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RESUMO 

A extensão universitária tem papel fundamental na formação plena dos 
estudantes em face da capacidade que ela tem de retroalimentar o ensino e a 
pesquisa.  Por meio dela a Universidade pode levar o conhecimento que está 
sendo produzido em suas pesquisas para a sociedade. Tais ações quando 
aplicadas por uma universidade que está inserida no Semiárido, trazem em si a 
possibilidade de transformar a realidade desse lugar e contribuir para o seu 
desenvolvimento, não só na formação de pesquisadores, professores e 
técnicos para atuar na região, como também influenciando diretamente nos 
aspectos socioculturais do território no qual se insere.  O Instituto de Estudos 
do Semiárido (IESA), uma unidade acadêmica da Universidade Federal do 
Cariri (UFCA), localizado no Campus Icó, desenvolve atividades que buscam 
pesquisar e conhecer melhor as dinâmicas do semiárido e privilegiando a 
atuação social na busca de um desenvolvimento sustentável. O objetivo deste 
estudo é compreender as percepções e as representações geradas pela 
implantação de um campus universitário em uma cidade do semiárido 
nordestino por meio dos Projetos de Extensão desenvolvidos no âmbito da 
Universidade. Para tanto foram realizadas entrevistas com os estudantes 
extensionistas, utilizando técnicas de Análise do Discurso para apreender os 
sentidos que a Extensão assume nas falas dos entrevistados. Por fim, 
utilizando conceitos como o de Cultura Organizacional de Schein e o 
Paradigma da Complexidade, presente nas obras de Morin, apresentar os 
pontos em que a extensão universitária e seus impactos internos e externos à 
instituição contribuem para a construção de uma Universidade Sertaneja em 
Icó. Desse modo essa pesquisa trará contribuições às discussões sobre a 
Avaliação de Políticas Públicas de Ensino Superior, por meio da abordagem da 
Extensão Universitária, e sobre o caráter da expansão do Ensino Superior para 
o sertão nordestino. 

Palavras-chave: Extensão Universitária; Semiárido; Desenvolvimento 

Regional.  

 

 



ABSTRACT 
 

The university extension plays a key role in the full training of students in the 
face of capacity it has to feedback the teaching and research. Through it the 
University can take the knowledge that is being produced in their research to 
society. Such actions when applied by a university that is part of the semiarid 
region, bringing with it the possibility of transforming the reality of this place and 
contribute to its development, not only in the training of researchers, teachers 
and technicians to work in the region, as well as directly influencing the socio-
cultural aspects of the territory in which it operates. The Instituto de Estudos do 
Semiárido (IESA), an academic unit of the Universidade Federal do Cariri 
(UFCA) located in the Campus Icó, develops activities that seek to research 
and better understand semiarid dynamics and focus on social action in the 
pursuit of sustainable development . The aim of this study is to understand the 
perceptions and representations generated by the implementation of a 
university campus in a city of the northeastern semiarid region through the 
extension projects developed with in the University. Therefore interviews were 
conducted with the extension students using discourse analysis techniques  to 
grasp the sense that the extension takes in the statements of the respondents. 
Finally, using concepts such as Schein Organizational Culture and the 
Paradigm of Complexity present in the works of Morin, present the points where 
the university extension and its internal and external impacts to the institution 
contribute to the construction of a Country University in Icó .Thus this research 
will bring contributions to the discussion on the Public Policy Evaluation of 
Higher Education, through the approach of University Extension, and the 
character of the expansion of higher education to the northeastern backlands. 

Keywords: University Extension; Semiarid; Regional development. 
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1INTRODUÇÃO  

Durante boa parte de sua história, a educação de nível superior, no 

Ceará, concentrou-se na capital do Estado. Nas últimas décadas do século XX, 

o interior do Estado passou a contar com a presença das universidades 

estaduais, nas grandes cidades das microrregiões do Ceará, em sua maioria 

com cursos de licenciatura. A primeira década do século XXI é caracterizada 

pela expansão dos investimentos na educação superior, tanto públicos quanto 

privados (BARRETO et all, 2012). 

Baldijão e Teixeira (2011, p. 42) afirmam que “a produção e a 

apropriação do conhecimento são condições insubstituíveis do 

desenvolvimento econômico e social” e que para concretizá-las faz-se 

necessários não só o compromisso de garantir esta produção e apropriação 

como também realizar os debates sobre as políticas educacionais, uma vez 

que “é o ensino superior que tem uma das maiores responsabilidades na 

produção, sistematização e difusão do conhecimento, na pesquisa, na 

inovação tecnológica, na relação com a sociedade, especialmente por meio da 

extensão”.  Essa visão acerca do ensino superior está no âmago da política 

dos governos Lula e Dilma (2003-2016) de criação de novas universidades, 

interiorização das mesmas por meio da expansão dos campi e uma atuação 

que busca a recuperação do prestígio social e político do ensino superior, que 

estava se banalizando com a propagação de instituições privadas de ensino 

superior que mercantilizaram a educação, sem, no entanto, prezar pela 

qualidade do ensino. Essa política traz em si diversas consequências, uma vez 

que 

Tendo em vista que a expansão é uma vertente da democratização 
do acesso à educação superior e considerando ainda a função social 
das instituições federais de ensino (IFES), qual seja a de contribuir 
com a redução das desigualdades sociais e regionais, é de se 
esperar que cada vez mais essas instituições derivem para as regiões 
menos favorecidas, onde a formação profissional tende a ser 
dificultada. (SULIANO, 2013, p. 17) 

Por meio dessa ação do governo federal iniciou-se, por volta de 2005, 

um movimento de interiorização da Universidade Federal do Ceará por meio de 

Campi avançados nas maiores cidades do interior cearense, como Sobral e 

Juazeiro do Norte. Nesta última foi instalado, em 2006, o Campus UFC Cariri, 
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que deu origem à Universidade Federal do Cariri, que nasce em pleno sertão 

nordestino, colocando-se como uma das forças motoras do desenvolvimento 

regional, primeiro com o PRODER (Programa de Pós-graduação em 

Desenvolvimento Regional), o mestrado em Desenvolvimento Regional 

Sustentável, já incorporando o objetivo de diálogo e estudo focado no 

semiárido cearense. Depois, para enfatizar ainda mais essa opção pelo 

desenvolvimento regional, a Universidade institui o Instituto de Estudos do 

Semiárido (IESA), como sua Unidade Acadêmica no Campus avançado 

instalado na cidade de Icó, com o objetivo de ampliar o estudo sobre o 

semiárido e da relação social de apropriação, e ainda realizar no meio 

acadêmico novas formas de diálogo com os saberes tradicionais do território de 

modo que ocorra “uma inserção da questão do semiárido de modo a ajudar na 

formação dos estudantes para compreenderem a região e possam contribuir 

com inovações relevantes para o desenvolvimento do semiárido.” (QUEIRÓZ, 

2009, p. 139) 

As universidades federais expandem sua atuação para e no interior do 

Nordeste com algum atraso em relação ao ensino superior privado, que na 

última década do século XX, expande-se em direção dessas áreas, reflexo de 

políticas de Estado que privilegiavam o ensino superior privado em detrimento 

do público. Mas o que diferencia a atuação de uma instituição privada de uma 

instituição pública no sertão do Ceará? As demandas que elas atendem. 

Enquanto a universidade pública procura exercer suas atividades com um 

nítido sentido social, de serviço à sociedade, o modelo de instituição privada 

vigente no Brasil busca a mercantilização do ensino superior, realizando 

atividades que tragam retorno financeiro e deixando as demais atividades em 

segundo plano. 

A expansão da oferta de Educação Superior pública é fruto do Programa 

de Reestruturação Universitária (Decreto Nº. 6.096 de 24/04/2007), o REUNI, 

cujas medidas visam à reestruturação física e acadêmica das unidades 

existentes, sua interiorização, além da criação de novas universidades e 

institutos de educação superior em todo o País, tendo como contrapartida a 

melhoria e o aperfeiçoamento da capacidade de atendimento das IES. Dentro 

de uma perspectiva de desenvolvimento regional, as demandas sociais da 

região onde uma universidade pública está inserida devem ser atendidas em 
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detrimento das demandas do sistema do capital, as quais são a principal razão 

de ser do ensino privado.  

A assunção de um novo papel social exige das instituições de ensino 
superior atuação direta nos processos de desenvolvimento 
econômico, social e cultural brasileiro, a fim de conciliar o 
compromisso e a criatividade, o empreendedorismo e as inovações 
tecnológicas e pedagógicas com as necessidades das populações 
por ela atingidas. (CHALUB ET ALL, 2012, p. 126) 

Responsabilidade Social1, desenvolvimento sustentável2 e adequação 

às condições históricas, políticas e econômicas da região em que está inserida 

são algumas das variáveis que devem ser avaliadas, quando se analisa a 

influência da universidade sobre a sociedade, para saber a que demandas ela 

vem atendendo, se as ditadas pela dimensão Social ou as ditadas pelo sistema 

do capital. Neste contexto se insere a Lei nº 12.826, de 05 de junho de 2013, 

que cria a Universidade Federal do Cariri (UFCA), que como Campus 

avançado da UFC, já tinha uma forte intervenção no desenvolvimento 

socioeconômico do território do Cariri, que agora estende-se às cidades do 

Vale do Salgado por meio do Campus Icó, onde está sediado o IESA.A unidade 

acadêmica funciona em instalações cedidas pela Prefeitura Municipal de Icó e 

oferta um único curso à comunidade: o Bacharelado em História com duas 

ênfases, gestão do Patrimônio Histórico e cultural e gestão do Patrimônio 

Socioambiental. 

Responsável pelo contato com a sociedade, dentro de uma estrutura 

universitária historicamente voltada para as elites e, portanto, distante do povo, 

cabe à extensão, em um novo campus que se propõe intervir positivamente no 

território em que atua, gerando desenvolvimento sustentável, o papel de fazer 

com que os olhares da academia se voltem para este território, 

comprometendo-se com sua gente e com o seu desenvolvimento alimentando 

uma nova prática pedagógica e assumindo outros objetos de investigação, que 

atendam aos anseios da comunidade, o que coaduna com a busca de se 

                                            
1 Entende-se Responsabilidade social como a busca por parte das organizações em 

elaborar políticas, tomar decisões e realizar ações em consonância com objetivos e valores 
desejáveis pela sociedade (BITTENCOURT e CARRIERI, 2005)  

2Busca de um crescimento econômico eficiente e racional, por meio de ações que 
supririam as necessidades da humanidade no presente, sem tirar das gerações futuras o direito 
de também terem as suas necessidades supridas (CHACON,2007). 
. 
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identificar a Universidade Federal do Cariri como uma Universidade Sertaneja, 

que se diferencie das demais no trato com a vida sertaneja e com o território 

que ela partilha com esta última. Partindo assim da realidade do território 

semiárido cearense para o global, transmitindo e recebendo saberes, para criar 

conhecimento comprometido socialmente. É necessário entender como a 

universidade pode responder aos anseios da sociedade e transformar a 

realidade do semiárido nordestino, não só através da formação de novos 

quadros para atuar na região, mas, concomitante a isso, direcionando esforços 

para atuar entre a população, contextualizando suas pesquisas e atividades de 

modo a criar uma universidade mais presente no cotidiano das pessoas, 

colocando a produção do conhecimento na universidade como ferramenta 

indispensável para o desenvolvimento dialogando com as demandas e dando 

um caráter humanitário às soluções, ao escapar da hegemonia do sistema 

econômico (BARRETO e CHACON, 2015) 

Dessa forma, a presente pesquisa vem ao encontro das discussões 

acerca das Políticas Públicas de Ensino Superior, pois avalia como a 

Universidade Federal do Cariri e seu Campus em Icó, inserida dentro da 

política de expansão das Instituições Federais de Ensino Superior, utiliza suas 

ações de extensão universitária, para apresentar à sociedade um retorno das 

atividades de pesquisa e ensino desenvolvidas na Unidade Acadêmica, 

realizando sua missão social junto à comunidade do território onde se insere. 

Assim, na medida em que este trabalho aprofunda a análise dos projetos de 

extensão no âmbito de uma instituição que se apresenta voltada para o 

desenvolvimento regional sustentável do território semiárido, ele trará 

elementos que possibilitarão confirmar se a unidade acadêmica tem cumprido 

seus objetivos e com isto transformar a realidade socioeconômica da 

população do território. 

A justificativa para esta pesquisa passa pelo fato de que é necessário 

entender os pontos positivos e negativos da expansão do ensino superior e 

como o estabelecimento de novas instituições e campi impactam os territórios 

que os estão recebendo. Atuando como servidor técnico no Campus de Icó, 

pude perceber que, entre os alunos, existem diversos anseios e demandas que 

eles acreditam que podem ser trabalhados pela universidade. Os projetos de 

extensão apresentam a estes estudantes o que a universidade pode fazer a 
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seu território, além da oferta de cursos de graduação, ao mesmo tempo que os 

torna participantes no atendimento e solução das demandas da comunidade. A 

participação nas atividades de extensão familiariza esses alunos com a rotina 

do mundo acadêmico, o que faz também com que se confrontem à imagem 

que estes tinham da universidade e à realidade a qual estão sendo 

apresentados. Partindo dos resultados colhidos nesta pesquisa, outros 

trabalhos podem observar as semelhanças e diferenças entre a imagem que a 

Universidade tem de si mesma e a imagem que esses alunos, oriundos da 

comunidade, têm dela. Somado a isso, a análise dos projetos de extensão vem 

somar-se a diversos trabalhos que apontam para um novo papel da extensão 

universitária acerca do compromisso social, o que torna relevante verificar se 

as atividades do Campus também apontam para esse papel. 

Diante do exposto, o problema a ser abordado nesta pesquisa é como 

as atividades de extensão universitária desenvolvidas no Instituto de Estudos 

do Semiárido contribuem para a promoção de mudanças/transformações para 

seus participantes?  Para responder a essa pergunta, esta pesquisa focou nos 

projetos de extensão desenvolvidos por professores, servidores e alunos do 

IESA 

Esta pesquisa realizou um conjunto de ações para atingir objetivos 

determinados, para dar resposta ao problema colocado. Estes objetivos devem 

mostrar o que se pretende a alcançar com a pesquisa. 

Como objetivo geral, esta pesquisa buscou compreender as percepções 

e as representações geradas pela implantação de um campus universitário em 

uma cidade do semiárido nordestino por meio dos Projetos de Extensão 

desenvolvidos no âmbito da Universidade. 

Dentre os principais objetivos específicos destacam-se: 

• Analisar o impacto dos projetos de Extensão, observando como 

os discentes participantes do projeto entendem a sua participação 

no projeto e a sua importância; 

• Entender o processo de criação da cultura organizacional 

(SCHEIN, 2004) da Unidade Acadêmica; 

• Perceber a opinião dos estudantes, enquanto promotores das 

ações de extensão acerca da interferência dessas ações em sua 

comunidade. 
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A Metodologia define como o estudo se desenvolverá para dar resposta à 

problemática da Pesquisa. Cada área do conhecimento realiza suas 

investigações de acordo com métodos e procedimentos específicos, para 

atenderem à busca do desenvolvimento científico (SAKAMOTO, SILVEIRA 

2014).  

Este trabalho aborda a extensão universitária em sua contribuição na 

instalação de um campus universitário no sertão cearense. Embora muitos 

trabalhos tratem do assunto extensão universitária, assim como o da expansão 

universitária, são poucos os trabalhos que relacionam os dois temas, portanto 

esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa exploratória, uma vez que Gil 

(2008, p. 27) aponta a pesquisa exploratória, como aquela que “têm como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis pra estudos posteriores”. 

A literatura sobre extensão universitária forneceu o conceito de extensão 

universitária e sua relação com os anseios sociais da comunidade, a forma 

como a atual extensão universitária brasileira está atuando para incluir a 

responsabilidade social e o desenvolvimento regional sustentável no retorno à 

sociedade. Neste ponto, o trabalho procurou apresentar as mudanças porque 

passam a gestão da extensão desde a sua origem, trazendo para dentro da 

Academia as preocupações do cotidiano, elaborando Projetos de Extensão que 

dialoguem com as populações da região onde está inserida, na busca de 

identificar e apresentar soluções para os problemas sociais das mesmas. 

A criação e a implantação de uma universidade são uma experiência 

social repleta de significados, uma vez que “a partir de regras e sistemas 

delineados na interação humana a realidade ganha significados característicos 

e cria condições para o compartilhamento de sentidos e representações 

comuns nos grupos sociais” (FERREIRA ET ALL, 2012, p. 72), o que termina 

por demandar técnicas de investigação que realcem o modo como é criada 

essa experiência social e como esta adquire significados o que indica que o 

uso de uma abordagem qualitativa, para esta pesquisa, trará melhor 

compreensão do objeto de estudo deste trabalho, uma vez que dificilmente o 

que é verbalizado pelos componentes do grupo de forma voluntária como 

sendo os valores centrais de uma organização corresponde a verdadeira 
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cultura da organização (FLEURY, SHINYASHIKI e STEVANATO, 2005). Para 

que a pesquisa qualitativa possa alcançar seus objetivos, chegando ao cerne 

da questão é preciso que “o observador/pesquisador deve estar situado no 

mundo, para que o conjunto de práticas materiais e interpretativas dê 

visibilidade a esse mundo” (PINTO, 2012, p. 03). É importante entender que 

(...) o discurso oficial, voluntário e consciente, não pode ser entendido 
como uma expressão direta, clara e sincera dos verdadeiros 
pressupostos básicos da cultura. Contudo deve ser assumido e 
entendido como um dado a ser explorado em sua significação 
implícita, quando se deve levar em conta suas contradições e lacunas 
(FLEURY, SHINYASHIKI e STEVANATO, 2005, p. 153-154). 

Diante da variedade de técnicas para a coleta de dados, esta pesquisa 

optou por utilizar entrevistas, valendo-se de técnicas de análise de conteúdo 

para atingir explorar o assunto abordado.   

Para Gil (2008, p.109) entrevista seria “a técnica em que o investigador se 

apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação”. Assim a entrevista 

permite que o pesquisador interaja socialmente com a população que deseja 

investigar. Durante a pesquisa foram realizadas entrevistas não-estruturadas, 

com perguntas abertas, com alunos envolvidos nos projetos de extensão.  

As perguntas abertas “também chamadas livres ou não limitadas, são as 

que permitem ao informante responder livremente, usando linguagem própria, e 

emitir opiniões” (LAKATOS, MARCONI, 2001, p. 204). Após a coleta das 

respostas, a pesquisa realizou a categorização dos dados em grupos, 

organizando essas categorias de acordo com que as ideias, palavras, 

expressões, foram citadas pelos entrevistados. O que se desejou com essa 

análise foi descobrir o que está em segundo plano nas falas de cada 

respondente, extraindo esses conteúdos para que a mensagem possa ser 

entendida com clareza (OLIVEIRA, 2011), como representado na figura abaixo:  
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Figura 1: Análise de Conteúdo 

 
Fonte: Oliveira, 2011. 

Como observado na figura, a análise de conteúdos utilizou um conjunto 

de técnicas que possibilitem a inferência de outros “significados” relativos às 

condições de reprodução/recepção dessas mensagens (BARDIN apud Oliveira, 

2011).  

É preciso ver além do que se apresenta inicialmente “para revelar seu 

verdadeiro significado, é preciso ir além das aparências e das primeiras 

impressões. É preciso estar atento para apreender os atos falhos dos 

discursos, os lapsos de memória e as contradições entre o discurso e a prática” 

(FLEURY, SHINYASHIKI e STEVANATO, 2005, p. 154). 

O trabalho foi estruturado em sete capítulos. No primeiro capítulo, foi 

realizada uma abordagem inicial sobre a forma que a comunidade do campus, 

em Icó, vê a extensão universitária. O capítulo seguinte vem referenciar as 

discussões sobre a extensão universitária, apresentando sua evolução e os 

dilemas que se apresentam na prática extensionista atual. O terceiro capítulo 

aborda a universidade brasileira, suas origens, a expansão e a busca por sua 

democratização. Com a contextualização realizada por esses capítulos iniciais, 

o quarto capítulo apresenta especificamente a expansão universitária no 

território semiárido e as propostas para a educação sertaneja. No quinto 

capítulo a UFCA e seu campus na cidade de Icó são tratados de forma mais 

específica, para situar o locus onde se desenvolve a pesquisa. O sexto capítulo 

traz a análise dos dados coletados durante a pesquisa e por fim o sétimo 

apresenta as considerações finais do trabalho.  

Este trabalho se insere na linha de pesquisa Políticas Públicas da 

Educação Superior, entendendo que o estabelecimento de uma política 

pública é resultado da identificação de um problema entendido como 

coletivamente relevante (SECCHI, 2014) e que “o processo de definição de 
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políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de interesse, os 

arranjos feitos nas esferas de poder que perpassam as instituições do Estado e 

da sociedade como um todo” (BARRETO ET ALL, 2012, p. 119). Por meio 

deste estudo, poderão ser entendidos os impactos que a atuação da 

Universidade Federal do Cariri traz para a população de uma cidade do 

semiárido cearense, que, até então, tinha que deslocar-se para outras cidades 

para ter acesso à educação superior pública. E isto se fará por meio da análise 

das atividades de extensão desenvolvidas no Campus de Icó.  
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2 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

O que é extensão? A primeira resposta de muitas pessoas a essa 

pergunta é que extensão são cursos de curta duração ofertados pela 

universidade. No entanto, a extensão é bem mais do que ministrar cursos. De 

acordo com a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação, a promoção da extensão é uma das finalidades da 

educação superior, e ainda, de acordo com a lei, a extensão deve ser “aberta à 

participação da população, visando a difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas 

na instituição” (BRASIL, 1996). 

Não é apenas a realização de cursos que podem difundir as conquistas e 

benefícios resultantes das atividades universitárias. Um grande número de 

ações pode fazê-lo, mais para tanto faz-se necessário que se tenha um 

entendimento do que é a extensão, de suas finalidades e de sua importância 

para a universidade, pois embora a Constituição Federal de 1988 garanta a 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão como um princípio a 

ser obedecido pelas universidades, caso não existam ações consistentes na 

comunidade acadêmica para que tal ocorra, essa indissociabilidade 

permanecerá apenas na letra da Lei.  

A Universidade Federal do Cariri, em seu site institucional3, adota o 

conceito de extensão do Plano Nacional de Extensão, para o qual “A Extensão 

Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 

científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade 

e outros setores da sociedade”. Os projetos desenvolvidos nos municípios 

atendidos pela UFCA, buscam atender a essa concepção de interação 

transformadora. No entanto, embora isso seja realizado na prática, este 

conceito não foi ainda assimilado em todos os seus desdobramentos pelos 

servidores da universidade. Professores e técnicos fazem atividades de 

extensão, interagem com a sociedade externa, mas quando questionados 

sobre o que é extensão suas respostas são em geral parciais. 

                                            
3 www.ufca.edu.br 
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Ao serem perguntados sobre o que é extensão, a primeira resposta é que 

extensão são atividades voltadas para quem está fora da universidade, tanto 

dos servidores técnicos quanto dos docentes. Algumas das respostas apontam 

para: 

• “Ações que visam beneficiar a comunidade externa ” (Natália, Assistente 
administrativa) 

• “Quando falam em extensão penso logo na sociedade externa à 
universidade” (Márcia, secretária executiva) 

• “A extensão complementa as atividades de ensino e pesquisa” 
(Fernanda, Bibliotecária) 

• “Extensão é ação” (Jucieldo, professor e coordenador de projeto de 
extensão) 

• “Extensão é a prática do ensino e da pesquisa” (Priscilla, professora e 
coordenadora de projeto de extensão) 

Apesar de suas respostas sobre o que é extensão estarem em acordo, 

quando se busca um maior aprofundamento, percebe-se diferenças entre como 

cada categoria vê a extensão. Quando falavam em atividades de extensão os 

servidores técnicos se referiam a cursos voltados para a comunidade externa e 

nenhum deles fez referências a outros tipos de atividades, já os professores, 

além dos cursos, fazem referência a outras atividades que podem ser 

realizadas pelos extensionistas, para o estabelecimento de uma relação entre a 

universidade e a sociedade. Como observa uma das professoras do campus, 

que coordena o projeto de extensão Diálogos sobre o Patrimônio, realizados 

em Icó: 

A extensão deve, também, realizar o resgate da cidadania, realizar o 
empoderamento da comunidade, realizando o diálogo, o que pode ser 
feito não só por cursos, mas com auxílio técnico, suscitando debates 
de interesses da sociedade, estimulando a interação entre a 
universidade e seu entorno. 

Esta relação entre a comunidade do entorno e a universidade foi tema da 

pesquisa de Fernandes et all (2012) onde os autores por meio de uma 

pesquisa qualitativa, realizada entre a comunidade do entorno da Universidade 

Estadual do Ceará. Nesta pesquisa, a comunidade expressou seu desejo por 

um contato maior com a vida acadêmica, por meio da expressão de demandas 

por mais atendimento, formação de grupos de debates e por mais acesso aos 

espaços do campus. A busca por suprir essas demandas pode criar condições 
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“para que os próprios moradores se tornem capazes de construir soluções para 

os problemas identificados na comunidade” (FERNANDES ET ALL, 2012, p. 

191).  

A unidade acadêmica sediada em Icó, o Instituto de Estudos do Semiárido 

oferece apenas um curso, o Bacharelado em História e conta com 06 (seis) 

professores, 04 (quatro) servidores técnicos administrativos e 62 (sessenta e 

dois) alunos ativos de graduação. Em 2015, estavam sendo desenvolvidos 07 

(sete) projetos de extensão em que participam 13 alunos com bolsa de 

extensão, além do envolvimento da totalidade dos servidores do campus, que 

realizam uma série de atividades de apoio e suporte às ações de extensão.  

 

Tabela 1: Projetos de Extensão realizados no IESA 

PROJETOS  
Nº DE 

ALUNOS 
BOLSISTAS  

Cinema Brasileiro Contemporâneo: Direitos 
Humanos e Meio Ambiente. 3 

Navegando entre os Mares do Conhecimento: A 
Revista NAU Social como Ferramenta de 

Formação em Gestão Social e Políticas Públicas 
2 

Novos Olhares sobre o Semiárido Brasileiro: A 
ação da Extensão Universitária na Formação para 

o Desenvolvimento Territorial 
1 

Diálogos Sobre o Patrimônio. 3 

Miscelânea de experiências: UFCA e Escolas de 
Icó no Fomento das Ações de Iniciação Científica. 1 

Entre as Páginas da História do Icó: Oficinas sobre 
Fontes Históricas e Educação Patrimonial. 2 

Acervos da Vida e da Morte. 1 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
 

Essas atividades de extensão envolvem a exibição de filmes, manutenção 

e manejo dos arquivos públicos locais, palestras e debates, sem nenhuma das 

atividades estar diretamente relacionada a realização de cursos. Boa parte 

dessas ações tem a finalidade de aproximar a universidade das escolas de 

ensino médio da região, divulgando a instituição e o curso entre os estudantes 

que futuramente ingressarão nos cursos sediados no Campus.  

Neste contexto de implantação de novos campi, a extensão deve abrir 

possibilidades de novos arranjos no contato com a sociedade e assim contribuir 
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para o desenvolvimento do território onde está sediado o campus (COSTA ET 

ALL, 2014).  

A Pró-reitoria de Extensão da UFCA, entendendo a necessidade de 

capacitar esses bolsistas e levando em consideração a distância do Campus à 

sede, realizou em 18 de junho de 2015, como parte das atividades do VI ENEX 

– Encontro de Extensão da UFCA, a oficina Pesquisa e ação, com a 

participação de professores, servidores e alunos envolvidos nos projetos de 

extensão. Participei desta oficina como convidado, por pertencer ao quadro de 

servidores técnico-administrativo do campus, tomando parte dos grupos de 

discussão realizados durante o encontro.  

Este foi um momento de aprendizagem e de trocas de experiências entre 

os participantes da oficina. Participaram desta oficina 10 (dez) alunos 

envolvidos em 05 (cinco) projetos de extensão diferentes. 

Uma das atividades da oficina foi realizada apenas pelos bolsistas e 

consistia em refletir sobre a atividade de extensão na qual ele estava vinculado 

e, responder a duas perguntas: 

1. Se a sua atividade de extensão fosse uma fruta, qual seria? Por 

que? 

2. Se a sua atividade de extensão fosse um brinquedo, qual seria? 

Por que? 

Os bolsistas foram divididos em cinco equipes, de acordo com os projetos 

de extensão no qual participavam, para realizarem a atividade. Ao fim de 10 

(dez) minutos retornaram à sala e expuseram o resultado.  

Começaram falando o que era o projeto e qual a função que 

desempenhavam no mesmo. É interessante o fato de que todos estavam muito 

cientes do seu papel enquanto bolsistas de extensão e empolgados com os 

resultados que já vinham colhendo de suas atividades. Demonstraram 

conhecer o projeto e a importância do mesmo para suas vidas acadêmicas e 

três alunos ressaltaram a importância da bolsa para viabilizar sua permanência 

no curso.  
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Outra observação pertinente é que os alunos provindos de outros 

municípios (Fortaleza, Eusébio e Crato) apresentavam maior desenvoltura ao 

transmitir suas ideias, ao mesmo tempo em que assumiam naturalmente a 

liderança de seus respectivos grupos. Cabe ressaltar que todos os estudantes 

participaram da atividade, não se furtando a exprimir suas opiniões e 

contribuindo para a conclusão da mesma.  

Ao responderem as perguntas da oficina, boa parte das respostas foi 

direcionada pelos próprios alunos para frutas regionais, o que aponta para a 

assimilação também pelos alunos da concepção do Instituto de Estudos do 

Semiárido de buscar a elaboração de um saber sertanejo, voltado para o 

semiárido, não apenas para transmitir conhecimentos, mas para absorver 

conhecimentos e transformá-lo. O quadro abaixo reproduz as respostas dos 

alunos por grupo: 

 

Tabela 2: Respostas da atividade da oficina 

FRUTA BRINQUEDO 
GRUPO 1 PITOMBA QUEBRA-CABEÇA 

GRUPO 2 ROMÃ LEGO 

GRUPO 3 CAJU QUEBRA-CABEÇA 

GRUPO 4 TAMARINDO CUBO MÁGICO 

GRUPO 5 MAÇÃ PIPA 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 
 
O grupo 1, ao expor sua fruta, afirmou ter pensado em uva, pois 

acreditava que assim como as uvas, o conhecimento produzido e partilhado por 

seu projeto de extensão estava ligado a outros conhecimentos, evocando uma 

interdisciplinaridade, que para eles era como se estivessem em cachos. No 

entanto, acharam que a uva estava muito distante da realidade do semiárido, 

especificamente de Icó, e escolheram a pitomba, porque tal como as uvas, é 

uma fruta que se apresenta em cachos.  

A romã, além de uma perspectiva regional, por ser uma fruta nordestina, 

como explicou o grupo que a escolheu, possui diversos sabores, assim como 

há diversas formas de realizar extensão. Ao apresentar o caju, como a fruta 

que representava a extensão, além do fato de ser uma fruta regional, o caju 

também foi apontado pelas muitas formas de utilizá-lo na alimentação do 
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sertanejo, o que para os alunos também é uma característica da extensão, uma 

vez que ela pode ser utilizada e entendida de várias formas.  

A tamarindo foi, de acordo com o grupo, uma referência explícita a cidade 

de Icó, onde existe uma rua denominada popularmente de Rua das 

Tamarineiras, local que a população de Icó, há muito tempo, faz de ponto de 

encontro, desfrutando da sombra das árvores para aliviar o calor. Foi no 

sentido de encontro de conhecimento que escolheram a tamarindo. Os 

bolsistas do projeto Cineclube, escolheram a maçã, por sua simbologia, e, que 

de acordo com eles, o cinema utiliza diversas simbologias, significados para os 

quais se deve estar atento ao assistir um filme, assim a maçã, que representa 

tantas coisas era uma fruta ideal para representar o seu projeto de extensão.  

 Quanto aos brinquedos, a maior parte dos grupos acreditou que os 

brinquedos que melhor expressavam as atividades de extensão eram os 

brinquedos que expressavam a união. No caso a união de peças que acabam 

por construir algo inteligível, como os quebra-cabeças, que permite construir 

imagens e paisagens, o cubo mágico, que é busca trazer uma ordenação 

lógica e as peças de lego, que quando juntas permitem a criação de um novo 

brinquedo, uma nova oportunidade de diversão.  

Para Morin (2011, p. 34) “o conhecimento das informações ou dos dados 

isolados é insuficiente”, o que vai ao encontro da reflexão dos extensionistas 

durante a atividade. Os grupos foram unânimes em apontar que as atividades 

de extensão permitem a união de conhecimentos para construção de algo 

novo, seja um novo conhecimento, seja uma nova aplicação a um 

conhecimento preexistente.  

A pipa foi escolhida como um brinquedo regional, que é mais divertido se 

realizado junto, ressaltando que para brincar com a pipa, é necessário 

“construí-la” primeiro, assim de acordo com os bolsistas, a extensão demanda 

uma série de atividades de preparação para que possa ser executada. É 

interessante notar que o único grupo que não apresentou uma fruta regional 

(havia escolhido a maçã), foi o único grupo que apresentou um brinquedo que 

em sua fala considerou regional.  

Ao comentar essa escolha da pipa, enquanto brinquedo regional, um dos 

grupos que escolhera o quebra-cabeças, afirmou que pensara em apresentar o 

jogo de bila, pois era um brinquedo regional, que não se jogava sozinho, assim 
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como não se faz extensão sozinho, ou seja só a universidade, ou só o 

professor, ou apenas os alunos, mas todos, professores, alunos, servidores, 

enfim, a universidade como um todo e a sociedade. Mas como o jogo de bila é 

uma competição, onde, de acordo com o grupo, há vencedores e perdedores, 

resolveram escolher outro brinquedo, porque acreditam que todos devem 

ganhar, ao realizarem a atividade de extensão. 

Percebe-se que existe uma empolgação muito grande dos bolsistas em 

relação ao projeto do qual participam. Há um sentimento de pertencimento ao 

grupo e o desejo de contribuir ainda mais. Uma bolsista que não pôde 

participar da oficina, expressou que o seu projeto de extensão lhe abriu os 

olhos para o uso da história oral, utilizando a memória dos mais velhos 

habitantes da sua cidade para seus trabalhos e pesquisas: 

Sei que estou começando agora e que vai demorar muito até ter que 
fazer monografia, mas vou aprender no projeto de extensão, como 
usar a história oral e vou fazer isso em Orós. É muito bom chegar na 
casa das pessoas bem velhinhas e ouvi-las contando sua história e a 
do local onde moram, eles gostam de falar...4 

Este sentimento de que poderão usar as técnicas que aprenderam e 

explorar mais os assuntos que abordam para utilizar futuramente em suas 

pesquisas, é algo que se nota em todos os bolsistas, assim como a 

preocupação de situarem a suas pesquisas e atividades acadêmicas na região, 

relacionando-as ao sertanejo.  

É preciso, portanto, investir nesse contato, trazer para a universidade as 

contribuições do povo, da cultura popular, reinventar a cultura acadêmica de 

forma que, como os bolsistas de extensão parecem estar descobrindo, ocorra 

uma integração de saberes que aponte que a diversidade cultural é algo 

inerente aos seres humanos (MORIN, 2011). Por isso faz-se necessário que as 

atividades de extensão possam auxiliar a universidade na tarefa de “educar 

para o trabalho junto ao povo, educar para repensar a tradição cultural, educar 

para criar novos valores de solidariedade; e, no momento atual, mais do que 

nunca, pôr em prática o ensino do maior mestre da Educação brasileira, Paulo 

Freire: educar para a liberdade” (BOSI, 1992, p. 342). 

                                            
4 Aluna do curso de história, bolsista do projeto de Extensão Novos olhares sobre o 

semiárido brasileiro.  
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 É preciso que fique claro que a sociedade tem contribuições a fazer a 

universidade. Educar para a liberdade é reconhecer a complexidade do mundo 

e invés de excluir essa complexidade da universidade, trazê-la para dentro de 

seus muros, estimular a diversidade, compreendê-la, para que a construção de 

uma universidade democrática possa avançar (MORIN, 2011).   

Esta oficina de extensão permitiu aos estudantes que estes 

expressassem sua visão da extensão, uma visão, construída coletivamente, 

não só pelos grupos de trabalho da oficina, mas em seus projetos de extensão, 

junto com os professores, com os demais colegas participantes do projeto e 

com a comunidade participante dos mesmos. E para os discentes do campus 

Icó, conforme o exposto acima, extensão é algo que se faz junto, uma vivência 

em que todos ganham, produzindo coletivamente, compartilhando 

conhecimento, a partir de uma perspectiva regional. 

Diante do exposto é interessante observar que alunos, professores e 

servidores técnicos da UFCA em Icó, possuem uma compreensão do papel 

que a extensão deve adquirir no processo de implantação do campus, 

enquanto protagonista no contato com a comunidade. A opção por atividades 

de extensão que privilegiam o debate com a comunidade, em projetos como o 

Diálogos sobre o Patrimônio e outros, permitem que a comunidade se torne 

mais ativa na relação com a universidade, realizando uma troca de saberes e 

não uma simples recepção do conhecimento produzido pela academia. É como 

diz um dos extensionistas: 

... o aprendizado do aluno ele tá para além da sala de aula... esses 

projetos vieram para enriquecer o conhecimento do aluno... possibilita 

contatos diretos com a comunidade, né com as pessoas que moram 

na cidade e é uma troca de experiência aluno mais instituição, 

instituição mais população. 

Nesta fala, o discente percebe a importância da extensão para seu 

processo de formação, e a busca por uma relação de igualdade entre os 

conhecimentos da comunidade e da universidade.  

As atividades de extensão do IESA começam a levar seus participantes a 

trilhar esse caminho, como observado, a comunidade acadêmica em Icó, busca 
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o contato com a sociedade e, também, busca tirar desse contato, uma nova 

relação capaz de transformar a universidade e a sociedade.  

No entanto, existe um longo caminho a ser percorrido, no qual a abertura 

da unidade acadêmica à sociedade será testada e no caso de aprovada será 

capaz de produzir novos conhecimentos científicos, que serão reconhecidos 

por serem sustentáveis, socialmente responsáveis e democráticos. 

2.1 EXTENSÃO: UM CONCEITO EM CONSTRUÇÃO 

As universidades brasileiras realizam uma série de atividades que são 

executadas sob o rótulo de Extensão. Cursos, palestras, oficinas, debates, 

atividades culturais e esportivas; e diversas outras ações são executadas pela 

comunidade universitária, buscando principalmente o diálogo com a sociedade. 

As atividades de extensão possuem ainda diversos destinatários: grupos 

sociais populares e suas organizações; movimentos sociais; comunidades 

locais ou regionais; governos locais; o setor público; o setor privado (SANTOS, 

2010). Como afirmam Baldijão e Teixeira (2011, p. 42), “é o ensino superior o 

que tem uma das maiores responsabilidades na produção, sistematização e 

difusão do conhecimento, na pesquisa, na inovação tecnológica, na relação 

com a sociedade, especialmente por meio da extensão”.  

Para o ex-reitor da Universidade de Lisboa, António Nóvoa, essa busca 

pelo diálogo é inerente à extensão, uma vez que a gênese da palavra extensão 

universitária remete à necessidade da academia de se estender além de seus 

muros e contatar o mundo exterior (COSTA ET ALL, 2014). Essa relação com a 

comunidade externa gera reflexões, confrontos e transformações próprias da 

sociedade brasileira, já que a universidade é uma instituição social desta 

sociedade (SOUZA, 2013). Neste trabalho sociedade é o “conjunto de 

indivíduos reunidos por uma mesma cultura e (...) por um determinado 

território. Os seus membros são conscientes da sua identidade comum e 

mantém entre si relações de vários tipos (...) em medida sensivelmente mais 

intensa e orgânica do que em relação aos membros de outras sociedades” 

(DEMARTIS, 2006, p.264). Vale ressaltar que esse conjunto é atravessado “por 

conflitos e por antagonismos que exprimem a existência de contradições 

constitutivas do próprio social” (CHAUÍ, 2011, p. 31). 
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Estabelecer uma relação entre universidade e sociedade se faz 

necessária porque  

...a produção de conhecimento não é mais exclusividade das 
universidades e sim de sua interação desta com a sociedade, seja 
pelas iniciativas públicas, como o financiamento para projetos de 
pesquisa e extensão, ou por intermédio de parcerias entre 
universidades e instituições de iniciativa privada (BERNARDES ET 
ALL, 2014, p. 21). 

Essa é uma nova forma de atuação da extensão, pois, quando as 

primeiras práticas de extensão na universidade brasileira começaram a ser 

realizadas, na década de 1910, elas eram vistas como atividades acessórias 

aos cursos superiores. Nogueira (2005) registra que a extensão universitária 

teve início em 1911, na Universidade Popular, a antecessora da Universidade 

de São Paulo, seguindo o modelo de extensão, surgido nas universidades 

europeias ainda no século XIX, de oferecer cursos àqueles que estavam fora 

da universidade. No entanto, quando da elaboração desses cursos, não se 

procurava identificar os anseios e necessidades da população. As atividades 

eram pensadas olhando mais para a própria universidade do que para fora 

dela, resultando que a instituição continuava a falar para si mesma. Na década 

de 1920, o modelo americano de extensão universitária passa a ser praticado 

no Brasil, por algumas universidades que começam a prestar serviços de 

assistência técnica a agricultores. São esses dois modelos de extensão, o de 

cursos e o de prestação de serviços que irão prevalecer durante um bom 

tempo nas ações universitárias brasileiras. Percebe-se nessas ações uma 

vertente assistencialista, que buscava soluções de curto e médio prazo, onde 

as ações partiam da universidade em direção à sociedade e dela nada 

recebiam. Fernandes et all (2012) explicam que essa extensão assistencialista, 

apenas impõe conhecimento à comunidade, o que a impede de desenvolver 

seu próprio conhecimento. Na verdade, a extensão 

...até o final dos anos 1950, apresenta-se, em geral, como um 
instrumento para difundir resultados da pesquisa nelas produzidas e 
reforçar o ensino elitista nelas ministrado. Os cursos de extensão 
realizados beneficiavam uma clientela egressa ou frequentadora de 
seus cursos regulares e que, quase sempre, era a mesma que se 
interessava pelos resultados da pesquisa. (NOGUEIRA, 2005, p. 101) 
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De acordo com Hunger et all (2014), até os anos 1960, a atividade básica 

das universidades era o ensino. A reforma universitária de 1968 colocaria a 

pesquisa em relevo, tornando-a a principal atividade universitária.  O processo 

de industrialização e a consequente urbanização do país demandavam novas 

atuações por parte da universidade, o que a levaria a tomar a postura, segundo 

Nogueira (2005), de articular o ensino e a pesquisa em um processo educativo, 

científico e cultural, que atendesse a esse novo contexto. As instituições de 

ensino superior deixavam de ser apenas formadora de quadros para elite e 

passaram atuar mais no processo de desenvolvimento brasileiro, conciliando 

conhecimento produzido nestas instituições com o este novo quadro de 

urbanização e industrialização (CHALUB et all, 2012).  

Na década de 1980, rompendo a dicotomia entre ensino e pesquisa, a 

extensão começou a ser vista como o suporte para a concepção da 

universidade enquanto instrumento de transformação social. Souza (2013) 

lembra que o Fórum de Pró-reitores de extensão das universidades públicas, 

surgido naquela década é resultado de um contexto em que se somavam a luta 

pela defesa da democracia, a retomada de uma sociedade civil organizada e o 

processo de redemocratização, quando os movimentos sociais que lutavam por 

eleições diretas começaram também a pressionar as Instituições de ensino 

superior por uma postura mais democrática e próxima da sociedade. Para o 

Fórum de Pró-reitores, a extensão deveria assumir um papel estratégico na 

universidade brasileira, comprometida com este novo momento 

A união e os esforços dos segmentos organizados das instituições de 
ensino superior brasileira, a partir de 1980, na graduação, extensão, 
pesquisa e pós-graduação, contribuem de forma significativa para 
melhorar as políticas de educação exercidas no ensino superior 
brasileiro (SOUZA, 2013, p. 23) 

A legitimidade da universidade não poderia mais ser assegurada apenas 

pela formação de uma elite privilegiada e da produção de um conhecimento 

também socialmente privilegiado (SANTOS, 2010). Uma instituição concebida 

para educar as elites foi chamada a se reinventar e, para tanto, buscar formas 

de contato e diálogo com as demais classes que historicamente estavam 

excluídas do ensino superior, considerando que “a educação isolada de outros 

setores e sem a participação da sociedade, não pode promover a 

transformação necessária. Entretanto, sem ela, essa transformação torna-se 
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inviável” (BALDIJÃO e TEIXEIRA, 2011, p. 11). Fazia-se necessário tirar a 

universidade do isolamento.  

Para sair do isolamento e se relacionar com os diversos setores da 

sociedade, a Universidade necessitava de uma nova concepção de extensão 

que realizasse esse contato, uma vez que a atuação da extensão na 

sociedade, até então, se realizava de uma forma assistencialista e se eximindo 

de responder aos questionamentos que os movimentos sociais faziam à 

universidade e mesmo aos questionamentos que a universidade fazia a si 

mesma (VARGAS, 2013).  

A visão da extensão como ferramenta de aproximação entre o 

conhecimento produzido na universidade e as demandas da comunidade do 

entorno será consagrada no artigo 207 da Constituição Federal que estabelece 

que as universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. Mas o que se entende por extensão? O que é 

fazer extensão na universidade brasileira na atualidade? Como se dá essa 

indissociabilidade? Estas perguntas receberam ao longo do tempo as mais 

diversas respostas. Assim como a sociedade brasileira veio se transformando e 

modificando, assim também a universidade e o que se entende como sua 

missão e, por tabela, a extensão e as práticas extensionistas, passaram por 

diversas transformações.   

A universidade tem um grande potencial como propulsora de 

transformação social e possui a capacidade de gerar melhorias na qualidade 

de vida da sociedade por meio de suas atividades (FERNANDES ET ALL, 

2012). Uma universidade atuante e comprometida para com seu entorno 

precisa dar respostas à comunidade e algumas das formas de realizar este 

retorno podem ser dadas pelas atividades extensionistas (BERNARDES ET 

ALL, 2014), considerando que a Extensão deixou de ser um instrumento de 

mera difusão do conhecimento produzido na academia e passou a se inserir na 

realidade social e política do país. Pode-se considerar a extensão como “um 

instrumento ou meio de cumprimento da função social da instituição de ensino 

superior” (LACERDA, 2014, p. 10), no entanto, a própria autora faz a ressalva, 

porque é mais do que isso. Dessa forma 

En este sentido, las políticas de extensión no pueden ser estáticas. 
Lasacciones que se implementen, enla medida en que estén 
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vinculadas a lasnecesidadesdel entorno, no se agotan, se enriquecen 
y se retroalimentan. También es necesario que se 
integrenhaciaunfincomún y que seanasumidas por toda 
lacomunidaduniversitaria, enlabúsqueda de 
generarmayorcompromiso y una mayorinteracción e impacto enel 
entorno de launiversidad. (MORALES RUBIANO E ORTIZ-RIAGA, 
2011, p. 361). 

A literatura sobre o tema apresenta diversas definições e conceitos de 

extensão. Uma dessas definições seria a elaborada durante o I Encontro 

Nacional de Pró-reitores de Extensão, que apresenta a extensão como “o 

processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de 

forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre universidade e 

sociedade” (NOGUEIRA, 2005, p. 84). Pode-se observar que a formulação 

desta definição levou em conta a indissociabilidade com o ensino e a pesquisa 

e a relação entre a sociedade e a universidade dentro de uma perspectiva 

transformadora, envolvendo a educação, a cultura e a ciência. Em outras 

palavras colocar a produção do conhecimento universitário em contato com a 

sociedade na qual se insere, para perceber as demandas da mesma e propor 

soluções a essas demandas, foi seu núcleo central. 

Esta definição, dos fins da década de 1980, se aproxima de uma mais 

atual, desta vez do MEC, expressa no Edital ProExt, que financia ações de 

extensão nas universidades brasileiras. Para viabilizar a indissociabilidade 

entre Ensino, Pesquisa e Extensão, o MEC se aproximou das universidades e 

passou a ouvi-las e a participar ativamente das discussões acerca das políticas 

de extensão realizadas nas diversas universidades (SOUZA, 2013). Essa 

aproximação gerou o Plano Nacional de Extensão e posteriormente o Edital 

ProExt. Neste documento, a extensão é entendida como 

... o processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político 
que promove a interação transformadora entre a universidade e 
outros setores da sociedade, mediados por alunos de graduação 
orientados por um ou mais professores, dentro do princípio da 
indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa. (BERNARDES ET 
ALL, 2014, p. 23) 

Os dois conceitos, o do MEC, expressado no Edital PROEXT, quanto o do 

Fórum de Pró-reitores, falam da interação transformadora, do contato com a 

sociedade, da indissociabilidade com o Ensino e a Pesquisa, apontando assim 
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a extensão como a interface de contato entre a universidade e a sociedade, o 

que possibilitaria a extensão a assumir a função social da IES.  

Em uma sociedade, como a brasileira, marcada por uma “estrutura 

hierárquica do espaço social que determina a forma de uma sociedade 

fortemente verticalizada em todos os seus aspectos” (CHAUÍ, 2000, p. 89), 

onde, continua a autora, nas relações sociais há sempre um superior 

mandando e um inferior para obedecer, geralmente, não reconhecido enquanto 

sujeito e destituído de direitos, fazer extensão é democratizar a sociedade. 

Séculos de autoritarismo, de uma cultura senhorial (CHAUÍ, 2000) naturalizam 

as desigualdades e exclusões sociais e econômicas e é nesse sentido que a 

extensão deve possuir uma interação transformadora com a sociedade: para 

romper a lógica do autoritarismo e democratizar o país.  

O contato com a sociedade externa, que já vinha sendo feito pela 

extensão, deveria ser ampliado e transformado num diálogo que permitisse 

trocas entre ambas, tornando, segundo Alves (2014), o conhecimento fruto da 

relação entre os saberes e buscas comuns. Os saberes circulariam entre a 

universidade e a sociedade, resultando na transformação do conhecimento 

produzido na universidade. Este novo conhecimento produzido nessa relação, 

beneficiaria a sociedade na medida em que aproximaria os conhecimentos 

científicos e tecnológicos da realidade social do entorno das instituições de 

Ensino Superior. É por meio da compreensão de que a Universidade se insere 

em um território que apresenta problemas sociais diversos de outros, que o 

tripé formado por Ensino, Pesquisa e Extensão pode atuar sobre essa 

realidade e responder aos problemas que o diálogo com os diversos 

segmentos da sociedade lhe permitirão identificar. Em outras palavras, a 

Universidade deve dar retorno de suas pesquisas, observando a dinâmica 

social do seu entorno, uma vez que, de acordo com Ribeiro (2011), 

O debate atual acerca da responsabilidade social universitária tem 
ganhado uma posição de destaque e uma dimensão cada vez mais 
evidente, na qual a extensão tem sido apontada como um significativo 
mecanismo de aproximação da universidade com a sociedade. Em se 
tratando da responsabilidade social das instituições de ensino 
superior, há de se levar em conta o perfil e a missão educacional da 
instituição, bem como seu posicionamento frente aos problemas 
sociais de seu tempo. (pg. 82) 
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Entende-se que educação por educação não basta para que a 

universidade possa cumprir com seu compromisso social com a população, 

faz-se necessário que ela recorra às ações de extensão (NOGUEIRA, 2005). A 

universidade deve visar algo maior, buscando contribuir com as transformações 

da sociedade, incluindo em suas ações não apenas aqueles que estão 

diretamente ligados a ela nos cursos de graduação e pós-graduação. Nesse 

contexto, a atuação da extensão torna-se marcante quando produz 

conhecimento novo, em interação com a sociedade, conhecimento este que, 

contribua para superar a desigualdade e a exclusão social, realizando tanto a 

formação do aluno, quanto a promoção do desenvolvimento regional, intervindo 

na realidade concreta por meio de suas pesquisas (LACERDA, 2014).  

Enquanto ferramenta de promoção do desenvolvimento regional, a 

extensão possui várias possibilidades de atuação, sendo instrumento eficiente 

para a transferência de tecnologias (CARNIELLO ET ALL, 2011), 

principalmente, tecnologia social, que, de acordo com o Instituto de Tecnologia 

Social (ITS), seria “o conjunto de técnicas, metodologias transformadoras 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por 

ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições 

de vida” (CRUZ ET ALL, 2010, p. 5). 

Ainda de acordo com Cruz et all (2010), para que ocorram estas 

transferências, é necessário a construção de novos conhecimentos que 

percebam o contexto social, na qual as atividades de extensão estão inseridas, 

realizando assim a formação universitária por meio de uma pedagogia crítica, 

uma pedagogia que permita a superação de uma metodologia ingênua por uma 

curiosidade epistemológica de aproximação com o objeto que permitirá maior 

exatidão na construção do conhecimento (FREIRE, 2011). Essa é uma postura 

que possibilita a interface entre o saber acadêmico e os saberes produzidos 

fora da academia.  Alves (2014) reconhece a importância dessa aproximação 

de saberes dentro da universidade brasileira, que, para o autor, seria uma 

instituição que evita o encontro regular com a sociedade, especialmente com 

os setores historicamente excluídos do acesso ao ensino superior. Para Alves 

(2014) a universidade se democratiza ao promover esta relação.  No entanto, 

esta relação põe em relevo duas correntes principais da universidade. 
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... aquela que almeja um ensino monodirecional no qual prevalece a 
ideia de conhecer por conhecer, a excelência da instrução em 
detrimento das necessidades da sociedade, e a que prioriza a 
aplicação dos conhecimentos produzidos nos diversos contextos 
sociais, a troca de saberes e a justaposição entre a sociedade e a 
universidade... (CHALOUB et all, 2012, p. 114) 

Estas correntes buscam legitimidade e desejam ainda determinar qual o 

caráter funcional das instituições de ensino superior. Pode-se identificar no 

embate entre elas um conflito entre os objetivos da educação geral e os da 

profissional ou especializada ou mesmo entre a educação pública e a 

educação mercantilizada. Por conta desses conflitos, diversas contradições 

podem ser observadas na universidade, dentre as quais podem ser 

ressaltadas: 

A contradição entre a produção da cultura utilitarista que atende a 
formação das elites e a produção de conhecimentos para a 
transformação social; a contradição entre a hierarquização dos 
saberes por meio das restrições de acesso e as exigências de 
democratização das oportunidades; a contradição entre o modelo de 
avaliação universitária centrada na produtividade e a autonomia 
universitária. (CASTRO ET ALL, 2014, p. 64) 

As concepções de universidade que dizem respeito a essas contradições 

influenciam também as atividades de extensão, uma vez que cada corrente tem 

sua própria concepção de extensão.  

Vargas (2013) chama a atenção para o fato de que a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação normatiza a extensão para as Universidades e para os 

centros universitários e deixa de fora todas as outras instituições de nível 

superior, o que para a autora representa um avanço da mercantilização da 

educação e na precarização da concepção da extensão enquanto promotora 

de desenvolvimento e responsabilidade social. