional de Evans, a presença de certos elementos culturais – confiança, 

reciprocidade, cooperação – e organizações voluntárias, como as associações e 

redes são aspectos indispensáveis à democracia participativa. “As redes sociais 

tendem a despertar o interesse pela política e estruturam o fluxo de informação, 

proporcionando a seus integrantes senso de autoestima e capacidade de influenciar 

politicamente” (Schmidt, 2003.p. 224). 

 

A participação é maximizada em contextos democráticos em que prevalecem 

relações de confiança e normas de reciprocidade. Mas, a participação política que 

significa a gestão e o controle de decisões na instituição não depende apenas da 

vontade política dos sujeitos: é condicionada pelo padrão predominante de cultura 

política e de incentivos apresentados pelo sistema. Nos quais se incluem a abertura 

dos dirigentes à partilha do poder. Leve-se em conta, portanto, o estimulo do 

contexto institucional, ou o sistema político no qual se inclui o próprio Estado. A 

existência de espaços de participação em canais institucionais e a presença de 

dirigentes democráticos na direção das instituições contribuem para a inserção dos 

diversos atores no poder coletivo. Se inexistem canais de participação, crescem as 

dificuldades que contribuem para bloquear a conversão do capital social em 

participação política. 
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 A disposição de colaborar com os outros com o objetivo de gerar um bem 

público é favorecida ou dificultada pela confiança. Provavelmente as pessoas estão 

mais dispostas a estabelecer laços de confiança e cooperação entre si, na medida 

em que tem confiança nas instituições e concretamente na capacidade destas em 

estabelecerem “regras de jogo” iguais para todos.  Essa confiança, componente do 

capital social, e elemento fundamental à participação coletiva é para Putnam (1993), 

resultante de um processo histórico acumulado de relações cívicas.  

 

Em instituições ou comunidades onde tenha prevalecido uma história cultural 

clientelista, direcionada por ações oportunistas, e alta verticalidade, a geração de 

capital social tende a ser dificultada. “A confiança interpessoal e as expectativas de 

reciprocidade viabilizam estilos de fazer política marcados pela cooperação entre 

governantes e governados, entre governantes e governantes e entre governados e 

governados”. (SCHIMIDT, 2003. p. 226) 

   

 Com essa perspectiva o estoque de capital social disponível na instituição é 

um elemento potencializador de mudança, ao lado do capital humano e do físico. 

Estruturado a partir dos vínculos estabelecidos nas relações entre as pessoas e 

entre os grupos, instrumentaliza a responsabilidade social influindo na provisão de 

meios para alcance de objetivos comuns com ou sem ajuda do governo. 

 

 Com esse posicionamento, o debate sobre o capital social valoriza a 

emergência de novas formas de solidariedade, o potencial das ONGs, por exemplo, 

na construção das redes sociais e na reafirmação do vínculo social. Na mesma 

direção, tem sido ressaltada a participação popular na gestão das políticas públicas, 

em nível local, na defesa de um Estado centrado na sociedade civil. Um novo 

modelo de gestão social que Laville (1994) considera “não mais definido do alto ou 

sob o peso de um único agente externo, mas a partir da negociação e do 

compromisso entre parceiros, com pontos de vista diferentes”. 

 

 Considera-se neste estudo que as questões estão postas, mas não 

resolvidas. A pesquisa é conduzida no sentido de analisar essa tendência, a partir 

da gestão da política de extensão na Universidade, buscando a configuração das 

relações sociais e constituição de redes sociais (grupos de poder) no seu interior, 
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assim como a sua capacidade para garantir sua institucionalização e a efetividade 

das ações.   

 

 

2.3 O processo de pesquisa 

 

  

 Frequentemente, os estudos sobre capital social se propõem à análise de 

redes sociais, recaindo no debate sobre técnicas quantitativas ou qualitativas, ao 

procurar matrizes ou tentar descobrir sentidos que se ocultam nas entrevistas e nos 

comportamentos observados. Neste estudo procura-se passar do campo do 

diagnóstico ao campo da avaliação, identificando e analisando as estratégias 

adotadas pela comunidade acadêmica na implementação de uma nova política de 

extensão na UFRPE. 

 

 Trata-se de um estudo de caso, de natureza qualitativa. Importa destacar 

nesse processo a mobilização do capital social, facilitando ou bloqueando a 

implementação de mudanças na política de extensão. Trabalha-se com a hipótese 

de que esse capital social se constitui na atividade relacional dos grupos na 

instituição, e desses grupos com a estrutura de poder e com os setores de base aos 

quais se dirigem. 

 

 No quadro teórico adotado, prevalece o entendimento de que a articulação 

entre o grupo dirigente e os grupos de base na UFRPE (Associações, Diretórios 

Acadêmicos etc.), facilita a convergência em torno dos objetivos da extensão e de 

seu significado na Universidade. Imprescindível, no entanto, contar com a ação 

democrática do grupo da Administração Superior, embora essa condição não seja 

suficiente para modificar o sentido das ações na instituição. Prevalece o 

entendimento de que as características autoritárias ou democráticas do grupo 

dirigente (grupo do poder) na sua relação com as bases, contribuem para o 

“consenso necessário” à institucionalização de mudanças na política de extensão ou 

a democratização da própria universidade. 
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 Com essa perspectiva procurou-se caracterizar a posição ideológica e política 

dos gestores da política de extensão na UFRPE. A atual gestão reúne 

representantes de diferentes posicionamentos políticos que se aliaram para conduzir 

uma transformação significativa da atuação da Universidade, em Pernambuco. A 

intervenção social dessa instituição não está isenta, portanto, de interesses políticos 

e ideológicos que se somam ou se amoldam nesta conjuntura para compor o “bloco 

do poder”. Assim constituído, esse grupo sustenta as mudanças internas na 

instituição e orienta a natureza de suas ações. Mas, vale observar, mais uma vez, 

que sua influência não é absolta. 

 

 As mudanças de conduta na Universidade respondem não só à base social 

da qual se originam, mas ao processo de articulação entre segmentos e grupos que 

buscam um novo espaço na instituição ou uma nova direção social e política. Parte-

se do pressuposto de que nenhum grupo tem condições objetivas ou legitimidade 

suficiente para implementar mudanças ou modificar o caráter da intervenção de uma 

política pública, mas, grupos diversos podem se reunir e constituir também “blocos 

de poder”. É nesse quadro que se dá o “consenso” necessário à instrumentalização 

das ações. 

 

 No caso em estudo, supõe-se que esse consenso esta relacionado a 

convergência dos grupos de poder sobre os princípios da política de extensão 

universitária. Essa convergência depende a) da aliança política que sustenta o grupo 

dirigente; b) do grau de confiança compartilhada entre esse grupo e os grupos 

envolvidos nas ações de extensão.  

 

Como foi visto no item anterior, a confiança é um dos principais componentes 

da participação, e quanto mais se desenvolvem relações de confiança e normas de 

reciprocidade entre os atores de uma rede, maior é a capacidade desses atores 

participarem de projetos coletivos.  Esse aspectos é especialmente considerado 

neste estudo, pela relação estabelecida com a mobilização do capital social. 

 A observação e a análise dos dados destacaram como características 

expressivas: a afinidade entre os grupos e dos grupos entre si; a perspectiva de 

superação de interesses imediatos e particulares; e sua participação na ação 

coletiva. Considerou-se importante ainda, analisar as representações dos 
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integrantes desses grupos a respeito da política de extensão, assim como as 

condições necessárias à viabilização do “consenso” para a implantação das 

mudanças propostas. Além do grau de confiança compartilhada, o acesso à 

informação e o posicionamento de dirigentes e demais agentes envolvidos quanto à 

exeqüibilidade das ações. 

 

 O processo de pesquisa se estendeu pelo período de dois anos (2004-2006) 

durante o qual o pesquisador procurou aproximar-se da comunidade acadêmica, 

criando condições para sua aceitação e ao mesmo tempo assegurar a confiabilidade 

exigida para o prosseguimento da pesquisa. A observação sistemática foi precedida 

do levantamento documental, tendo como principais fontes planos de ação, 

relatórios de avaliação, resoluções e pareceres, que permitiram reunir dados sobre a 

trajetória da extensão na Universidade, principais ações e resultados, natureza dos 

projetos desenvolvidos e formas de articulação da extensão com o ensino e a 

pesquisa. Pela observação direta, tornou-se possível o mapeamento dos principais 

grupos envolvidos com a extensão, o que facilitou a abordagem posterior para a 

realização de entrevistas, reuniões-oficinas, com a participação de representantes 

dos departamentos, dos diretórios acadêmicos, além de técnicos e gestores. 

