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Bem-vindos ao diálogo sobre Extensão Universitária e Tecnologia Social entre a Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFSCar) e o Instituto de Tecnologia Social (ITS Bra-
sil), um desafio que começa e uma missão que vem somar às centenas de outras
experiências, muitas vezes ignoradas, de milhares de mulheres, homens, pesquisadores
e militantes dos movimentos sociais, que lutam para desamarrar os nós existentes e
possibilitar a entrada no mundo do conhecimento, a verdadeira maturidade de uma na-
ção democrática.

O ITS Brasil tem sido chamado, há vários anos, para debates sobre as Tecnologias So-
ciais com o Fórum dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasi-
leiras (Proex). Participamos, entre outros eventos, do Congresso Ibero-americano de
Extensão Universitária, no Rio de Janeiro, em 2005, e dos encontros nacionais de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras em Vitória (ES), em 2001;
em Santos (SP) e Porto Seguro (BA), ambos em 2006. 

Se aceitarmos como verdade o princípio de que um país só se desenvolve com políticas
fortes de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), a nação e seu povo também só se
desenvolvem com um sistema de diálogo entre a ciência, o saber acadêmico, as Tec-
nologias Sociais e a sociedade. Afinal, quando tem necessidade de recursos, a CT&I
sempre se sustenta nas bases de demandas sociais fortes. 

Porém, na prática, o diálogo entre o saber acadêmico e o popular é extremamente di-
fícil, pois, no âmbito da pesquisa, a academia tem um trabalho afirmativo, enquanto o
conhecimento construído junto ao saber popular nunca teve, no país, a sustentação de
uma política consistente. Hoje, temos apenas vozes isoladas de pesquisadores e cien-
tistas ousados que dialogam e interagem com os movimentos sociais.

É por isso que o ITS Brasil tem trabalhado, há seis anos, junto ao Ministério da Edu-
cação (MEC), pleiteando recursos para desenvolver uma política pública de CT&I
para o desenvolvimento humano e social, fortalecendo as ciências humanas com Tec-
nologias Sociais. Esta revista reflete um pouco deste primeiro esforço, a partir da exe-
cução de uma emenda parlamentar que nos possibilitou esta parceria inaugural entre
o ITS Brasil, com todo o seu histórico e conhecimento, e a UFSCar, com os seus tra-
balhos e experiências. Esperamos dar prosseguimento a essa comunhão fundamental
entre o saber acadêmico e o conhecimento popular, para resolução efetiva das deman-
das de nossa sociedade.

Boa leitura!

Irma Rossetto Passoni
Gerente executiva do ITS Brasil

EDITORIAL
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Auniversidade tem como uma
de suas funções acadêmicas a
Extensão Universitária, que

enfrenta, ao longo do tempo, dificulda-
des na construção e compreensão de
seu real significado, assim como as
ações a ela relacionadas, deparando-se
com questões de difícil solução. A Ex-
tensão Universitária, considerada pro-
cesso educativo, cultural e científico, se
articula, indissociavelmente, ao Ensino
e à Pesquisa, levando o conhecimento
produzido na universidade à comuni-
dade – quer em nível local, regional,
nacional e internacional; é o elo entre a
universidade e a sociedade, permitindo
a construção do conhecimento a partir
de trocas constantes de saberes, pois, ao
levar conhecimentos à comunidade por
meio ações de Extensão Universitária,
recebe dela, como retroalimentação, in-
formações indicando suas reais necessi-
dades, anseios e aspirações, que são
sistematizadas pela universidade e devol-
vidas a essas comunidades em diferentes
modalidades, quer como programas, pro-
jetos, eventos, atividades extensionistas,
entre outras. 

Assim, é possível, nessa troca,
aprender com o saber dessas comunida-
des, pois a universidade também apren -
de com a própria comunidade sobre os

valores e a cultura existentes, subsi-
diando, inclusive, as ações de ensino e
de pesquisa. Dessa forma, a universi-
dade pode planejar e executar as ativi-
dades, projetos e programas de
Extensão Universitária respeitando e
não violando valores culturais. A uni-
versidade, através da Extensão Univer-
sitária, influencia e é influenciada pela
comunidade ao possibilitar essa troca
de valores com o meio sociocultural.

Entretanto, a noção de Extensão
Universitária não é plenamente com-
preendida na sua real acepção. Ainda há
confusão conceitual entre os termos as-
sistencialismo, assistência, prestação
de serviços e Extensão Universitária, o
que gera, muitas vezes, a má interpre-
tação e dificuldades em sua realização.

A análise semântica do termo “ex-
tensão” vem do latim extensione, que
se refere ao ato ou efeito de estender-
se, de alargar, espalhar, prolongar; não
é estender ações pura e simplesmente,
mas estender conhecimentos à sociedade,
diferenciando-se do assistencialismo que
são ações tutelares, compensatórias. A
noção do termo assistência ao direito do
indivíduo é o dever do Estado na realiza-
ção de políticas públicas e o termo pres-
tação de serviços refere-se às ações
exercidas mediante pagamento. Nesse
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contexto, essas ações estão amparadas
na própria noção de Educação que pre-
para, informa e constrói conhecimentos
para práticas universitárias socialmente
responsáveis mediante ações afirmati-
vas que levam à inclusão social.

Conforme dados do Ministério da
Educação/Secretaria de Ensino Supe-
rior, a Extensão Universitária é uma via
de mão dupla, com livre trânsito asse-
gurado à comunidade acadêmica, que
encontrará na sociedade a oportunidade
da elaboração da prática de um conhe-
cimento acadêmico. No retorno à uni-
versidade, professores e estudantes
trarão um aprendizado que, submetido
à reflexão teórica, fará ampliar e elevar
o nível do conhecimento anterior. 

Essa interação da universidade com
a sociedade, com as comunidades ex-
ternas em suas mais diferentes formas
de organização, estabelece uma troca
de saberes acadêmico e popular, que
terá como consequência a produção do
conhecimento resultante do confronto
com a realidade nacional, a democrati-
zação do conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na
atuação da universidade.

Apesar desse importante papel, são
vários os desafios a serem enfrentados
para que a Extensão Universitária
ocupe o seu real espaço no cenário aca-
dêmico. Um dos principais é a consti-
tuição de uma Agência Nacional de
Fomento à Extensão Universitária,
para que se realizem programas, proje-
tos e ações extensionistas com apoio
institucional. Sem esse aporte, poucos
serão os docentes e pesquisadores en-
volvidos; primeiro, pelo não financia-
mento dessas atividades de impacto
social; e segundo, pela pouca visibili-
dade e respeitabilidade acadêmico-
científica das atividades de Extensão

Universitária.
Conforme argumenta Araújo (2007),

conhecer o papel da Universidade e o
papel da Extensão Universitária é uma
exigência para os que dela participam e
para que o conceito seja disseminado e
devidamente compreendido. Porém, re-
força a autora, o processo pelo reconhe-
cimento da extensão ainda será longo e
demandará muito trabalho de docentes,
alunos, servidores técnicos e da própria
população, que terão que construir mé-
todos e documentar feitos para a con-
cretização de sua importância. 

A Pró -Reitoria de Extensão Univer-
sitária da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp), em sua Resolução 53, de
03/11/2004, considera atividades de
Extensão Universitária: a educação
continuada, os eventos técnico-cientí-
ficos, os eventos artístico-culturais, a
prestação de serviços e as publicações
e produtos acadêmicos. Mediante a
realização dessas atividades, a univer-
sidade estende, intra e extra muros, os
conhecimentos produzidos para que es-
ses sejam realizados, subsidiando re-
flexões para a revisão das ações que
irão gerar novos conhecimentos para
novas práticas extensionistas e assim
sucessivamente.

A noção de Extensão Universitária
agrega a noção de Tecnologia Social,
que compreende o conjunto de técnicas
e metodologias transformadoras, desen-
volvidas e/ou aplicadas na interação
com a população e apropriadas por ela,
que represente efetivas soluções para a
inclusão social e melhoria das condi-
ções de vida (ITS Brasil, 2009). Nesse
sentido, essas noções se complementam
ao considerarmos seus objetivos, suas
propostas e o compromisso de transfor-
mação social na construção de uma so-
ciedade democrática e justa.
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De acordo com o Plano Nacional
de Extensão, “para a formação
do profissional cidadão, é im-

prescindível sua efetiva interação com a
sociedade, seja para se situar historica-
mente, para se identificar culturalmente
ou para referenciar sua formação com os
problemas que um dia terá de enfrentar”.
Esse direcionamento, presente no site da
Secretaria de Educação Superior (SESu),
do Ministério da Educação (MEC), re-
sume o que se espera da Extensão Univer-
sitária no Brasil: uma prática acadêmica
que interligue a universidade, nas suas
atividades de ensino e de pesquisa, com
a sabedoria popular e as diversas formas
de Tecnologia Social, para resolver de-
mandas efetivas e urgentes da população
e superar as desigualdades sociais exis-
tentes no país.

Neste sentido, o Programa de Apoio
à Extensão Universitária (Proext), criado
pela SESu/MEC em 2003, abrange pro-
gramas e projetos de extensão universi-
tária com ênfase na inclusão social,
visando aprofundar uma política que ve-

nha a fortalecer a institucionalização das
atividades de extensão nas instituições
públicas de ensino superior. O objetivo
geral é apoiar as Instituições Públicas de
Ensino Superior no desenvolvimento de
programas e/ou projetos de extensão que
contribuam para a implementação e para
o impacto de políticas, potencializando
e ampliando patamares de qualidade das
ações propostas, projetando sua natureza
e a missão da universidade pública.

Como complemento, a SESu/MEC
prevê, no Plano Nacional de Extensão, a
transferência de tecnologias apropriadas
para a população. “Isso está relacionado
diretamente com as dimensões da Tec-
nologia Social”, observa Irma Passoni,
gerente executiva do Instituto de Tecno-
logia Social (ITS Brasil). Outro projeto
do MEC, dessa vez a cargo da Secretaria
de Educação Continuada, Alfabetização
e Diversidade (Secad), vai ao encontro
justamente dessa troca de conhecimen-
tos. Com o nome apropriado de Cone-
xões de Saberes, o programa de extensão
oferece a jovens de origem popular de

INOVAÇÃO

Demandas sociais
como prioridade
Experiências de Extensão Universitária pelo país mostram 
como o diálogo entre os saberes acadêmico e popular, com 
o suporte da Tecnologia Social, pode fazer a diferença

Marcos Palhares
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diversas universidades federais a possi-
bilidade de desenvolver a produção de
conhecimentos científicos e, a partir
disso, tentar intervir em seu território de
origem.

Além disso, o programa possibilita o
monitoramento e a avaliação, pelos pró-
prios estudantes, do impacto das políticas
públicas desenvolvidas em espaços po-
pulares. Os participantes recebem apoio
financeiro e metodológico. A Universi-
dade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) é uma das que desenvolvem o
programa Conexões de Saberes. “A
principal relevância da Extensão Univer-

Alunos do Centro
Universitário do
Espírito Santo (Unesc)
prestam serviços
essenciais de saúde
à população: uma
forma de tornar a
Extensão Universitária
uma ação direta na
sociedade

Fotos: Divulgação/ Unesc



10 Conhecimento - Ponte para a Vida $ Março/09

sitária é dialogar com a comunidade, na
busca de subsídios que  permitam dar res-
postas permanentes aos anseios da socie-
dade”, diz a professora Sandra de Deus,
pró-reitora de Extensão da UFRGS.
“Com isso, asseguramos o compromisso

social da instituição, como forma de in-
serção nas ações de promoção e garantia
dos valores democráticos de igualdade,
desenvolvimento social e inclusão”,
completa.

Também no Rio Grande do Sul sur-
giu uma das experiências mais antigas
de Extensão Universitária voltada para
a resolução efetiva de demandas so-
ciais, na Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM). A partir de 1980, le-
vando em conta as necessidades gera-
das a partir da revolução tecnológica, a
universidade gaúcha passou a dirigir
suas ações ao atendimento dos proble-
mas regionais. Um desses projetos foi
o “Desenvolvimento Integrado da 4ª
Colônia”, iniciado em 1995, com ações
multidisciplinares dirigidas à melhoria
da qualidade de vida da população da-
quela região, caracterizada pela econo-
mia agropecuária, com destaque para a
produção de leite. Outro projeto, o
“Cruzeiro do Sul”, começou a estimular
a geração de renda e trabalho na área

rural a partir de 1998.
“Nós aprovamos, em 2008, uma

nova política de Extensão Universitária.
Ela orienta-se pela indissociabilidade
das áreas de ensino, pesquisa e extensão,
com o objetivo de proporcionar à socie-
dade aportes de conhecimentos destina-
dos a colaborar na superação das suas
necessidades cotidianas”, afirma o pro-
fessor Oscar Daniel Morales, pró-reitor
adjunto de Extensão da UFSM. “Essa
nova política assume as contribuições
que recebe da sociedade, estabelecendo
a reciprocidade em cada uma das ações
extensionistas empreendidas. A Exten-
são Universitária coloca-se como uma
via de diálogo entre a sociedade e a uni-
versidade pública, democrática e de
qualidade. Porque entendemos que a ex-
tensão caracteriza-se principalmente
pela interação dialógica, pela indissocia-
bilidade com o ensino e a pesquisa”, res-
salta Morales. 

Essa visão é compartilhada pela pro-
fessora Roseli Rodrigues de Mello, coor-
denadora do Núcleo de Investigação e
Ação Social e Educativa (Niase), da Uni-
versidade Federal de São Carlos (UFS-
Car): “O principal é querer solucionar
uma demanda social, com participação,
cidadania, democracia e diálogo entre os
saberes. Isso tem relevância, é eficaz, dá
resultado e provoca transformação social.
A extensão deve ter comunicação entre os
sujeitos, conhecimentos e segmentos so-
ciais”. Na UFSCar, a professora desen-
volve, atualmente, um programa de
extensão chamado “Democratização do
conhecimento e do acesso à escolariza-
ção”, com foco na leitura e escrita das
populações mais vulneráveis – especial-
mente bóias-frias e suas famílias, muito
presentes na região. A ideia surgiu a par-
tir do projeto Comunidades de Aprendi-
zagem, da Espanha.

INOVAÇÃO

Atividade do 
programa Conexões

de Saberes  na
Universidade

Federal do Rio
Grande do Sul;
a produção de
conhecimento

permite que eles
tentem intervir no

território de origem 

Foto: Divulgação/UFRGS
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“O foco é na aprendizagem e neces-
sidades, tanto dos alunos e das comuni-
dades (da escola, e ao redor da escola),
de forma a elevar a qualidade do ensino.
Levamos o projeto à Secretaria Munici-
pal da Educação, a fim de levar o projeto
para a rede e convidar as escolas a par-
ticiparem. A idéia é transformar a escola
em uma comunidade, melhorando o de-
sempenho dos alunos com dificuldades
de aprendizagem”, resume Roseli Mello.
A primeira fase do projeto reúne toda a
comunidade daquela escola, pais, crian-
ças, professores e funcionários, para dis-
cutir a escola desejada. O resultado
desse debate, com base no consenso, é
levado ao poder público. Em quatro me-
ses, há um esforço para que este debate
se transforme em um projeto daquela
Comunidade de Aprendizagem.

Para acompanhar o andamento, o
conjunto da comunidade, mais o poder
público, criam uma comissão mista que
também trabalha pela gestão democrá-
tica da escola. “O propósito do projeto,
além de efetivar a democratização do
ensino e da escola, é ampliar a relação
entre sociedade e universidade”, observa

Roseli Mello, apontando o elo funda-
mental do diálogo entre o saber acadê-
mico e o saber popular para a solução de
problemas da população. “Existem vá-
rias idéias que são levadas para essas co-
munidades, que podem aplicá-las de
acordo com suas necessidades e objeti-
vos. A biblioteca tutorada é um exemplo
de trabalho de estímulo à leitura: uma
pessoa auxilia os usuários da biblioteca,
de forma a facilitar e estimular o acesso
aos livros”, reforça Roseli Mello, que
trabalhou nos cursos de Extensão Uni-
versitária e Tecnologia Social realizados
pelo ITS Brasil em parceria com UFS-
Car, no segundo semestre de 2008 (leia
na seção Diálogo, p. 14-19).

Duas outras experiências de Extensão
Universitária, realizadas na Bahia e no
Espírito Santo, dão uma ideia do leque de
possibilidades de intervenção social de
programas acadêmicos desse tipo. No
Centro Universitário do Espírito Santo
(Unesc), os cursos mais desenvolvidos
são os da área de saúde, que oferecem
para a população serviços como: dosa-
gem de glicose, glicemia capilar, tipagem
sanguínea, avaliação postural, aferição de
pressão arterial, consulta de enferma-
gem, orientações de saúde, avaliação an-
tropométrica e orientação nutricional.
“Pensamos a Extensão Universitária
como um espaço diferenciado de apren-
dizagem, onde o estudante, por meio da
intervenção em sua realidade, pela via
dos saberes construídos no corpo con-
ceitual de sua formação acadêmica, de-
gusta o sabor do saber”, comenta o
professor Fabio Flores, assessor da Rei-
toria do Unesc para o Desenvolvimento
de Projetos de Extensão Universitária.

Outro programa de extensão da uni-
versidade é o Centro Social Santo Antô-
nio, na cidade de Colatina. Lá, os alunos
dos cursos de Enfermagem, Medicina,

“A principal relevância 
da Extensão Universitária 
é dialogar com a 
comunidade, na busca 
de subsídios que 
permitam dar respostas
aos anseios da sociedade”,
diz a professora Sandra 
de Deus, pró-reitora de 
Extensão da UFRGS
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Fisioterapia, Nutrição e Farmácia reali-
zam atendimentos em saúde geral, social
e humanística, sob supervisão de seus
professores.

As atividades são adaptadas às ne-
cessidades regionais e complementam as
ações do serviço público de saúde local.
“É extremamente importante para o es-
tudante ter a possibilidade de colocar as
teorias em movimento e perceber para
que, e para quem ele está (re)inventando
a ciência”, ressalta Fabio Flores. Dentre
as atividades desenvolvidas estão: con-
sultas médicas em diferentes especiali-
dades; convênios com o serviço público
de saúde municipal para solicitação de
exames laboratoriais; visita domiciliar
para atendimento das famílias; desen-
volvimento de grupos para educação em

saúde sobre patologias específicas e or-
ganização de palestras para a comuni-
dade.

Já a Universidade Federal da Bahia
(UFBA) desenvolve, no Centro de Es-
tudos Afro-Orientais (CEAO), o pro-
grama Ceafro, com foco em educação
e profissionalização para a igualdade
racial e de gênero, em desenvolvimento

desde 1995. O principal compromisso
do Ceafro tem sido o de estabelecer diá-
logos entre a universidade, as escolas
públicas e as organizações do Movi-
mento Negro. O programa trabalha sob
três princípios básicos: ancestralidade,
identidade e resistência, e vem inves-
tindo numa construção teórico-metodo-
lógica baseada nesses referenciais (leia
artigo na página 26). Uma das princi-
pais atividades do Ceafro é o projeto
“Escola Plural: a diversidade está na
sala de aula”, que, desde 2000, forma
educadores na temática raça/gênero. A
experiência serviu de modelo para as di-
retrizes curriculares nacionais da Lei
10.369, que regulamenta o ensino da his-
tória da África e dos afro-descendentes.

“No campo das políticas públicas, o
Ceafro também assessora organizações
internacionais e governos, como foi o
caso do Programa de Combate ao Ra-
cismo Institucional que, com apoio do
Programa das Nações Unidas para o De-
senvolvimento (PNUD), realizou a for-
mação de professores e de formadores
junto à Secretaria da Educação, em Re-
cife”, destaca Vilma Reis, da coordena-
ção colegiada do Ceafro.

Além desse trabalho, o programa de
extensão da UFBA vem desenvolvendo
projetos como o Fundo das Nações Uni-
das para a Infância (Unicef), a exemplo
do Guia Cultura e Identidade Afro-bra-
sileira e Indígena, para o semi-árido bra-
sileiro, que influenciou municípios em
todo o país na valorização dessas cultu-
ras. E o Ceafro trabalha também com as
comunidades quilombolas, mobilizan-
do-as para o reconhecimento de seus di-
reitos e promovendo intercâmbios com
as organizações negras urbanas.

Num outro campo, mais voltado para
a população rural, a Universidade Fede-
ral de Viçosa (UFV), em Minas Gerais,

INOVAÇÃO

“A extensão é um campo 
fértil para o exercício da 
pesquisa e da educação para 
a cidadania. E a Tecnologia 
Social deve ser utilizada, 
sim, para potencializar uma 
relação entre a academia e 
a sociedade como um todo”, 
reforça Nazaré Lima, integrante
da coordenação colegiada do
Ceafro, programa da UFBA
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realiza a Semana do Fazendeiro, um dos
mais tradicionais eventos da extensão no
Brasil, que tem como objetivo difundir,
entre os participantes, conhecimentos
técnicos das diferentes áreas de atuação
da universidade. Com isso, o evento visa
à melhoria da produtividade, da produ-
ção do bem-estar social do produtor e de
sua família. São dezenas de cursos, ex-
posição de máquinas, implementos agrí-
colas, insumos, prestadores de serviço,
artesanatos, clínica tecnológica desen-
volvida em parceria entre a UFV e o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) e várias
atividades culturais.

Tais experiências confirmam a con-
cepção da Extensão Universitária como
uma via de mão dupla, com livre trânsito
assegurado entre a comunidade acadê-
mica e a sociedade. No retorno à univer-
sidade, professores e estudantes trazem
um aprendizado que, submetido à refle-
xão teórica, pode ampliar e elevar o ní-
vel do conhecimento anterior. Essa
interação com as comunidades, em suas
mais diferentes formas de organização,
estabelece uma troca de saberes acadê-
mico e popular que tem como conse-
qüência a produção do conhecimento a
partir do confronto com a realidade na-
cional, a democratização do conheci-
mento acadêmico e a participação
efetiva da comunidade na atuação da
universidade.

E a Tecnologia Social tem um papel
fundamental nesse processo. “Não pode-
mos pensar mais as ações de extensão
como desligadas do ensino e a pes-
quisa”, adverte Daniel Morales, da
UFSM. “A extensão é um campo fértil
para o exercício da pesquisa e também
da educação para a cidadania. A Tecno-
logia Social é um poderoso instrumento
nesse sentido e deve ser utilizada, sim,

para potencializar uma relação ente a
academia e a sociedade como um todo”,
reforça Nazaré Lima, que também inte-
gra a coordenação colegiada do Ceafro,
da UFBA. Essa união entre Extensão
Universitária e Tecnologia Social foi
exatamente o tema dos cursos realizados
pelo ITS Brasil e UFSCar, que aborda-
remos nas próximas páginas.

Na Bahia, o
compromisso do
Ceafro tem sido
o de estabelecer
diálogos entre a
universidade, as
escolas públicas
e as organizações
do Movimento
Negro

Foto: Divulgação/Ceafro
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Com o objetivo de aproximar a
academia, a sociedade e os
movimentos populares, o Ins-

tituto de Tecnologia Social (ITS Bra-
sil), em parceria com a Pró-Reitoria de
Extensão da Universidade Federal de
São Carlos (PROEx/UFSCar), consoli-
dou o Programa de Capacitação e Ex-
tensão Universitária em Tecnologia
Social com financiamento de emenda
parlamentar do deputado federal Ri-
cardo Berzoini (PT) alocada no Minis-
tério da Educação (MEC). O resultado
dessa iniciativa foram três cursos para
coordenadores e professores ligados à
extensão no Estado de São Paulo, bem
como funcionários de Instituições de
Ensino Superior (IES) com participação
em projetos sociais, representantes de

ONGs e gestores públicos ligados a pro-
jetos sociais. Assim, foi possível parti-
lhar com essas pessoas-chave o conceito
de Tecnologia Social para o desenvolvi-
mento de práticas mais eficientes do
ponto de vista da inclusão.

Para isso, as atividades agruparam
palestras, debates e visitas a empreen-
dimentos solidários, além de avaliações
coletivas dos cursos e diversas reuniões
preparatórias. Os três cursos foram rea-
lizados no segundo semestre de 2008
em São Carlos, no interior do Estado, e
na cidade de São Paulo. Ao todo, foram
capacitadas e certificadas 158 pessoas,
mais dez da organização dos eventos,
superando todas as expectativas ini-
ciais. No conteúdo dos cursos, foram
aprofundados os conceitos, práticas e

DIÁLOGO

A união entre 
a tecnologia 
e a extensão
Em parceria com a UFSCar, o ITS Brasil 
capacitou 158 pessoas em três cursos para 
exposição e debate de tecnologias que 
representem soluções eficazes às diversas 
demandas da população

Marcos Palhares
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metodologias da Extensão Universitá-
ria e da Tecnologia Social, com o esta-
belecimento de um diálogo entre o
saber científico e o saber popular.

Foram apresentadas e debatidas,
também, aprendizagens capazes de sus-
tentar práticas extensivas com foco no
desenvolvimento, difusão e promoção
de tecnologias que representem solu-
ções eficazes às diversas demandas da
população. Cada curso foi composto
por 22 horas/aula, entre atividades pre-
senciais e não presenciais. O primeiro
foi realizado em São Carlos, entre 26 e
28 de setembro de 2008. Na abertura
das atividades, a gerente executiva do
ITS Brasil, Irma Passoni, destacou o
conceito de divulgação para tornar a
ciência compreensível para o povo. Em

sua opinião, esse ato depende da crítica
para inserir a ciência na complexidade
do mundo real.

“A tecnologia é o produto, o pro-
cesso, a técnica como instrumento. É
uma metodologia transformadora, de-
senvolvida no diálogo entre as pessoas
e apropriada por ela, que implica em
efetivas transformações sociais. Dessa
forma, é possível gerar novos produtos,
processos, procedimentos e serviços”,
frisou Irma Passoni em sua palestra,
que abordou ainda diversas formas de
Tecnologia Social, já postas em prática
no Brasil. Em seguida, foi apresentado
o sistema de monitoramento de Tecno-
logia Social elaborado pelo ITS Brasil,
denominado Radar.

“Seu objetivo é a aplicação de co-

Instalações do
Projeto Reciclar,
em São Paulo, uma
das experiências de
economia solidária
visitadas pelos
participantes do
segundo curso: a
produção de papel
reciclado é uma
alternativa de trabalho
para jovens que
são selecionados em
escolas públicas

Foto: Ricardo Alves
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nhecimento seguindo alguns critérios e
tendo como referência a demanda so-
cial. Há um questionário com as várias
dimensões da tecnologia voltada para a
população. O banco de dados gerado a
partir disso resulta em gráficos que ca-
racterizam e classificam a eficiência
dos projetos analisados”, afirmou Ba-
bette Mendoza, designer instrucional
do curso de Engenharia Ambiental da
Universidade Aberta do Brasil/UFSCar
(UAB-UFSCar) e também do curso à
distância de Direitos Humanos e Me-
diação de Conflitos, desenvolvido pela
Secretaria Nacional de Direitos Huma-
nos da Presidência da República em
parceria com o ITS Brasil.

A partir dessa introdução sobre o pa-
pel da Tecnologia Social, seu meca-
nismo de avaliação e a ponte com o
saber científico, o curso entrou especifi-
camente no conceito de Extensão Uni-
versitária. Roseli Rodrigues de Mello,
coordenadora do Núcleo de Investiga-
ção e Ação Social e Educativa da UFS-
Car, indicou os diferentes pontos de
vista teóricos referentes à extensão, res-
saltando a necessidade de conectar o
saber acadêmico com o saber popular.
E citou as duas linhas de Extensão Uni-
versitária identificadas pelo pesquisador
Renato Hilário dos Reis: a eventual-
inorgânica (com prestação de serviços

ou realização de eventos isolados e des-
vinculados do contexto) e a processual-
orgânica (quando a universidade se
comporta realmente como produtora de
saber simultâneo com a sociedade).

“Hoje temos a lei do compromisso
social referente à extensão, mas ainda
de uma maneira muito desigual, por
exemplo, entre as universidades de di-
ferentes regiões”, observou Roseli
Mello. “A pesquisa requer conheci-
mento da realidade para transformá-la,
o que nem sempre significa transforma-
ção na direção correta. Já a extensão
deve ter comunicação entre os sujeitos,
conhecimentos e segmentos sociais a
fim de transformar contextos, sempre
se perguntando em qual direção”,
acrescentou. Em seguida, foi mostrado
o projeto “Comunidades de Aprendiza-
gem: democratização do conhecimento
e do acesso à escolarização”, de São
Carlos, como um exemplo de pesquisa
e extensão, seguindo a metodologia co-
municativa crítica.

O projeto convida as pessoas a dis-
cutirem qual é a escola que querem para
seus filhos, dialogando para que o es-
paço esteja aberto a mudanças e que
seja um lugar onde se fortaleça a relação
com a comunidade. Os participantes do
curso visitaram os locais onde o projeto
é aplicado. E depois conheceram outro
projeto ligado à Incubadora Regional de
Cooperativas Populares (Incoop) da
UFSCar, a Cooperativa de Limpeza do
Jardim Gonzaga (Cooperlimp), que hoje
reúne 250 pessoas trabalhando, sendo
196 sócios. O professor Ioshiaqui
Shimbo, da UFSCar, detalhou a origem
e o trabalho da Incoop, o conceito das
incubadoras e o impacto social que os
empreendimentos solidários podem ter.

Outra experiência local apresentada
no curso de Extensão Universitária e

DIÁLOGO

A professora Roseli
Mello,  da UFSCar,

indicou os diferentes
pontos de vista

teóricos referentes
à extensão, como
a necessidade de
conectar o saber

acadêmico com o
saber popular

Fotos: Ricardo Alves
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Tecnologia Social realizado em São
Carlos foi a do assentamento Vitória,
onde as pessoas estão se organizando
para plantar e fazer cursos sobre os ali-
mentos orgânicos. A exposição dessa
iniciativa foi precedida por uma palestra
do professor Manoel Baptista da Costa,
da UFSCar, sobre reforma agrária e po-
lítica Social. As atividades foram encer-
radas com a síntese das vivências e
aprendizagens do curso e encaminha-
mentos futuros, com mediação de Ios-
hiaqui Shimbo e Irma Passoni. 

O segundo curso do programa esta-
belecido com o MEC aconteceu entre
os dias 23 e 25 de outubro, em São
Paulo, com visitas a experiências so-
ciais no município de Osasco. Como
em São Carlos, o início das atividades
contou com a apresentação do conceito
de Tecnologia Social por Irma Passoni
e de Extensão Universitária por Roseli
Mello, seguidas de debate com os par-
ticipantes. Houve exibição de um vídeo
sobre o banco Palmas, de Fortaleza
(CE). “O projeto banco Palmas gira em
torno da fomentação de uma economia
local, onde os empreendimentos esta-
belecem uma relação de confiança  en-
tre os responsáveis pelas transações do
banco e a comunidade”, comentou o
professor Ioshiaqui Shimbo. 

Depois, Gerson José Guimarães,
consultor de projetos do ITS Brasil, fez
uma explanação sobre o Sistema de
Acompanhamento de Tecnologias So-
ciais (Satecs) e traçou um resgate his-
tórico da trajetória do Instituto até o
trabalho que desenvolve hoje em vários
projetos, parcerias e frentes de atuação.
Entre eles, o de segurança alimentar e
nutricional chamado Pão Sol, desenvol-
vido em parceria com a Prefeitura de
Osasco – além da assessoria técnica
que o ITS Brasil presta, no município,

à Incubadora Pública de Empreendi-
mentos Populares e Solidários (Ipeps).
Foi por isso que, no dia 24 de outubro,
os participantes do segundo curso de
Extensão Universitária e Tecnologia
Social viajaram até Osasco, na Região
Metropolitana de São Paulo, para visi-
tar projetos de economia solidária.

“Esse trabalho com a Prefeitura de
Osasco tem o objetivo de criar uma ver-
dadeira política pública, não exata-
mente de estado, mas uma política que
surge das demandas da sociedade civil
e que o poder público, através de estra-
tégias de inclusão social, coloca em
prática através da cooperação com as
ONGs”, explicou Gerson Guimarães. O
primeiro empreendimento visitado foi
a Oficina Escola Têxtil, uma forma de
as mulheres de baixa renda trabalharem
na área de confecção e costura. Como
parte da formação, elas produzem os
uniformes escolares dos alunos do en-
sino público fundamental do município.

Essa ação resolve, a um só tempo, a
demanda por uniformes para milhares
de crianças da rede pública, o incentivo
à produção local e a capacitação de
centenas de mulheres em costura e de-
sign de roupas. Passado o período na
Oficina Escola Têxtil, as mulheres que
receberam capacitação podem optar por
serem empregadas em empresas priva-
das, trabalharem em sistema de coope-

Participantes do
terceiro curso
desenvolvido pelo
ITS Brasil e UFSCar
no Hotel Shelton,
em São Paulo, após
a oficina sobre os
conceitos e
metodologias de
Tecnologia Social



18 Conhecimento - Ponte para a Vida $ Março/09

rativa ou serem empreendedoras de seu
próprio negócio. Outro empreendi-
mento visitado foi justamente a Coope-
rativa de Costura Osasco, que já está
legalizada e faz divulgação das peças
que produz.

A visita à Osasco prosseguiu na uni-
dade central do Portal do Trabalhador,
onde são disponibilizados serviços ao
empregador para preenchimento de va-

gas e apoio ao trabalhador desempre-
gado, além de cursos de qualificação,
emi s  são de carteira de trabalho, inscrição
e atualização de cadastro em projetos so-
ciais como o Bolsa Família e o Renda Ci-
dadã. O local funciona ainda como
espaço de entrada de todos os outros pro-
gramas da prefeitura. De lá, os participan-
tes do curso de Extensão Universitária e
Tecnologia Social foram até o Centro Pú-
blico de Economia Popular e Solidária,
onde funciona a sede da Incubadora.

Todos foram recebidos pelo prefeito
de Osasco, Emidio de Souza, que afir-
mou que as experiências visitadas dei-
xaram de ser apenas transferência de
renda para se transformar em um “exer-
cício de cidadania, engajamento, produ-
tividade”. “Aplicadas em maior escala,

poderão fazer uma grande transforma-
ção no país”, completou o prefeito. Ele
sintetizou como a Secretaria de Desen-
volvimento de Trabalho e Inclusão
(SDTI) atua para implementar o Sis-
tema Público de Emprego, Trabalho e
Renda no município, integrando as po-
líticas voltadas ao atendimento do tra-
balhador desempregado e à promoção
de geração de ocupação e renda.

E é a partir do Centro Público de Eco-
nomia Popular e Solidária que os em-
preendimentos de economia popular e
solidária são desenvolvidos e consolida-
dos. Um deles funciona ao lado: a lancho-
nete aberta pelo grupo Meninas do
Quilombo, que funciona em cooperativa
e surgiu a partir das iniciativas da SDTI.
O local serve comida caseira, lanches,
salgados e café expresso. Prova de que o
negócio deu certo é que o grupo já tem
como meta a compra de um veículo para
transporte de encomendas e o aluguel de
um espaço ao lado do atual, para dividir
lanchonete e restaurante.

Os participantes do curso conhece-
ram ainda um dos ônibus da Feira Móvel
e Solidária, uma parceria entre o Minis-
tério do Desenvolvimento Social e Com-
bate à Fome (MDS), a Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep) e o Centro de
Educação, Estudos e Pesquisa (Ceep).
Os veículos percorrem a cidade comer-
cializando alimentos de qualidade, a um
preço acessível para a população. No fu-
turo, esse projeto poderá comercializar
os alimentos produzidos pelos empreen-
dimentos econômicos solidários, como
o Pão Sol e a agricultura urbana.

Por fim, a comitiva conheceu a sede
do programa Pão Sol - Segurança Ali-
mentar, desenvolvido para que a popu-
lação mais necessitada de Osasco
ampliasse suas opções de trabalho.
Seus objetivos e metas consolidaram a

DIÁLOGO

Um  dos projetos
visitados pelos

participantes do
primeiro curso

de Extensão
Universitária e

Tecnologia Social,
no município

de São Carlos, em
setembro de 2008

Foto: Adriana Zangrande
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criação da Padaria Popular Solidária.
Trata-se de um espaço de capacitação
técnica na área da alimentação e incu-
bação de empreendimentos. O em-
preendimento ocupa um espaço de 200
metros quadrados, e oferece formação
teórica e prática na área alimentar aos
beneficiários dos programas de transfe-
rência de renda. “Mais que um curso de
qualificação, o Pão Sol propõe uma
mudança de hábito saudável”, frisou
Fernando Pereira de Souza, professor
responsável pelas aulas no projeto.

No projeto Pão Sol, ao final de cada
curso, os participantes têm três opções:
formar um empreendimento econômico
e solidário, com acompanhamento da
Incubadora Pública de Osasco; criar um
empreendimento individual, com enca-
minhamento para os cursos do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (Sebrae); ou partir para o
mercado formal, por meio do Portal do
Trabalhador de Osasco. Sandra Praxe-
des, coordenadora do Programa Osasco
Solidária, afirmou que o Pão Sol re-
força, para seus participantes, “a possi-
bilidade de acessar o serviço público
para resultados práticos na geração de
trabalho e renda”.

O grupo passou ainda, neste dia, pe-
las instalações do projeto Reciclar, no
bairro paulistano do Jaguaré, onde a
produção de artigos em papel reciclado
se tornou uma forma de trabalho para
os jovens, que são indicados por meio
de uma seleção prévia feita nas escolas
públicas do bairro. No último dos três
anos de participação, o foco é direcio-
nado para a formação profissional e o
preparo para o mercado de trabalho. No
dia seguinte, 25 de outubro, o segundo
curso de Extensão Universitária e Tec-
nologia Social foi encerrado com a sis-
tematização dos debates.

Para encerrar, o terceiro curso reu-
niu representantes de aproximadamente
50 entidades, no Hotel Shelton, em São
Paulo, entre os dias 7 e 8 de dezembro.
No primeiro dia, houve credenciamento
e orientações sobre o encontro, com
apresentação da equipe organizadora e
do objetivo da oficina. Em seguida, foi
realizada uma dinâmica para apresenta-
ção dos participantes. Já no dia 8, foi
apresentado um histórico das ações da
Rede Solidária de Bairro e, na sequên-
cia, ocorreu a oficina de capacitação
com os conceitos e metodologias de
Tecnologia Social.

Irma Passoni avaliou o resultado
dos três cursos: “Provamos que, com a
convergência entre conhecimento po-
pular e conhecimento acadêmico, é
possível criar e estimular as tecnologias
sociais. Elas trabalham para a humani-
zação das pessoas e das relações do tra-
balho.Tecnologia Social é um conceito
que dialoga com o processo de divulga-
ção e vulgarização da ciência. Com
isso, estamos usando o sentido original
destes termos, que é de popularizar, tor-
nar comum. A ciência também possui
sua própria função social”.

A Cooperativa de
Costura de Osasco,
empreendimento
legalizado, é uma
opção de geração
de trabalho e renda
em que as pessoas
se organizam para
gerir seu próprio
negócio

Foto: Ricardo Alves
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1. Introdução

Um Sistema de Ciência, Tecnologia
e Inovação diversificado, bem estrutu-
rado e com sensibilidade social, é essen-
cial para o desenvolvimento das nações.
Nos países altamente industrializados
este sistema é completo, ou seja, a ciên-
cia é produzida e depois transformada
em tecnologia e esta propicia a inovação.
O Brasil produz quase 2% da ciência do
planeta e quase metade da ciência da
América Latina. Se compararmos este
porcentual com a participação nacional
na população mundial (2,8%), no PIB
(modalidade Paridade do Poder de Com-
pra) mundial (2,8%) ou no comércio glo-
bal (1,1%) , pode-se concluir que a
ciência brasileira vai razoavelmente bem.

Além disto, a produção científica
brasileira cresce com uma taxa anual de
quase 20%. No Brasil, como no exterior,
a ciência é feita predominantemente nas
universidades e nos centros de pesqui-
sas, em regra mantidos com recursos pú-
blicos. A tecnologia é a ciência aplicada.
O “resultado” do desenvolvimento tec-
nológico bem-sucedido é em geral uma
patente. O desenvolvimento de tecnolo-
gia também pode ser feito nas universi-

dades e centros de pesquisas, mas é rea-
lizado principalmente nas empresas. Por
exemplo, na Alemanha, mais de 85%
das patentes são desenvolvidas pelas
empresas, embora aquele país disponha
de excelentes universidades e centros de
pesquisas. Enquanto o Brasil é responsá-
vel por quase 2% dos artigos científicos
publicados em publicações reconhecidas
e indexadas internacionalmente, temos
uma participação ínfima nos registros in-
ternacionais de patentes.

Menos de 0,2% das patentes interna-
cionais são brasileiras. A inovação é o
resultado da aplicação do conhecimento
científico e tecnológico. A inovação é
feita principalmente nas empresas e or-
ganizações (privadas e públicas). O “re-
sultado” de uma inovação bem-sucedida
é uma melhoria concreta: aumento de
produtividade, de produção, de lucro, de
emprego e de qualidade de vida dos tra-
balhadores. A principal conclusão deste
item é que o robusto sistema brasileiro
de ciência, tecnologia e inovação, mon-
tado nos últimos 200 anos, já consegue
transformar recursos públicos em pes-
quisa de boa qualidade e em quantidade
apreciável, mas é pouco eficiente na
transformação de ciência, em tecnologia

ARTIGO

Desenvolvimento
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e inovação, ou seja, em desenvolvi-
mento e benefícios para a população.
Em seguida, vamos analisar os modelos
que tratam das relações entre ciência,
tecnologia, inovação e sociedade, e as
principais fases do desenvolvimento tec-
nológico.

2. As fases do desenvolvimento 
tecnológico

As relações entre ciência, tecnologia,
inovação e sociedade são complexas, es-
pecialmente em um país ainda em cons-
trução e heterogêneo como o Brasil. O
modelo de desenvolvimento brasileiro
tem operado, reiteradamente, acreditando
que as relações entre ciência, tecnologia,
inovação e inclusão social (C,T,I&S) se
dariam de maneira automática. No en-
tanto, o caminho que vai desde a realiza-
ção de um descobrimento ou progresso
científico, ocorrida em algum laboratório
de universidade ou centro de pesquisa, até
que a sociedade dele se beneficie é longo,
difícil e exige a atuação contínua do Es-
tado. Por outro lado, se devidamente pla-
nejadas e orientadas, as ondas de
inovação podem representar novas opor-
tunidades de inclusão social.

Em uma primeira fase, as inter-rela-
ções entre os três principais agentes
(governo, universidade e empresa) po-
dem ser bem descritas com auxílio da
figura 1, proposta no final da década de
1960, pelo cientista e intelectual argen-
tino, Jorge Alberto Sábato (1924-1983).
Segundo o modelo de Sábato, o go-
verno financia (com recursos prove-
nientes dos impostos) as universidades
e centros de pesquisas, que municiam
as empresas com seus descobrimentos
e novas idéias. As empresas produzem
e recolhem os impostos, completando o
ciclo virtuoso.

Em uma segunda fase, deve ocorrer
com o passar do tempo uma aproximação
entre dois vértices (empresa e universi-
dade), com intensificação de relações bi-
laterais e a conseqüente troca de idéias e
pessoas. Nesta fase, as empresas passa-
riam também a financiar pesquisas nas
universidades e centros de pesquisas.

Para visualizar uma terceira etapa,
pode-se recorrer ao modelo da hélice tri-
pla proposto na última década e apresen-
tado no desenho esquemático, na página
seguinte. Segundo a descrição de Ro-
berto Sbragia (FEA/USP) e Eva Stal
(PGT/USP), o modelo da hélice tripla*
é metafórico e representa uma evolução
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do triângulo de Sábato, em que os três
agentes se aproximam, as cooperações
são acentuadas, alguns papéis podem ser
trocados e os fluxos de financiamento
são ampliados. 

Nos três modelos e etapas apresen-
tados até aqui não estão suficiente-
mente explicitadas as preocupações
com o esgotamento dos recursos natu-
rais, com a preservação do meio am-
biente, com a qualidade de vida dos
trabalhadores e com a inclusão social
das parcelas mais carentes da popula-
ção. Enfim, o vértice sociedade não foi
explicitamente contemplado nos mode-
los acima apresentados.

Algumas visões humanistas de tec-
nologia e inovação têm surgido nas últi-
mas décadas. Uma delas é a chamada

tecnologia apropriada (em inglês appro-
priate technology), proposta pelo econo-
mista Ernest Friedrich Schumacher
(1911-1977), nascido na Alemanha, edu-
cado em Oxford e protegido de John
Maynard Keynes (1883-1946). Para
identificar uma tecnologia apropriada,
deve-se responder afirmativamente qua-
tro perguntas: 1) Ela contempla as popu-
lações mais carentes?; 2) Ela não agride
o meio ambiente?; 3) Ela é adequada aos
recursos naturais disponíveis?; 4) Ela
depende de fontes renováveis de energia
e não depende fortemente de combustí-
veis fósseis? 

Outro conceito frequentemente men-
cionado é o de desenvolvimento local e
solidário; segundo Marcio Pochmann,
professor da Unicamp e presidente do
Ipea, “visa potencializar o desenvolvi-
mento econômico, a partir da esfera lo-
cal (em regiões mais carentes) de forma
participativa e articulada e estimulando
iniciativas voltadas para a recuperação
do tecido social e da cidadania”. O Ins-
tituto de Tecnologia Social (ITS Brasil),
além de suas ações de inclusão social,
também tem se preocupado em concei-
tuar o uso social da tecnologia. O con-
ceito de tecnologia social, proposto
pelo ITS, também enfatiza o papel da
tecnologia na solução de demandas so-
ciais. As dimensões humana e social es-
tão em primeiro plano. O conhecimento
existente na comunidade deve ser valo-
rizado.

“Tecnologia Social é o conjunto de
técnicas e metodologias transformadoras
desenvolvidas e/ou aplicadas na intera-
ção com a população e apropriadas por
ela, que representam soluções para in-
clusão social e melhoria das condições
de vida.” A criação no atual governo da
Secretaria para Inclusão Social (no Mi-
nistério da Ciência e Tecnologia) visa
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contemplar estas novas visões de tecno-
logia. As diferentes visões de tecnologia
são, na maioria dos casos, complementa-
res e necessárias. A tecnologia necessária
deverá ser uma mistura de tecnologia tra-
dicional, tecnologia apropriada, Tecnolo-
gia Social e desenvolvimento local e
solidário. 

3. Considerações finais

Dos três principais atores (governo,
academia e empresas) envolvidos no sis-
tema de Ciência, Tecnologia e Inovação
brasileiro, o desempenho pior é de longe
o das empresas. O governo tem feito ra-
zoavelmente a sua parte. Foi montado no
Brasil, pelos diferentes governos, nos úl-
timos dois séculos, desde a chegada em
1808 de Dom João VI ao Rio de Janeiro,
um robusto sistema de ciência e tecno-
logia, compostos de universidades públi-
cas, institutos de pesquisas e órgãos de
apoio. O país já investe mais de 1% do
PIB em CTI. A academia forma mais de
10.000 doutores por ano e produz ciên-
cia de qualidade internacional em quan-
tidade significativa. Por outro lado,
segundo estudo amplamente divulgado
do IPEA, menos de 2% das 72 mil em-
presas industriais do país investem sig-
nificativamente (3% do faturamento) em
pesquisa e desenvolvimento.

Obviamente, aquelas que investem
em tecnologia e inovação pagam maio-
res salários e têm melhores chances de
exportar seus produtos. Em suma, o sis-
tema brasileiro de ciência e tecnologia,
montado e mantido pelo Estado, já con-
segue transformar recursos públicos em
pesquisa de boa qualidade e em quanti-
dade apreciável, mas é muito pouco efi-
ciente na transformação de ciência, em
tecnologia e em inovação. Ou seja, a so-
ciedade brasileira se beneficia pouco dos

conhecimentos produzidos nas universi-
dades e institutos de pesquisas por ela
mantidos. Pior ainda, grande parte da
CTI produzida não chega às populações
mais carentes. O modelo de desenvolvi-
mento brasileiro tem operado, reiterada-
mente, acreditando ou fingindo acreditar
que a relação entre CTI e inclusão social
se daria de maneira automática.

Os fatos têm mostrado que a reali-
dade é bem diferente. Se por um lado, a
pesquisa, o desenvolvimento e a inova-
ção tecnológica causaram avanços sig-
nificativos na agricultura mecanizada,
na indústria aeronáutica, na exploração
de petróleo, na biotecnologia, na auto-
mação, na informática e no uso dos novos
materiais, que são essenciais à vida con-
temporânea, por outro lado, ao examinar-
mos a lista de exportações brasileiras,
ainda notamos uma forte participação dos
recursos minerais e dos produtos agrope-
cuários e semi-acabados com baixo valor
agregado.

Algumas almas mais impacientes e
irreverentes denominam este quadro de
estágio PRP (não confundir com o Par-
tido Republicano Paulista da República
Velha!) de desenvolvimento: Pedra,
Roça e Pobreza (ou seria Poluição?). Aos
mais impacientes, lembramos que não se
pode ignorar que o Brasil fez uma traje-
tória de extraordinário progresso cientí-
fico e tecnológico nos últimos 200 anos.
Nossa defasagem tecnológica é hoje de
alguns poucos anos, talvez uma década.
Por outro lado, a defasagem social ou
exclusão social é muito mais grave e
nos parece muito mais difícil de ser su-
perada do que a defasagem tecnológica.
Um sistema de CTI bem articulado,
com sensibilidade social e com todos os
atores cumprindo adequadamente o seu
papel e atuando de maneira cooperativa,
é essencial para mudar este quadro.

Referência citada no texto e
recomendada para leitura:
* SBRAGIA, Roberto e STAL,
Eva. A empresa e a inovação 
tecnológica: motivações, 
parcerias e papel do Estado.
Fórum de Líderes 
Empresariais, Ano VII, nº 11,
p. 6-14, Nov. 2004. 
Vide também, dos mesmos
autores: Inovação, como 
vencer o desafio 
empresarial. São Paulo:
Clio Editora, 2006. 
(ISBN 85-86234-68-0).
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Oreconhecimento como área
acadêmica de relevância e de
papel preponderante na busca

por soluções reais para a sociedade é,
hoje, o principal desafio da Extensão
Universitária no Brasil. A opinião é de
Maria Amélia Máximo de Araújo, pró-
reitora de Extensão Universitária da Uni-
versidade Estadual de São Paulo (Unesp),
que destaca a preocupação das diferentes
universidades do país em cumprir sua res-
ponsabilidade social, com um variado
universo de projetos, seminários, progra-
mas e capacitação. Neste sentido, as Tec-
nologias Sociais são consideradas vitais
para favorecer o desenvolvimento e a
concretização de projetos, com impacto
favorável na sociedade. “A Tecnologia
Social compreende técnicas, produtos e
metodologias desenvolvidas para intera-
ção com a comunidade, que representa

efetiva solução de transformação social”,
ressalta Maria Amélia Máximo de
Araújo. Confira a entrevista que a pró-rei-
tora concedeu especialmente para esta
edição:

ITS Brasil - Como a senhora ana-
lisa a situação atual da Extensão Uni-
versitária no país?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
A Extensão Universitária teve seu iní-
cio formal em 1987, com a criação do
Fórum Nacional de Pró-Reitores de Ex-
tensão das Universidades Públicas
(Proex). A partir dessa data, iniciaram-
se as discussões acadêmicas sobre o
real papel da extensão na universidade,
surgindo o conceito de extensão como
“processo educativo, cultural e cientí-
fico que articula ensino e pesquisa de
forma indissocial, viabilizando a rela-EN
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Maria Amélia Máximo de Araújo, pró-reitora de Extensão 
Universitária da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp),
afirma que o ideal é a indissociabilidade entre Extensão
Universitária, Ensino e Pesquisa

‘O emprego da 
Tecnologia Social
favorece o 
desenvolvimento’

Foto: Eliana Assumpção/ ACI/ Unesp
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ção transformadora entre universidade
e sociedade”. A situação atual é de
franco desenvolvimento, vindo ao en-
contro das reais necessidades do país,
dentre as quais a inclusão social.

ITS Brasil - Quais são as princi-
pais experiências de extensão desen-
volvidas atualmente?

Maria Amélia Máximo de  Araújo -
As principais experiências estão direcio-
nadas aos grupos socialmente excluídos,
dentre os quais: crianças, mulheres, afro-
descendentes, idosos e deficientes. Proje-
tos, seminários, programas e capacitação
são desenvolvidos nas diferentes univer-
sidades do país, cumprindo o que lhes
cabe de responsabilidade social.

ITS Brasil - E os principais desafios
da Extensão Universitária?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
O maior desafio enfrentado pela Exten-
são Universitária é o reconhecimento
enquanto área acadêmica intra e extra
muros. E também a valorização das di-
ferentes atividades realizadas.

ITS Brasil - Como a senhora di-
mensiona a sensibilidade das universi-
dades para experiências de Extensão
Universitária com a sociedade civil?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
Existe uma dificuldade de compreensão
das comunidades universitárias em re-
lação às ações extensionistas, podendo
o trabalho realizado ser confundido
com assistencialismo.

ITS Brasil - Nesse panorama, como
a Tecnologia Social pode contribuir na
questão da Extensão Universitária?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
A Tecnologia Social compreende técni-
cas, produtos e metodologias desenvol-

vidas para interação com a comuni-
dade, que representam efetiva solução
de transformação social. O emprego da
Tecnologia Social favorece o desenvol-
vimento e concretização de projetos,
com impacto favorável na sociedade,
por que aplica metodologias acadêmi-
cas que se diferenciam do assistencia-
tismo.

ITS Brasil - É possível, no âmbito
da Extensão Universitária, incluir ati-
vidades de pesquisa e educação?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
A indissociabilidade entre Extensão
Universitária, Ensino e Pesquisa é o
real objetivo das ações acadêmicas.
Para possibilitar que a extensão gere
pesquisa e o resultado seja revertido ao
ensino, que desenvolverá novas técni-
cas e metodologias à Extensão Univer-
sitária. E que, por sua vez, gerará nova
pesquisa – e assim sucessivamente.

ITS Brasil - Quais são as principais
atividades de Extensão Universitária
na Unesp?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
A Unesp realiza um grande número de
programas e projetos de Extensão Uni-
versitária. Dentre os quais destacamos
os programas de permanência estudan-
til, atividades artísticas e culturais, de
cooperação científica e tecnológica, de
educação aberta, continuada e à distân-
cia, e o de integração social e comuni-
tária, entre outros.

ITS Brasil - Como expandir e de-
senvolver essas atividades?

Maria Amélia Máximo de Araújo -
Com a criação de órgãos de fomento à
Extensão Universitária e recursos espe-
cíficos para programas e projetos de ex-
tensão.
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Neste espaço relatamos os caminhos
do projeto “Educação para a Diversi-
dade, Antidiscriminação e Equidade”,
uma parceria do Programa de Extensão
Universitária da Universidade Federal
da Bahia (UFBA)/ Centro de Estudos
Afro Orientais (Ceao)/ Ceafro e Vida
Brasil, financiada pela Save the Chil-
dren, desenvolvida na cidade de Salva-
dor (BA), com professores da Escola
Municipal Osvaldo Cruz e Escola Mu-
nicipal Terezinha Vaz. Trata-se, por-
tanto, de um programa de Extensão
Universitária, em parceria com uma or-
ganização não-governamental, que se
apropriou das tecnologias sociais existen-
tes na escola, dialogou com os professo-
res numa relação de transculturalidade,
contribuindo para resolver problemas
com a diversidade em sala de aula, no to-
cante à raça, gênero, sexualidade e defi-
ciência física.

No contexto externo, o projeto é re-
sultante de lutas empreendidas por movi-
mentos sociais, como o Movimento
Negro e o Movimento de Defesa de Di-
reitos das Pessoas com Deficiência, os
quais reivindicam mudanças no sistema
educacional que atendam às necessidades
apontadas pela diversidade desses gru-
pos, pois a legislação nacional garante es-
ses direitos. E um fator interno foi a

necessidade de as escolas lidarem com a
diversidade e os professores não terem
formação teórico-metodológica e com-
portamental para trabalhar com conflitos
desencadeados por essa questão. Na tra-
jetória desse projeto relevante, há aspec-
tos que me fazem inferir a importância da
Tecnologia Social numa Extensão Uni-
versitária; o que me reporta ao conceito
usado pelo ITS Brasil: “Tecnologia So-
cial é o conjunto de técnicas e metodo-
logias transformadoras, desenvolvidas
e/ou aplicadas na interação com a po-
pulação e apropriadas por ela, que re-
presentam soluções para a inclusão
social e melhoria da condição de vida”.
Observo que o Ceafro, enquanto um
programa de Extensão Universitária, se
apropria da lacuna existente nas escolas
públicas, busca e fortalece os professo-
res por meio de uma metodologia de
trabalho, a partir do problema foco da
escola, propiciando autonomia para dis-
cutir e lidar com problemas e questões
cotidianas da sala de aula, referentes à
raça, gênero, sexualidade.

O segundo momento que destaco é a
busca da parceria, pois a Tecnologia So-
cial não permite (conscientemente) um
diálogo sem total apropriação; portanto,
não caberia ao Ceafro discutir deficiên-
cia (que é o outro entrave nas escolas),

RELATO

Projeto de extensão
prioriza a diversidade
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sem  integrar profissionais no seu qua-
dro “preparados” para essa discussão.
O Ceafro, mesmo antes de desenvolver
esse projeto, já era parceiro da Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura
(Smec). Entretanto, considerando que o
acúmulo dos formadores não abrangia
questões peculiares a deficiência, con-
vidou a Vida Brasil – organização não-
governamental que tem total proprie-
dade de falar sobre deficiência física e
acessibilidade – para estruturar a meto-
dologia do projeto.

Também destaco que, como a Tec-
nologia Social implica em organização
e sistematização, o Ceafro e a Vida Bra-
sil, juntos, construíram uma linha de
base, elaborando instrumentos específi-
cos que permitiram obter uma caracte-
rização das escolas a serem trabalhadas,
suas condições gerais e a relação com
os temas abordados pela proposta, além
de informações sobre quem são os pro-
fessores dessas escolas. 

Buscando contribuir na construção
de uma educação centrada na diversi-
dade, foram realizadas diversas reu-
niões em cada uma das organizações,
para levantar reflexões que indicassem
como poderiam aportar conteúdos e
metodologias. Desse grupo saiu a ação
de constituição de um workshop de 16
horas, o que aconteceu com a presença
de 32 participantes, de 13 organizações:
CAPP, Cedeca-Emaús, Ceafro, Ceeba,
Cipó, Cria, Fundação Cultural Palma-
res, IRPAA,  Unicef, Instituto Papai,
Save the Children, Smec e Vida Brasil,
que trabalham com a temática de raça/
gênero, direitos sexuais, deficiência e
juventude, para a formulação do Pro-
grama da Formação.

O passo seguinte foi a realização da
formação com 25 professores da Escola
Municipal Terezinha Vaz e da Escola

Municipal Osvaldo Cruz, desenvolvida
em módulos, um por mês, incluindo
formação básica e formação em serviço
nas escolas, acompanhadas pelo Ceafro
e Vida Brasil. A formação básica foi
feita em 60 horas por 25 professores da
Escola Municipal Osvaldo Cruz e Es-
cola Municipal Terezinha Vaz, de Sal-
vador. Num terceiro momento, os
conceitos de Tecnologia Social se so-
bressaíram. Segundo princípios do ITS
Brasil, “a Tecnologia Social é a ponte
que a própria comunidade aprende co-
letivamente a construir e a manter. Ela
fortalece as pessoas e traz autonomia”.
A formação em serviço se desenvolveu
concomitante e após a formação básica.  

Faço a consideração final de que a
lógica das tecnologias é atingir algumas
pessoas e, não muito raro, dependendo
de seu nível, atingir a poucas pessoas,
num conceito neutro.  Diferentemente,
ao pensar em Tecnologia Social, am-
plia-se esse leque para atingir não ape-
nas quantitativamente, mas também
qualitativamente a muitos.  Nesse pro-
cesso é que o projeto discute a educa-
ção numa visão geral, de educação,
onde o direito surge a partir das rela-
ções de respeito ao outro. A tecnologia
que inferi estar presente nesse projeto
não tem um conceito neutro, pelo con-
trário, gera o conflito, aflorando valores
antes invisibilizados. Implica em uma
oportunidade alternativa para uma edu-
cação idealizada por quem deseja uma
“métrica diferente”.

O diálogo existente no projeto
“Educação para a Diversidade, Antidis-
criminação e Equidade” teve esse teor
da socialização, do respeito às relações
distintas num tratamento diferente, mas
não desigual. Um tratamento onde o re-
sultado foi voltado, prioritariamente,
para a comunidade escolar.
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Marcado para o final de abril,
na cidade de Dourados
(MS), o 4º Congresso Bra-

sileiro de Extensão Universitária (CBEU)
possibilitará a discussão e articulação no
sentido de reforçar a ação extensionista
nas Instituições de Ensino Superior (IES)
no Brasil, tendo foco na Tecnologia So-
cial como norteadora e indicativa da me-
todologia dos trabalhos de extensão, na

perspectiva da inclusão. A temática será:
“Tecnologias Sociais e Inclusão: Cami-
nhos para a Extensão Universitária”. O
4º Congresso Brasileiro de Extensão
Universitária será coordenado pela Uni-
versidade Federal da Grande Dourados
(UFGD) e Universidade Católica Dom
Bosco (UCDB), com a participação de
outras universidades públicas, comunitá-
rias e privadas.

Segundo seus organizadores, mais do
que um conceito, as tecnologias sociais
representam um caminho possível para
a melhoria das condições de vida das po-
pulações. “As ações de extensão, na me-
dida em que constroem soluções para as
vulnerabilidades sociais, colocam na
prática o conceito de Tecnologia Social,
que são estratégias e ações comprometi-
das com a alteração da realidade através
de atividades de cooperação”, explica
Ney Cristina Monteiro de Oliveira, pró-
reitora de Extensão da Universidade Fe-
deral do Pará (UFPA) e presidente do
Fórum dos Pró-Reitores de Extensão

DEBATE
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das Universidade Públicas Brasileiras
(Proex). “E o CBEU têm o papel de
promover a união de todas as universi-
dades brasileiras em torno do tema ex-
tensão. Desta forma, as iniciativas serão
mais conhecidas e a troca de experiên-
cias proporcionará o enriquecimento de
todos para o fortalecimento da Extensão
Universitária no Brasil. O Congresso
também têm como foco o conceito de
Tecnologias Sociais, que ainda é pouco
discutido na Universidade, embora já
colocado em prática há muito tempo”,
acrescenta a presidente do Proex.

Em sua visão, por natureza, a exten-
são é o lugar onde as demandas têm a
chance de serem resolvidas a partir da
cooperação com a sociedade. “No en-
tanto”, prossegue Ney Cristina Monteiro
de Oliveira, “é necessária a parceria com
outras instituições para a criação de no-
vas políticas públicas”. A visão de que
muito do que a universidade já faz, por
meio da extensão, pode se caracterizar
como Tecnologia Social é um debate que

vem se estendendo já há muitos anos.
Desde o início da década, o Instituto de
Tecnologia Social (ITS Brasil) participa
de eventos ressaltando a importância do
diálogo entre os diversos saberes. “Uma
das diretrizes da Extensão Universitária
é a interdisciplinaridade, que possibilita
a integração entre os vários âmbitos do
conhecimento. Este é um espaço privi-
legiado para que aconteça a relação dia-
lógica entre universidade e sociedade”,
defende Gerson José Guimarães, consul-
tor de projetos do ITS Brasil. “Para que
seja um espaço que propicie a troca entre
o saber sistematizado acadêmico e o po-
pular. A Tecnologia Social é forjada com
esta visão, ela se enriquece e se viabiliza
no diálogo entre os saberes, onde quer
que sejam produzidos”, complementa. 

Em 2005, o Fórum Brasileiro de Tec-
nologia Social e Inovação propôs um
documento batizado de “Declaração das
ONGs: Ciência e Tecnologia com Inclu-
são Social”. Entre as várias proposições,
firmou-se necessário fortalecer o papel da

Integrantes de ONGs e
do FBTSI reunidos com 
o ministro de Ciência e 
Tecnologia, Sérgio
Rezende, em agosto 
de 2006: início do 
debate para o estímulo
da função social 
da extensão
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Extensão Universitária, considerada fun-
damental para a missão social da acade-
mia – a de formar não apenas excelentes
técnicos, mas cidadãos comprometidos
com a sociedade na qual vivem. Já na-
quela época, ficou clara a urgência da ela-
boração de uma política de extensão com
a participação tanto das universidades
quanto da sociedade civil organizada. E
com o objetivo de fortalecer ações de de-
senvolvimento local, comprometido com
a educação e os preceitos da sustentabili-
dade social, ambiental, cultural e econô-
mica, com a valorização dos acadêmicos
e saberes populares e o aproveitamento
dos recursos disponíveis em cada locali-
dade. Nesse ponto, a necessidade de in-
terface entre a academia e os diversos
tipos de Tecnologia Social ficou evidente.

“A Tecnologia Social, ao aproximar
as demandas sociais da produção de co-
nhecimento, integrando os saberes acadê-
micos e tradicionais/populares, promove
o desenvolvimento humano”, reforça
Gerson Guimarães, que cunhou a expres-
são “pesquisaensinoextensão” como ter-
mos indissociáveis. Entre 2005 e 2006,
esse diálogo intensificou-se, com a preo-
cupação de atingir um melhor desempe-
nho dos projetos contemplados com as
bolsas de extensão do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecno-

lógico (CNPq) e estimular uma formação
de bolsistas capaz de revelar a função so-
cial da universidade. 

Em agosto de 2006, durante audiência
com o ministro de Ciência e Tecnologia,
Sérgio Rezende, as ONGs integrantes do
Fórum Brasileiro de Tecnologia Social e
Inovação (FBTSI)  apresentaram uma
pauta conjunta para  potencializar a rela-
ção entre pesquisa, políticas públicas e as
ações de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I). “Fazer parcerias com grupos e
entidades organizadas é do maior inte-
resse do ministério, do governo e do Bra-
sil, porque não são muitas as pessoas que
percebem onde é que Ciência e Tecnolo-
gia, onde é que o conhecimento pode fa-
zer uma grande diferença para melhorar
o dia a dia das pessoas”, comentou, na
ocasião, o ministro Sérgio Rezende. Essa
preocupação do governo federal tem sido
resgatada, recentemente, como o cami-
nho para que participantes de programas
sociais como o Bolsa Família possam
progredir para uma situação sustentável
de emancipação socioeconômica.

Em artigo recente, o ministro do De-
senvolvimento Social e Combate à
Fome, Patrus Ananias, afirmou que é
preciso que as pessoas atendidas pelos
programas sociais se reorganizem e te-
nham melhores condições de vida. “Es-
tamos em uma fase de nossas políticas na
qual estamos reforçando as ações de in-
clusão produtiva, geração de trabalho e
renda e qualificação profissional e vamos
precisar do envolvimento de todas as
pessoas e forças políticas e sociais com-
prometidas com o bem nacional para
concretizar essa etapa”, ressaltou Patrus
Ananias. E é exatamente com esse pro-
pósito que a Extensão Universitária e a
Tecnologia Social começam a unir esfor-
ços para tentar resolver, de forma efetiva,
as demandas da população brasileira.

DEBATE

Em artigo recente,
o ministro Patrus
Ananias afirmou

as pessoas 
atendidas pelos

programas sociais
precisam de 

ações de inclusão 
produtiva
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A pró-reitora Ney
Cristina de Oliveira,
presidente do Proex,
define Tecnologia
Social como “ações
comprometidas com a
alteração da realidade”
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