 

Pela natureza da pesquisa e seus objetivos, foi escolhido o trabalho com 

grupos reflexivos como técnica de coleta de dados que, além de favorecer a 

discussão de experiências, permitiu observar na interação grupal a presença de 

valores básicos que subsidiavam suas ações. Foram formados quatro grupos e sua 

composição, no máximo de doze pessoas, teve como critério a reunião de docentes 

de vários departamentos, com a presença de, pelo menos, um gestor e alunos 

envolvidos na extensão. A escolha dos participantes tomou como referência a área 

de conhecimento, a aproximação com a política de extensão e a receptividade a 

colaboração no projeto de pesquisa. Participaram dos grupos de discussão os 

Departamentos de Ciências Agrárias (Agronomia, Tecnologia Rural, Zootecnia e 

Veterinária); Departamento de Educação; Departamento de Biologia e Departamento 

de Economia Domestica. Foram realizados três encontros com cada grupo, 

enfocando: o conceito de extensão universitária, limites e possibilidades da extensão 

na UFRPE e propostas de superação para as dificuldades identificadas. Com base 

nos resultados dessas reuniões foi ampliado o trabalho de campo mediante 
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realização de entrevistas em profundidade com dirigentes e coordenadores de 

projetos ligados a UFRPE e de outras instituições que atuaram em conjunto na 

gestão do conhecimento e da tecnologia.  

 

 A análise dos dados foi realizada com base nas técnicas de análise de 

conteúdo, que depois de codificados e categorizados apontaram os seguintes eixos 

temáticos: o conceito de extensão; as redes de relações; a participação e o processo 

de institucionalização. Prevaleceu o interesse de apreender nos textos das 

entrevistas o sentido e os componentes da rede de relações, o envolvimento dos 

agentes e como têm colaborado com o processo de mudança na instituição. 

 

A potencialidade do estudo confirmou-se posteriormente na realização da I 

SEMEX/UFRPE – Semana de Extensão, assegurando visibilidade ao significado da 

extensão na Universidade e as limitações que se apresentam a institucionalização 

de mudanças nas políticas públicas, em particular a política de extensão. As 

evidências contribuíram para apoiar a motivação de professores e alunos, mostrando 

as condições que contribuem efetivamente para a institucionalização de mudanças, 

sem prejuízo da valorização da confiança e da participação. 
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CAPÍTULO 3 - MOBILIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E 

INSTITUCIONALIZAÇÃO 

 

 

3.1 As redes de relações e a política de extensão 

 

 

O ponto de partida para esta pesquisa foi o processo de institucionalização da 

política de extensão na UFRPE, tendo como pano de fundo as limitações 

observadas quanto a mobilização da comunidade acadêmica para o 

redirecionamento das ações. As novas diretrizes constantes do Plano de 

Desenvolvimento da Extensão-2005 representaram, sem dúvida, a sensibilização 

dos dirigentes da Universidade pelas demandas emergentes e a construção de 

novos paradigmas, a ruptura com o padrão clássico da extensão como benefício, 

assistencialização via prestação de serviços ou filantropia. A pesquisa trata da 

objetivação e concretização dessas diretrizes, considerando a realidade social da 

Universidade, e as condições que contribuem para a sua institucionalização. Nesse 

sentido questiona-se a convergência das forças sociais na Universidade e sua 

capacidade de articulação para um esforço político em favor da mudança.  

 

Com base na teoria do capital social foi levantada a hipótese de que a 

construção desse “pacto político” se faz sobre as iniciativas de cooperação, de 

confiança e solidariedade que, por sua vez, estão associadas a um contexto de 

relações democráticas que se expressam na participação.  

 

A argumentação utilizada no estudo colocou, portanto, em primeiro plano, as 

relações que se estabelecem na instituição, das quais depende a ação conjunta e a 

coesão interna. Toma-se como pressuposto que essas relações se inscrevem em 

condições objetivas – os aspectos conjunturais, as condições políticas, a posição 

dos atores na estrutura social – e que as condições cognitivas e afetivas, dos 

sujeitos influem igualmente no planejamento, gestão e redirecionamento das 

políticas nas instituições. O plano de pesquisa foi pensado e elaborado segundo 
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esse marco teórico, buscando evidenciar a relação entre o capital social e a 

institucionalização da mudança na política de extensão na Universidade.  

 

Mediante o levantamento documental foi possível reconstruir além dos 

aspectos conjunturais, a ideologia da reforma proposta pelos novos gestores, 

integrantes do reitorado, sua posição na instituição e sua relação com a política do 

ensino superior. As entrevistas realizadas seguiram um roteiro que permitiu ao 

entrevistado manifestar-se a respeito da extensão como política universitária e o 

caminho justificado para intervenção da Universidade no processo de 

desenvolvimento local. Esse procedimento possibilitou a caracterização dos 

processos interativos nos departamentos e entre eles, que foram posteriormente 

explorados nas oficinas com os pequenos grupos. Constituiu preocupação central, 

tanto na coleta como na análise dos dados, elucidar a constituição do “bloco de 

poder” na unidade de estudo.  

 

Como foi salientado no capitulo anterior, a constituição do “bloco de poder”, 

sua direção ideo-política é um dos determinantes da eficácia do capital social. Na 

UFRPE, a constituição desse “bloco de poder”  em favor da política de extensão se 

fez na tessitura das relações sociais estabelecidas entre docentes e alunos nos 

departamentos, dos departamentos entre si e com a unidade acadêmica, e desses 

com a administração superior e outras organizações oficiais e não-governamentais. 

 

Ao analisar essas redes sociais procurou-se apreender as estratégias 

construtivas e participativas que fluem continuamente nas relações de cotidianidade 

e proximidade que se estabelecem entre eles, elegendo como eixo mobilizador as 

atividades de extensão.  Com esse recurso, foi possível construir um “mapeamento” 

das tendências de cada grupo/ator em situação e, por essa via, as alianças que 

sustentavam estratégias propostas pela PRAE. Para os fins da pesquisa, a análise 

ficou centrada na dinâmica dessas relações, no jogo de comunicação do cotidiano, 

com base nas discussões suscitadas nas oficinas e representações sociais dos 

atores participantes. 

 

O desenho dos conjuntos de ações, segundo os projetos identificados (PAPE, 

Assistência Técnica, Capacitação, Apoio a Eventos, Educação Ambiental e CEPED) 
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mostrou que as decisões nesses grupos são construídas em função das relações 

que estabelecem e das alianças que articulam, bem como as estratégias que vêm 

operando no âmbito da extensão universitária. 

 

Com base nessa orientação, foi possível distinguir, pelo menos, três grupos 

que influenciam a constituição do bloco de poder: os de “confiança” (os que inspiram 

lealdade), os “diferentes” (ainda não suficientemente qualificados, em observação 

pela diversidade de valores ou pela autonomia de suas decisões) e os 

“antagônicos”. Foi possível identificar também como se estabelecem alianças entre 

uns e outros. Para exemplificar, o grupo de extensão constituído pelas Ciências 

Agrárias mostra redes densas entre docentes e alunos, assim como o grupo 

abrangido pelo PAPE. Raramente, porém, criam vínculos com os “diferentes”, 

considerados emergentes no campo da extensão, mas ainda sem o reconhecimento 

de sua identidade na comunidade acadêmica. Paradoxalmente tornam-se frágeis, na 

medida em que se fecham e se defendem, em nome da autonomia. Não se pode 

ignorar, no entanto, que limitam o alcance das mudanças na política de extensão 

universitária.  

 

Em geral, ao entrevistar um docente/coordenador de ações de extensão ele 

se mostrava cuidadoso ao emitir opinião sobre a proposta de ações integradas. Nem 

sempre se confirmava, porem, sua inclusão no grupo dos “antagônicos”. Na verdade, 

há uma tensão latente e contestações genéricas que perpassam os grupos, 

antagônicos ou não, que fragilizam as iniciativas de cooperação e apoio ao discurso 

da PRAE. 

 

Diante da autoridade da reitoria, os “antagônicos” assumem uma conduta 

reversiva, ou seja, aceitam formal e defensivamente o jogo de valores estabelecidos, 

porém, para contorná-los na prática através dos cursos que continuam a promover, 

da prestação de serviços junto a outras entidades sem a necessária formalização ou 

registro na PRAE. Há uma certa gratificação subjetiva no exercício de um poder 

“transversal”, aproveitando-se do espaço democrático. O questionamento e as 

reivindicações são centrados no modelo de gestão da universidade pública, 

reclamado em termos de transparência, e nos objetivos das ações de extensão. 
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Na prática, as redes de vínculos entre os departamentos se organizaram, sob 

o influxo da gestão participativa, propiciando uma tarefa inicial de auto-crítica entre 

os diversos grupos: a partir do questionamento dos objetivos da extensão, docentes 

e alunos se defrontaram com outras indagações, entre as quais o como realizar a 

extensão respeitando o interesse coletivo? Um ponto de partida nada pretensioso 

que acabou inspirando uma relação de confiança entre os docentes extensionistas e 

promovendo a aproximação de outros “conjuntos de ação” para debater o assunto. 

Durante as oficinas várias intervenções remeteram a questões semelhantes que 

levaram ao reconhecimento das dificuldades criadas por subgrupos que defendiam 

interesses particulares. Posição semelhante permitiu a discussão de parcerias com 

empresas, ONGs e outras organizações oficiais, considerada positiva em nome do 

intercâmbio técnico-científico. Desse modo, progressivamente diminui a resistência 

ao Plano de Extensão e seu distanciamento do “bloco de poder”. 

 

Nesse grupo entram em cena o “staff” do reitorado, os pró-reitores, o grupo da 

extensão, considerados como a elite acadêmica, além dos 

pesquisadores/coordenadores acadêmicos influenciados pelas propostas de 

compromisso social da Universidade. Sua constituição reflete as relações de poder 

na Universidade, suas articulações internas e as alianças gestadas pelo capital 

social.  

 

Esse bloco se movimenta, toma decisões e avalia resultados nesse contexto, 

como mais um elemento das redes de relações que procura potencializar mediante 

estratégias e mecanismos democráticos. Na verdade, uma combinação plural, mas 

não necessariamente antagônica. Na gestão colegiada da Universidade esses 

atores se confrontam e se combinam no desempenho institucional. No entendimento 

de Evans (1996) a formação do bloco de poder é importante, mas um outro fator se 

apresenta, que é a convergência de interesses, de objetivos políticos e de interesses 

pessoais entre esses atores. Dessa condição dependem as iniciativas cooperativas 

baseadas em confiança mútua e a cooperação entre diversos atores coletivos 

(grupos, associações, comissões e outros) produzindo significativa transformação 

das relações de poder na instituição.  
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Neste capitulo procura-se mostrar a convergência de interesses e afinidades 

entre esses atores, particularizando a política de extensão. 

 

 

3.1.1 A descoberta de afinidades 

 

 

Assim como na sociedade, em que relações são estabelecidas entre pessoas, 

grupos e organizações com objetivos tanto para manter como para contestar os 

poderes sociais, as instituições também são permeadas por essas relações. O 

estudo das redes de relações entre pessoas e entre grupos, na Universidade, 

permitiu conhecer os padrões de relacionamento de seus atores, bem como seus 

valores, ideologias e afinidades. De modo especial, buscou-se identificar como se 

estabelecem as relações entre os integrantes do grupo do poder e como essas 

relações contribuem para a coesão interna da Universidade e para a otimização dos 

recursos de poder entre dirigentes e outros grupos (acadêmicos e comunitários). O 

interesse principal, nesse caso, era identificar e analisar condições que estariam 

viabilizando (ou não) o “consenso” necessário à institucionalização das novas 

diretrizes e metas da política de extensão. 

 

Desse ponto-de-vista assume especial importância a formação do “bloco de 

poder”, objeto de análise no item 3.2. Vale considerar ainda a centralidade assumida  

pelos grupos no interior da Universidade, como o PAPE, o grupo constituído por 

docentes e alunos das Ciências Agrárias, sua contribuição na organização  e 

implementação de seu plano de trabalho. A discussão de metas e, posteriormente, a 

posição conferida a docentes desses grupos que hoje ocupam cargos nas Pró-

Reitorias, indicam que os mesmos são amplamente legitimados e possuem status 

elevado junto à administração superior da Universidade e ao grupo político em 

ascensão na mesma. 

 

Tomando como referência o grupo de Ciências Agrárias, observa-se que a 

liberdade de iniciativa é valorizada por esse grupo, assim como a solidariedade e a 

cooperação. “O principal é trabalhar com liberdade”. 
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A diversidade de experiências e a articulação das ações acabam constituindo 

condição necessária para o alcance dos projetos que são desenvolvidos, buscando 

a cooperação desejada e a necessária mobilização de outros grupos, na própria 

Universidade. Os diversos atores se integram, sem constituir, porém, uma equipe. O 

espírito de grupo existe e também a garantia do livre debate das idéias, sob uma 

liderança aceita e legitimada consensualmente. Essa é uma das características que 

aproximam os integrantes do grupo, embora não seja suficiente para garantir a 

participação a todos nas decisões. Na entrevista com um dos gestores ele associa a 

unidade do grupo ao pensamento reformista no poder:  

 

“A gente tem a sorte de permanecer unido. Esse grupo reúne 

não só o pensamento técnico, mas principalmente o pensamento de 

mudança, de reforma, de democratização do saber. São pessoas de 

diversas áreas, com diferentes experiências...”. 

 

Sob esse aspecto, os integrantes do grupo se reforçam mutuamente pela 

possibilidade de vir a exercer o poder ou conferir uma nova direção política às 

atividades acadêmicas, “como modificar o conteúdo do ensino ministrado reunindo a 

comunidade acadêmica para uma mudança política e social”. Com esse objetivo, os 

gestores acadêmicos também enfatizam os grupos de pesquisa e os fóruns de 

debates que vêm sendo promovidos pelos Departamento de Educação, de Medicina 

Veterinária, pelo PAPE, reunindo docentes e alunos, profissionais de diversas áreas, 

de diversas correntes partidárias. Nos debates sobre a missão da universidade. 

Ressaltam ainda o engajamento dos alunos que “têm uma posição crítica e se 

manifestam sempre quando se trata da qualidade do ensino”.  

 

O incentivo principal à unidade do grupo dirigente, no atual reitorado é o 

desejo de mudar a instituição, um ideal sustentado pela comunidade acadêmica. 

Essa reciprocidade alimenta a coesão intragrupal e afina o discurso dos dirigentes 

chamando a atenção para afinidade de valores que impulsionam decisões 

partilhadas e a consolidação do “pacto político” necessário à implementação das 

ações. Para um dos pesquisadores entrevistados,  
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“... corre o risco desse grupo se desmobilizar. Eles se 

mantêm unidos em função de um desafio muito grande, de um 

ideal quase romântico... E qual a possibilidade de torná-lo 

realidade?” 

 

A idéia de reestruturar a política de extensão universitária conta, neste 

momento, com o apoio da administração superior. Contudo, ainda carece de 

respaldo e confiabilidade entre os demais grupos na comunidade universitária. A 

extensão é colocada novamente num segundo plano, diante das idéias de 

desenvolvimento da pesquisa e do ensino. Essa falta de confiança e apoio político 

compromete não só a definição da posição da extensão na Universidade e dos 

princípios que orientam os rumos dessa política, mas também a viabilidade das 

mudanças propostas. A concepção de extensão é apontada como um dos fatores 

que influenciam a postura ideológica dos grupos na Universidade e, ao mesmo 

tempo sua coesão interna. 

 

 

3.1.2 O reconhecimento das diferenças 

 

Durante a observação e na discussão com os grupos, nas oficinas, as 

representações sociais dos participantes sobre a Universidade e seu posicionamento 

em relação ao mercado, a privatização, a estrutura de poder seus valores, suas 

crenças constituíram um material extremamente relevante. Mais do que informações, 

as discussões evidenciaram diferenças, grupos de interesses que legitimam as 

hierarquias, hipertrofiam as atividades administrativas, convivendo com a ampliação 

e valorização da extensão. 

 

Debater a problemática da extensão, fazendo análise das práticas e 

estratégias adotadas pelos programas oficiais na UFRPE, mostrou-se uma questão 

fundamental para todos os participantes das oficinas. Mas, “o conceito é complexo, 

polifacetado e difícil de sintetizar”, acrescentam. “Se é fácil captar a realidade da 

extensão, não é fácil captar o conceito”. 
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Sabe-se que as representações sociais estão ligadas a elementos ideológicos 

e culturais, ao conhecimento, à condição social e à experiência dos indivíduos. Se, 

por um lado, a representação social é produto de uma realidade exterior 

pensamento que se consubstancia em determinado conteúdo: informações, 

imagens, valores, atitudes em relação a um determinado objeto, pois não há 

representações sem objeto, por outro lado é um processo, uma atividade de 

apropriação da realidade e de elaboração psicológica e social dessa realidade – é a 

representação social de um sujeito. Corresponde, assim, a um ato de pensamento 

pelo qual o sujeito se relaciona com um objeto. Supõe a reconstrução de 

interpretação do objeto, mas é também a forma expressiva do sujeito (Jodelet, 

1989). 

 

Quando se valoriza neste estudo as representações da comunidade 

universitária sobre a extensão, entende-se que, ao se expressarem, dirigentes, 

professores e alunos remetem a uma base cultural que circula e atravessa a 

instituição, valores básicos, referências históricas e culturais que constituem a 

memória coletiva e a identidade da própria Universidade. Esses sujeitos interagem, 

se comunicam, transmitem suas representações, formam a opinião pública que tem 

um significado especial no processo de participação, que se considera indispensável 

à institucionalização da mudança da política de extensão. Portanto, suas 

representações sobre essa questão ganha relevância não só pelo conteúdo, mas 

pela influência que esses atores exercem em seu meio, particularmente pela posição 

desses sujeitos na comunidade em que intervêm.  

 

Após a análise do material discursivo das entrevistas realizadas com 

docentes e gestores foi possível classificá-los em quatro grupos. O primeiro entende 

que a extensão responde a situações de carência, trabalhando com populações 

pobres ou desprotegidas e atua em termos de respostas materiais. Encontram na 

falta de recursos a principal justificativa para seu desinteresse ou descrença na 

efetividade da política de extensão.  

 

O segundo grupo encara a extensão com um leque de intervenção muito 

amplo, à mercê da política institucional porque considera os programas atrelados ao 

ensino – a missão da Universidade. Em termos práticos, a extensão não chega a se 
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afirmar como política. Trata-se de programa que se concretiza mediante a realização 

de ações pontuais, embora urgentes e relevantes quando realimentam o ensino. As 

ações extensionistas estão voltadas para a integração da Universidade em seu meio 

mediante à socialização do conhecimento produzido – cursos de curta duração, 

campanhas de vacinação, projetos de intervenção na comunidade em nome dos 

estágios curriculares, campanhas beneficentes e práticas afins. Outras iniciativas 

são justificadas como extensão universitária quando envolvem retorno financeiro por 

parte dos beneficiários. 

 

No terceiro grupo o discurso se organiza em torno dos eixos 

instituição/universidade e instituição/sociedade. Para os professores gestores, 

coordenadores de cursos ou chefes de departamento, a universidade assume um 

sentido burocrático, administrativo, sendo o exercício da atividade docente regulado 

pelo bloco do poder. Considera a extensão uma “ação social com um componente 

ideológico”, a serviço dos grupos ou classes no poder.  

 

Para o quarto grupo, a universidade enquanto instituição é uma estrutura de 

poder na sociedade, com a responsabilidade de promover ações de reprodução e de 

emancipação social. Consideram, que através da extensão, a universidade enfrenta 

a crise de identidade porque sai da retórica e passa a participar do planejamento e 

da implementação das políticas públicas. Assim, não se trata de “uma intervenção 

conciliadora, mas de uma interlocução com as populações”. São essas 

representações que aparecem com maior incidência (38,9%), enquanto a noção de 

extensão como assistência é referida por 30,6% dos participantes das oficinas, no 

total de 36 sujeitos. O segundo grupo apresenta-se com um percentual de 19,4% e, 

finalmente, o terceiro grupo, que considera a extensão como uma “manobra do 

poder” é extremamente residual com apenas 11,1%. 

 

Na verdade, as representações tradicionais da extensão perdem a 

dominância e dão lugar a uma nova representação que enfatiza o compromisso ético 

e social da universidade. Observa-se que os professores conformistas se 

contrapõem aos transformadores que defendem a democratização da universidade e 

trabalham no sentido da emancipação. A ruptura com a política de clientela na 
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instituição, liderada pelo bloco de poder, parece ter rebatimento no posicionamento 

dos docentes quanto à implementação da política de extensão.  

 

A nova gestão da Universidade permitiu avanços na área do ensino e da 

pesquisa e, de certo modo, reduziu a pressão dos “tradicionais” permitindo novas 

expectativas em relação à extensão. Apesar da influência do bloco de poder, as 

dificuldades de institucionalização da extensão permanecem. Os coordenadores de 

ações extensionistas, principalmente, parecem distanciados das demandas e 

ansiedades da população. Por outro lado, o precário sistema de informação, e o 

desconhecimento das verdadeiras capacidades de intervenção da Universidade 

contribuem para a descontinuidade das ações. A fragilidade da organização 

burocrática da Universidade também é associada à ingerência política, no passado, 

contribuindo para uma representação reducionista da extensão, identificada à 

política de clientela. 

 

Por força das transformações sócio-políticas, as representações sociais sobre 

a política de extensão passam a associá-la a reivindicação/extensão de direitos, 

reforçando a legitimidade e as competências da universidade, sua imagem de 

interlocutora privilegiada no contato com as populações. Apesar da confiança 

compartilhada pelos grupos envolvidos nos projetos de extensão, os princípios que 

orientam suas ações variam segundo a experiência, a visão de mundo dos 

docentes, assim como o alcance das ações propostas. Nas representações 

analisadas perpassa a dificuldade de convergências capazes de redirecionar o 

processo de institucionalização da extensão na universidade. 

 

 

3.1.3 A efetividade das ações e seu poder de mobilização 

 

Desde o início, a implementação da política de extensão foi marcada pelo 

caráter prático19 das intervenções. Os resultados imediatos se configuravam de 

absoluta prioridade, condição ou prova da viabilidade do projeto. A trajetória das 

ações na UFRPE mostra a rotinização dos projetos, como os cursos de curta 

                                                 
19 É a ação extensionista praticada através de programas pontuais de atendimento as emergenciais 
das comunidades. 
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duração, quase sempre repetidos sem avaliação dos resultados e das novas 

demandas. As estratégias políticas adotadas no inicio dos anos 80, ainda conservam 

um viés autoritário.  

 

O esforço no sentido de estabelecer um processo inovador da extensão 

passa a constituir uma das preocupações da Universidade na década seguinte. Com 

a redemocratização e sob a pressão dos movimentos sociais, a extensão passa a 

constituir uma política, na área do ensino superior, e, nesse contexto, o discurso 

acadêmico assume uma outra conotação, deixando transparecer a necessidade de 

desenvolver a extensão e coloca-la como compromisso social da universidade. 

Como adianta um dos professores entrevistados, “a extensão é colocada como uma 

das prioridades e politicamente provocada para produzir ações desejadas”. O poder 

da extensão universitária é proclamado, em nome do acesso da população à tomada 

de decisões políticas como o caminho natural para o desenvolvimento de uma 

população ativa, mas referenciado pelas ações realizadas. A transição da teoria para 

prática foi a tônica dominante nos Fóruns dos Pró-reitores de Extensão e, 

provavelmente sua força de poder de ação nas universidades. Essa preocupação 

com a viabilidade prática das propostas de extensão também constitui um 

componente de absoluta prioridade na UFRPE. Demonstrar resultados positivos 

imediatos parece constituir, ainda, a prova de viabilidade do projeto de extensão. 

  

Na sua entrevista, um dos gestores atuais do grupo de extensão associa a 

efetividade das ações públicas à superação do idealismo teórico: 

 

“é necessário que o projeto saia da crítica ao antigo 

modelo para encaminhar propostas mais ousadas referentes à 

localização de novas unidades de serviços e às condições de 

trabalho do docente nos projetos de extensão (...) é necessário 

que a comunidade acadêmica se defronte com alternativas 

para o saneamento, para a educação ambiental, para a 

melhoria das condições de renda nas favelas e periferias”  

 

Ao trazer à consideração a condição específica da extensão na universidade, 

a proposta de mudança é mais uma vez valorizada. Conforme adianta o Pró-Reitor, 
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“inclui também uma reforma, uma mudança do padrão de intervenção institucional 

para implantação de uma nova práxis coletiva”.  

 

A obtenção de resultados sociais, na visão dos dirigentes e, também, dos 

docentes pesquisadores depende do desempenho institucional e da transformação 

do próprio Estado, em consonância com o projeto de reforma universitária. De seu 

ponto de vista a centralização das decisões é antagônica à autonomia da 

universidade e explica, até certo ponto, o modelo de ações extensionistas sem 

possibilidades reais de mudança política e social.  

 

De modo semelhante, coordenadores de projetos de extensão ressaltam a 

responsabilidade do governo na atribuição de recursos, de um sistema de custeio 

para garantir continuidade às ações. Além de questões técnicas, é importante 

considerar a lógica política na condução das mudanças propostas na percepção das 

forças políticas que influem as formas de intervenção. Parece consensual o 

reconhecimento da necessidade de conduzir o processo para uma aglutinação 

orgânica em torno de projetos comprometidos com as necessidades concretas da 

população. Para chegar a esse estágio, duas condições aparecem nas entrevistas 

como barreira ao desenvolvimento de projetos de extensão verdadeiramente 

democráticos e participativos: primeiro os limites da participação comunitária, nas 

áreas atendidas. “A população está sempre mais inclinada a receber e ser assistida”. 

Em segundo lugar, a vocação autoritária da universidade, traduzida num sistema de 

informação insuficiente, sem transparência, que dificulta a articulação das ações nos 

próprios departamentos.  

 

Essas limitações têm sido objeto de atenção da PRAE e do esforço do Reitor 

que busca resultados sociais positivos na área do grupo gestor, como relata o Pró-

Reitor de extensão:  

 

“De início o grupo responsável pela administração 

universitária via a extensão como uma atividade secundária. 

(...) era muito difícil faze-los perceber a importância da 

extensão. Mas, chegou um momento em que o Reitor tomou 

para si a responsabilidade de estruturar a extensão isso mudou 
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a percepção do grupo (sobre a extensão) mas, não as 

diferenças políticas...”. 

 

As propostas de desenvolvimento e de dinamização da extensão passam a 

ser direcionadas pela administração superior que a partir de seu Plano de Trabalho 

procura sedimentar a extensão como compromisso social da Universidade, 

colocando-a como elo entre a academia e a sociedade através do fomento as 

atividades culturais, sociais e políticas de interação (UFRPE, 2005).  

 

Esse posicionamento da extensão como proposta da administração superior, 

foi construído sobre um processo de intensa negociação entre os atores que já 

defendiam sua valorização e os grupos políticos que se colocaram como futuros 

administradores da Universidade. Como relata um dos técnicos da extensão, 

 

“Quando ocorreu o processo eleitoral (para a reitoria) 

procuramos negociar com os candidatos propostas para a 

extensão (...) Ser uma universidade de referência em 

pesquisas agrícolas e que contribui para o desenvolvimento 

agropecuário de Pernambuco não é suficiente para colocar a 

UFRPE como universidade pública, gratuita e de qualidade (...) 

é necessário que o conhecimento e a tecnologia aqui 

desenvolvidos estejam compromissados com o social e que 

possam servir às comunidades carentes do Estado”. 

 

Na discussão nas oficinas, os participantes dos grupos colocaram em 

destaque a nova proposta de extensão, e os limites dos recursos humanos para 

assegurar os resultados esperados: Focalizaram, sob esse aspecto a fragmentação 

das atividades, a sobrecarga de responsabilidades dos docentes e a despolitização 

dos alunos, além dos conflitos burocráticos que contribuem para o esvaziamento do 

compromisso institucional com a socialização do conhecimento. Ao mesmo tempo 

percebem que a extensão remete ao exercício da cidadania e supõe um processo 

de consciência política que exige o apoio da própria universidade.  

 

A apropriação da nova proposta de extensão pela comunidade acadêmica 

envolve uma base teórica, mas depende também da visão de mundo de seus 
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integrantes e da sustentação política do grupo de poder. Os docentes percebem a 

necessidade de uma ponte entre o ensino e os objetivos da política de extensão. De 

um lado, a promoção de cursos intensivos é vista como alternativa para construir o 

processo de mudança – o enfoque recai na capacitação de recursos humanos, no 

assessoramento a outras organizações numa linha de cooperação com os 

municípios. De outro, o novo modelo de extensão deve ser orientado para a ação 

comunitária, beneficiando as populações carentes mediante projetos de geração de 

emprego e renda, abastecimento d’água, entre outros. Prevalece a obtenção de 

resultados como critério de efetividade. 

 

É possível detectar um consenso a respeito dos objetivos da política de 

extensão, indicando a construção de uma nova identidade da Universidade. A PRAE 

confirma essa projeção ao propor a implantação do CEPED como um projeto comum 

respondendo às necessidades de produção de conhecimento, de capacitação de 

pessoal e também de mudanças na qualidade de vida das populações, em âmbito 

local.  

 

 

3.2 A formação do bloco de poder 

 

 

A argumentação utilizada neste estudo vem mostrando que a ação coletiva na 

instituição supõe ações em conjunto, não obstante a existência de grupos de 

interesses com diferentes propostas de intervenção. Trata-se de um “pacto político”, 

a depender do grau de confiança entre eles que, do ponto de vista neoinstitucional, 

tem como determinantes o grau de entendimento em torno de princípios políticos e 

da reciprocidades nas suas relações.  

 

Na UFRPE, essa hipótese encontra seu primeiro eixo na sustentação política 

do grupo dirigente. Dos seis pró-reitores, cinco têm sua formação acadêmica na 

própria Universidade, o que contribui para fortalecer os vínculos do grupo com os 

Departamentos Acadêmicos e as afinidades pessoais. Todos eram velhos amigos 

antes de formarem o grupo gestor do atual reitorado. Mesmo assim, diferem as 
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posições quando se trata de relacionar a extensão à missão institucional da 

Universidade. A distribuição dos recursos financeiros, técnicos e humanos é 

bastante desigual entre a PREG e a PRAE. Com esse procedimento há uma 

diminuição significativa do poder dos diretores e reitera a sustentabilidade política à 

proeminência da autonomia técnica das áreas de ensino.  

 

Já foi referida aqui a diferença de posições entre os docentes extensionista 

quanto à direção da política de extensão. A participação da comunidade acadêmica, 

através das Comissões de Extensão, poderia ser um dos mecanismos utilizados 

para definição de prioridades e abertura democrática da instituição à inclusão de 

alunos, técnicos e os próprios usuários de projetos na mesma discussão. O caminho 

da implantação dessa política seguiu a orientação tradicional, apesar da posição 

progressista assumida pelo Reitor.  

 

O modelo de gerenciamento adotado preserva, pelo menos, dois grupos 

antagônicos no campo da extensão: o primeiro, composto por técnicos e docentes 

envolvidos com práticas assistenciais, interessados na expansão dessas ações 

segundo avaliação de necessidades, e tendo, como principal justificativa a ajuda 

para a melhoria da qualidade de vida da população; o outro interessado em ações 

verticalizadas ditadas pelo compromisso dos docentes com a difusão de novas 

técnicas, as mudanças reduzidas à teoria.  

 

“Aqui mesmo (na PRAE) há dois movimentos: o de 

manter (a tradição) e o movimento de mudança. O atual Reitor 

definiu pessoas que têm uma visão de mudança dos pontos 

estratégicos. Acho que é o momento para a extensão avançar 

e dizer realmente a que veio, porque estão tendo oportunidade 

de fazer isso...” 

 

O empenho político do Vice-Reitor foi muito importante na condução do 

processo de mudança. Com alguns técnicos envolvidos, animados com o processo 

democrático, criou-se um clima esperançoso na PRAE:  
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“o compromisso era baseado na instalação do CEPED, 

um projeto interdisciplinar, capaz de romper com decisões 

isoladas cooperativo e administrado de forma participativa” 

 

De acordo com o depoimento, esse era o momento para romper também com 

o voluntarismo que afeta as ações de extensão. A valorização do critério técnico pelo 

FORPROEX teve uma repercussão significativa no estatuto da extensão na 

Universidade. Os recursos públicos destinados a projetos específicos nessa área, a 

disponibilização de bolsas para alunos envolvidos nas atividades de extensão 

transformaram-se em instrumento de pressão reforçando o interesse de muitos 

professores e alunos que até então não registravam participação nessa área.  

 

O apoio desse grupo gerou um clima favorável à articulação de projetos 

ensino/pesquisa/extensão, como o projeto em parceria com o DNOCS, que permitiu 

o repasse de novas tecnologias agrícolas aos municípios do Vale do Moxotó (PE), a 

partir de 2004. Sem dúvida alguma, a sustentabilidade política dos técnicos 

constituiu uma condição para o movimento de mudança na PRAE e o apoio 

necessário às inovações propostas na política de extensão. Essa política vai ganhar 

respeito da comunidade acadêmica, despertar novos interesses e condições de 

implementação na Universidade graças à valorização dos técnicos envolvidos na 

extensão. O contexto institucional dessas relações, destacando-se a autonomia 

alcançada com o anticlientelismo e a rejeição às posições tradicionais sancionadas 

pelo Estado. 

 

O planejamento figura nesse quadro como um recurso burocrático, mas 

insuficiente para a contextualização das ações. Dois pontos, no entanto, se 

destacam e se transformam nas diretrizes mais importantes da política de extensão 

na universidade: a) a proposta de reforma universitária e a inclusão definitiva da 

extensão na missão institucional; b) implementação da política de ciência e 

tecnologia com o apoio das universidades. A figura mais expressiva dessa atribuição 

da universidade está na extensão, substituindo assim, os antigos objetivos clássicos; 

investigação, ensino e cultura (WANDELEY, 2005.p. 168).  
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No quadro teórico adotado, a confiança entre os participantes constitui outro 

determinante na implementação das políticas públicas, otimizando a mobilização do 

capital social. A análise mostra que o Reitor é o principal avalista das relações que 

se estabelecem entre os vários grupos na Universidade. Em última instância, vale a 

sua palavra no apoio aos extensionistas. Nos confrontos ou diferenças com outros 

setores da Universidade, o grupo da extensão tem a convicção de que encontrará 

apoio na pessoa do Reitor ou do Vice-Reitor. Esse fato concorreu para a lealdade 

mútua do grupo extensionista tradicionalistas com o grupo reformista e deste com o 

grupo de docentes/pesquisadores, mas também reforçou a coesão interna e a 

determinação do grupo da extensão para enfrentar as diferenças, 

 

“Nem tudo a gente consegue com o vice-reitor, mas ele 

está sempre disponível... Noutra situação essa equipe já tinha 

ido embora, bastava um político torcer o nariz. Mas, a gente se 

sente com muita confiança para continuar tentando um espaço 

na equipe, isso é ponto-chave”. 

 

Embora o grupo da extensão se sinta apoiado, essa condição não favorece a 

discussão aberta e transparente de suas dificuldades. As cobranças, as avaliações 

são constantes e veladas e, por isso mesmo, são terreno fértil para atritos e 

desconfianças. A liberdade de expressão existe, mas os grupos se respeitam, cada 

um a seu modo. Os entrevistados lembram que não existem canais de comunicação, 

os conselhos não tratam do assunto e o sistema de comunicação é falho.  

 

Com a valorização da dimensão técnica, os docentes e coordenadores da 

extensão sabem que sua sustentação política não é absoluta, mas condicionada 

pelo desempenho. Os coordenadores são cobrados pela equipe da PRAE, 

convidados a apresentar relatórios ou planos de trabalho, mas freqüentemente 

ignoram esses pedidos. Continuam a trabalhar com dedicação e muito empenho, 

combinando autonomia e auto-confiança, ignorando a política de resultados da atual 

administração. 

 

As concepções sobre confiança são numerosas e muitas vezes contraditórias 

na definição de Gambetta (apud Locke, 2001.p. 219) “a confiança é situacional e/ou 
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relacional, algo que se desenvolve entre dois ou mais atores em um contexto ou 

relacionamento particular”. A luz dessa definição, “os atores manifestam confiança 

quando, em situações de informação incompleta e incerteza, esses atores se 

expõem ao risco porque têm razões para acreditar que os outros não tirarão proveito 

dessa oportunidade” (op. cit, 259).  

 

Isso significa que confiança envolve lealdade. Na Universidade, considera-se 

que o comportamento confiável se manifesta do comportamento cooperativo, sujeito 

a diversas condições. A maioria das pessoas se sente inclinada a cooperar com 

pessoas que já conhecem, ou com as quais tem afinidades pessoais. Muitas vezes, 

porém, os parceiros são diversos e diferentes, e faltam informações a respeito, não 

se dispõe de qualquer certeza a respeito das circunstâncias que compreendem a 

interação. 

 

Como falar de confiança nesse caso? Na realidade, o esforço cooperativo 

existe nos grupos e entre os grupos observados, neste estudo. 

 

“Acho difícil falar de relação entre grupos. Vejo mais as 

relações entre as pessoas que nem sempre estão num grupo 

organizado. Existem os grupos legítimos e os legitimados. Para 

quem coordena um projeto de extensão, o grupo envolve 

aqueles atores diretamente envolvidos no trabalho. O 

legitimado é aquele que se organiza para defesa de interesses 

particulares, mas consagrado pelos dirigentes. Aí não se pode 

falar de cooperação...” 

 

 Os grupos da extensão e o grupo dirigente da Universidade se relacionam e 

cooperam para o alcance dos objetivos da Universidade. Mas a confiança é limitada, 

seja quanto à política de extensão, seja quanto ao projeto político da Universidade. 

São grupos legítimos, certamente, e seu reconhecimento se dá pela obtenção de 

resultados imediatos – uma tendência do grupo dirigente que não chega a tornar-se 

dominante junto à comunidade universitária. Mais uma vez ganhou o primeiro plano, 

na análise, a relação de lealdade entre os grupos e o reconhecimento das 

diferenças.  
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 Assim constituído, o bloco de poder adotou os princípios da política de 

extensão segundo o paradigma do FORPROEX. Na plataforma do Reitor, a 

extensão é enfatizada como “o processo educativo, cultural e cientifico que articula o 

Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora 

entre a Universidade e Sociedade” (UFRPE, 2005). No seu discurso é possível 

detectar um compromisso com a sociedade e a cidadania, bem como a valorização 

do ser humano a partir do desenvolvimento de atividades sociais, culturais e política, 

que possibilitem a interação entre a universidade e a sociedade. 

 

 Atualmente o consenso nascido do bloco de poder formaliza os princípios da 

política de extensão que procura reconhecer essa função como parte do pensar e do 

fazer acadêmico e valorizá-la como ação institucional da universidade. 

 

 A mobilização do capital social obteve frutos significativos, não só em 

resultados positivos, mas na própria formulação da opinião pública sobre o papel 

das universidades. É consensual entre as várias correntes ideológicas que a política 

de extensão rompe o circulo de clientelismo. A Universidade conseguiu, assim, 

arregimentar o capital social capaz de efetivar as mudanças e inovações não só na 

política de extensão, mas em toda a ação que demande projetos coletivos e o 

envolvimento da comunidade acadêmica. 

 

 

3.3 A institucionalização social da política de extensão 

 

 

 Os dois primeiros itens deste capítulo trataram da mobilização do capital 

social na unidade de estudo, na suposição de que a implementação da política de 

extensão se inscreve na rede de relações sociais que se desenham na instituição e 

resultam na formação do bloco de poder para produzir as ações desejadas.  

 

Com base na metodologia utilizada, foi possível obter um conjunto de 

informações substantivas que colocaram em destaque a acumulação do capital 

social na instituição e, por sua vez, as condições que se apresentam em favor da 
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apropriação da proposta de extensão pela comunidade universitária. Foram 

relacionadas nessas condições, os grupos e redes informais, na Universidade, as 

alianças entre determinados grupos, o envolvimento de docentes e alunos com as 

atividades extensionistas; a afinidade pessoal entre os membros da organização, a 

confiança nas propostas dos dirigentes, assim como as manifestações de 

cooperação e solidariedade. 

 

Os resultados mostram que a Universidade é uma entidade coesa, mas se 

caracteriza por várias formas de divisão e diferenças que influenciam a mobilização 

da ação coletiva. Em relação à política de extensão, essas diferenças são marcantes 

e recorrentes, calcadas na supervalorização do ensino e na concepção da educação 

como transmissão de conhecimento. Em outras palavras, na reprodução das 

relações sociais e não na transformação social.  Nos anos recentes, houve um 

aumento da consciência pública sobre questões de meio ambiente, direitos 

humanos, etc, e novas exigências quanto à qualidade do conhecimento produzido. 

Por outro lado, a exclusão social, a luta pelos direitos humanos e pela conquista de 

melhor qualidade de vida passaram a constituir temas obrigatórios para a 

universidade, contribuindo para ressaltar a importância da extensão como missão 

institucional.  

 

Apesar disso, persiste o descompasso entre a pesquisa e a extensão. A 

instituição consegue arregimentar o capital social e chega a viabilizar o consenso 

sobre a nova concepção da extensão. Contudo, a institucionalização dessa política 

permanece baixa. Neste item procura-se explorar como se apresenta esse estágio 

da mobilização do capital social na Universidade, na tentativa de responder às 

indagações que motivaram o presente estudo: que relação é possível estabelecer 

entre capital social e institucionalização? Como o capital social contribui para a 

implantação de mudança nas políticas públicas? 

 

• O processo de institucionalização 

 

Na perspectiva de Tolbert & Zucker (1999) a institucionalização é um 

processo de vários estágios que se inicia por pressão das demandas sociais ou das 

forças do mercado e envolve a geração de novos arranjos estruturais em resposta a 
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problemas específicos. Segue-se um processo de objetivação que envolve o 

consenso dos dirigentes a respeito dos objetivos propostos, ficando a 

institucionalização propriamente dita na dependência do apoio ou resistência de 

seus integrantes (Tolbert & Zucker, 1999). 

 

A discussão teórica, com base no esquema conceitual adotado, permite supor 

que a institucionalização somente se completa com a adoção de normas e de um 

processo de sedimentação que permitam a transformação das propostas do grupo 

gestor e de suas decisões em rotinas no cotidiano. Nesse caso, a política de 

extensão para institucionalizar-se deve contar com componentes que lhe dêem 

sustentação: além da legislação, da cultura, procedimentos estabelecidos e 

conformidade às expectativas da sociedade em geral (Scott, 1995:52). 

 

Com essas referências, a análise da institucionalização da política de 

extensão foi guiada pelos seguintes pontos: as demandas da população à 

universidade, potencialmente incluídas na categoria de extensão; as condições para 

atendimento das demandas e a viabilidade das ações; o apoio administrativo para 

efetivação das ações propostas. 

 

As principais demandas registradas pela Universidade procedem da área 

rural, incluindo cooperação com o governo nas campanhas de vacinação do 

rebanho; capacitação em técnicas agrícolas; avaliação de programas de saúde 

coletiva; cooperativismo e gerenciamento de associações, entre outras. Na capital, 

as demandas se inscrevem na área da capacitação de pessoal técnico, de educação 

continuada e também do associativismo e cooperativismo como formas de gestão. 

Importante ressaltar que os dados oficiais registram apenas os convênios 

estabelecidos com outras entidades e os contratos de cooperação técnica efetivados 

através da FADURPE. Desse modo, os dados são insuficientes para refletir a 

pressão real das demandas, embora se mostrem esclarecedoras quanto a sua 

natureza e procedência. 

 

A cobertura institucional é marcada pela insuficiência de recursos humanos, 

sobretudo na área administrativa e pelas limitações para deslocamento dos docentes 

e técnicos quando se trata de ação na zona rural. O depoimento de um gestor 
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resume plenamente a situação da PRAE: “com o quadro técnico disponível no 

momento torna-se humanamente impossível atingir os municípios. Mas os alunos 

sempre se mostram disponíveis”. 

 

Os programas em execução enfrentam equipes reduzidas, embora de alta 

qualificação. Soma-se a essas dificuldades a “precariedade da infra-estrutura, 

veículos e equipamentos, além de diárias de valor decente”, avalia um 

docente/extensionista. 

 

A análise dos dados aponta ainda uma série de limitações que contribuem 

para um baixo grau de institucionalização da extensão. Apesar de ter conseguido 

arregimentar o capital social, as transformações parecem ainda estar distantes dos 

objetivos da administração, que ao elaborar a construção dessa política pretendia 

desenvolver e estruturar um novo senso de responsabilidade social nos membros da 

Universidade. Os próprios documentos oficiais demonstram que faltam condições 

objetivas para construir uma nova cultura de extensão, o PDI - Plano de 

Desenvolvimento Institucional - UFRPE 2006-2010, por exemplo, aponta uma série 

de pontos fracos que limitam o estabelecimento em um curto prazo de uma nova 

cultura extensionista: 

 

a) Infra-estrutura física inadequada, em virtude de depreciação e da 

obsolescência de mobiliário e equipamentos; 

b) O padrão cultural atrelado à rigidez burocrática institucional, falta de visão 

sistêmica e especialização institucional das unidades, dificultando mudanças de 

procedimentos atividades e rotinas; 

c) Rede de parcerias interna ainda pequena, com pequeno número de 

projetos interdisciplinares; 

d) Falta de uma política de comunicação e integração entre os Campi, com 

insuficiência de ações de suporte a logística. 

 

Segundo um dos professores entrevistados esse distanciamento entre o que 

é a extensão hoje, e o que deveria vir a ser, esta diretamente relacionado à falta de 

iniciativa, em fazer a comunidade acadêmica participar na elaboração de programas 

e projetos, desenvolvidos pela própria instituição, “a administração ao implantar uma 
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nova proposta de extensão, não se preocupou em desenvolver as ferramentas para 

que professores, alunos, técnicos e a própria comunidade, pudessem participar 

desse novo projeto”. Ainda de acordo com esse professor seria necessário que se 

discutisse em toda universidade o entendimento “do que é, como se faz e para quem 

se faz a Extensão Universitária”. 

 

Além da falta de mecanismos que viabilizem a democratização das decisões, 

os professores e alunos entrevistados ressentem-se de estratégias gerenciais 

capazes de fomentar uma maior articulação interna, “o fortalecimento de áreas 

temáticas, com coordenações especificas, pode por fim a desarticulação dos 

projetos que ainda atuam de forma isolada sem se quer conhecer a existência de 

outros projetos semelhantes”. De acordo com a colocação desse professor a falta de 

uma melhor estrutura organizacional nos departamentos e mesmo na PRAE, capaz 

de sistematizar e planejar as ações tem prejudicado a aproximação entre os 

diferentes projetos, que acabam “sendo realizados sem nenhuma articulação”. A 

interdisciplinaridade tão propalada pela PRAE acaba não se efetivando, pois não 

conta com a criação de programas de extensão que se caracterizem pela integração 

ensino-pequisa-extensão, e pela bilateralidade nas interações sociais, envolvendo 

as Unidades Acadêmicas na elaboração e acompanhamento dos projetos. 

 

Outro obstáculo a institucionalização, percebido nas entrevistas e nos 

relatórios de atividades analisados, foi que os projetos ainda não incorporaram de 

forma efetiva a avaliação de suas ações. Ao não por em prática a avaliação das 

ações, os projetos perdem a oportunidade de controlar seus resultados, bem como o 

alcance e eficácia de suas metas. A falta de uma avaliação sistemática, tanto por 

parte dos projetos, como pela própria gerência administrativa, impede que a 

extensão na UFRPE possa refazer os caminhos traçados, caminhando para um 

processo crítico de análise das mudanças que ocorrem no âmbito da atividade 

extensionista.  

 

Essas limitações fazem parte de uma forte cultura institucional, cristalizada 

em torno de valores, normas e regras tornadas habituais ao longo do tempo pelos 

que fazem à extensão na UFRPE. Essa cultura enraizada ao longo da história 

institucional da Universidade acaba por determinar suas práticas, que na maioria dos 
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casos permanece referenciada por uma extensão distanciada das atuais diretrizes 

estabelecidas tanto pelo FORPROEX como pela própria administração superior. 

 

De acordo com Tolbert e Zucker a não incorporação de novos valores, 

normas e atitudes inviabiliza o processo de institucionalização que só se completará 

a partir da tipificação de ações tornadas habituais pelos atores. [Os] 

comportamentos tornam-se habituais à medida que são evocados com um mínimo 

de esforço de tomada de decisão por atores em resposta a estímulos específicos. 

Tolbert & Zucker (1999, p.204). 

 

Os dados coletados demonstram a baixa institucionalização da política de 

extensão. O consenso político não chega a provocar alterações na cobertura 

espacial das ações de extensão nem sobre os programas em execução, ou sobre 

sua reestruturação de acordo com as diretrizes propostas ou redirecionamento de 

suas ações. A autonomia institucional mostra-se como fator positivo, mas o 

processamento das demandas sociais continuam a orientar-se pelas marcas 

tradicionais. O distanciamento da universidade do cidadão comum aparece como um 

fator que compromete o desempenho institucional na área da extensão. Outro ponto 

de à assinalar é a precariedade do sistema de informação, a descontinuidade das 

atividades – alias, uma, marca do serviço público - que acabam bloqueando ou 

comprometendo a instituição e a efetividade dos programas de extensão. 

 

A concepção de gerenciamento com ênfase nos resultados contribui para o 

incentivo à obtenção de resultados imediatos. Sem prejuízo dos aspectos positivos 

dessa estratégia, observa-se, no entanto, que representa uma ameaça ao 

planejamento e à continuidade da implementação de ações. A extensão não é a 

fonte principal de mudança social na universidade, mas pode constituir-se numa 

arena de contestação das estruturas de interesses conservadores. A articulação com 

os movimentos sociais organizados, por exemplo, pode criar um espaço para uma 

liderança política anti-hegemônica. 

 

Na universidade, a valorização do conhecimento se tornou o recurso de poder 

mais valioso dos docentes. A legitimidade técnica e científica, aliada à luta pela 

sobrevivência, inibem muitas vezes a capacidade de inovação e acabam reduzindo 
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as possibilidades de democratização da instituição. A abertura do espaço aos 

movimentos sociais ainda é limitado, apesar do interesse de colaboração com as 

ONGs. O ideário político dos dirigentes contribuiu para alavancar a extensão como 

uma das prioridades da comunidade acadêmica. Apesar do engajamento dos 

gestores e do esforço para o redirecionamento das ações da Universidade, a 

extensão ainda depende do apoio da comunidade universitária que possa conduzir a 

institucionalização. 

 

Concluindo: a mobilização do capital social e o compromisso com o 

desenvolvimento social expresso na política de extensão - formalizada pelo bloco de 

poder na universidade – não chegaram a produzir transformações significativas na 

condição administrativa que assegurem a institucionalização dessa política. Pré-

requisitos básicos de desempenho, como um sistema de informações atualizado, a 

descentralização das decisões e condições mínimas infra-estruturais continuam 

ausentes. A presença de grupos de interesses e a incapacidade de estabelecer 

consenso dificultam a continuidade das ações, causando a desmobilização das 

iniciativas sociais. Embora formalizada pela aliança no poder a mudança da política 

de extensão na Universidade, permanece nas práticas discursivas e nos desejos 

políticos, mas distanciada da prática cotidiana da comunidade acadêmica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A importância dada à institucionalização da política de extensão na 

universidade, neste trabalho, pode ser explicada pelo próprio movimento de reforma 

universitária que pressupõe não só o compromisso com a produção e socialização 

do conhecimento, mas também com propostas econômicas e sociais que fortalece a 

redução da desigualdade. A crise do Estado, os graves problemas associados aos 

efeitos da globalização e o recuo do Estado em relação às questões sociais, o 

desemprego, a fragilização dos princípios de igualdade que estruturam a sociedade 

constituem um desafio também à universidade, em sua missão de valorização do 

capital humano no processo de desenvolvimento social. 

 

 A extensão apresenta-se como uma das alternativas para efetivação do 

compromisso social da universidade e ganha nova configuração no país no conjunto 

das políticas públicas, neste início de século, graças à concepção de 

desenvolvimento assumida pelo PNUD (1990) que confere relevância não só as 

capacidades adquiridas pelas pessoas (educação, saúde, etc.) mas também às 

formas como se relacionam e se organizam para gerar o desenvolvimento. Nessa 

perspectiva, a mobilização para a mudança, as soluções e propostas relativas à 

exclusão social se apóiam no recurso estratégico das relações de cooperação, de 

confiança que se estabelecem nos grupos e instituições, nas alianças que são 

construídas com o apoio desses recursos de poder. 

 

 No decorrer do estudo, o foco de análise recaiu no processo de 

institucionalização da política de extensão na UFRPE, segundo o Plano de 

Desenvolvimento da Extensão – 2005, considerando as condições de implantação 

da mudança na perspectiva da mobilização do capital social. O compromisso de 

implantação de uma nova política de extensão exigia, em principio, o envolvimento 

dos diversos atores da comunidade acadêmica, a aplicação de suas capacidades 

para o atendimento das demandas em relação com as metas de desenvolvimento, 

enfatizando prioritariamente estratégias de inclusão social. A implantação da 

mudança é vista, nesse caso, a partir da realidade institucional, com suas normas 
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formais e informais, seus recursos financeiros e de infraestrutura, seus diferentes 

atores composições diferenciadas na sua organização e o capital social referido ao 

ativo que determina o modo como se relacionam e se organizam para realizar a 

missão institucional. Nessa perspectiva, foram valorizadas as redes de relações 

sociais em que as pessoas se achavam envolvidas, não apenas como beneficiárias 

passivas do sistema, e sim como co-responsáveis pelo fortalecimento das 

capacidades da instituição, gerando confiabilidade e cooperação. 

 

 Nesse pressuposto consistia a sustentabilidade social para a política de 

extensão, priorizando as ações sociais integradas e estratégias de participação. Na 

base desse raciocínio o capital social foi dimensionado e referido aos laços de 

confiança, de compromisso, de vínculos de reciprocidade, cooperação e 

solidariedade manifestos na própria Universidade – e com seus parceiros – capazes 

de estimular normas, novas alianças institucionais e iniciativas para assegurar a 

implementação das novas diretrizes da extensão. 

 

 O estudo mostra a receptividade da comunidade acadêmica, a ruptura com a 

política de clientela e é possível identificar a expectativa de reestruturação das 

relações universidade/sociedade através da extensão. As parcerias estabelecidas 

com organizações estatais e com outras universidades contribuiram para mudanças 

nos padrões tradicionais da extensão, possibilitando uma seqüência de projetos 

voltados para o associativismo, o intercâmbio técnico-científico e ampliação de 

tecnologias empresariais. Na verdade, o capital social se manifesta no 

compartilhamento dos valores e normas que regulam as atividades acadêmicas, 

inclusive a extensão, mas essa condição que se mostra necessária à existência das 

organizações em geral não é condição suficiente para institucionalizar o processo de 

mudança na extensão. 

 

 Na UFRPE, há um clima favorável a interação social, observa-se uma 

vitalidade na rede de relacionamentos, exemplificada principalmente pelo espírito de 

grupo e identidade. Os atores envolvidos com a extensão, buscam assegurar a 

confiabilidade necessária e a cooperação no grupo de que participam, tendo em 

vista objetivos previamente definidos. 
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 No estudo realizado, os níveis de confiança se mostram associados a 

interesses comuns que são definidos pelos vários grupos existentes, segundo 

afinidades pessoais e diferenças de representações sociais sobre a extensão. Não 

cabe distinguir aqui o bom ou o mau capital social, nem o estudo se propõe a 

formular indicadores que permitam qualificá-lo. Mas, através das discussões em 

grupo e dos depoimentos coletivos, as condições de trabalho, a natureza das 

práticas sociais e a articulação com o mercado têm contribuído para um 

deslocamento nas relações sociais fortes e estáveis para vínculos flexíveis, como 

pode ser observado na formação das redes sociais. Estas se constituem uma 

instância privilegiada de cooperação horizontal, mas tendem a se “encapsular”, em 

nome da autonomia acadêmica. 

 

 Por sua vez, a insuficiência do sistema de comunicação na própria 

Universidade, contribui para o insulamento dessas redes e fragmentação das ações. 

Tomando como parâmetro a política de extensão verifica-se que existem “conjuntos 

de ações” solidários que seguem rumos e princípios distintos, distanciados da 

política da Universidade e condutas diferenciadas que implicam a realização de 

projetos assistencialistas, de autogestão empresarial, de economia solidária, de 

cooperativismo, possivelmente com características de um “terceiro setor” na 

Universidade. A coesão intra-grupal reforça a identidade do grupo e, 

consequentemente, sua presença no “bloco de poder”. 

 

 O estudo mostra como a mobilização do capital social está estreitamente 

vinculada à formação desse bloco. Quando se trata, porém, da institucionalização da 

política de extensão fica evidenciado a incapacidade de estabelecer um “consenso” 

para implantação das mudanças. Curiosamente, permanecem as ações propostas 

convivendo com a desmobilização das iniciativas coletivas. A mobilização que se 

materializou no “bloco de poder” mostra-se insuficiente para a convergência da 

comunidade e um “consenso político” sobre os objetivos da política de extensão. 

 

Esse “consenso” ou pacto político, de que se fala, exige mais do que relações 

de cooperação ou atitudes solidárias. Exige, entre outros princípios, a racionalização 

dos mecanismos burocráticos para celebração de acordos e procedimentos de 

intercâmbio técnico-científico, a descentralização das decisões, a própria 



 98  

transformação de mecanismos administrativos que possibilitem a sistematização do 

processo político da extensão na vida cotidiana da Universidade. O último capitulo 

da dissertação demonstra as dificuldades enfrentadas para a institucionalização 

desse “consenso”, o predomínio do voluntarismo político, como entraves à mudança 

da política de extensão na unidade de ensino levando a supor que a mobilização do 

capital social é dependente da sustentação política do “bloco de poder”.  

 

Trata-se de uma constatação no setor público, sempre sujeito à influência 

política e ao centralismo do governo. Os resultados da pesquisa chamam a atenção, 

no entanto, para a falácia do processo de desenvolvimento social sustentado com 

base no capital social. Em principio, os laços de solidariedade e cooperação existem 

de fato, mas poderemos chamá-los efetivamente de capital social? Sem aprofundar 

a precisão desse conceito, cabe reconhecer que essas relações são importantes na 

medida em que favorecem a aproximação dos grupos, criam condições para o 

acesso aos serviços sociais, mas não se pode concluir pela sua capacidade de 

promover o desenvolvimento. 
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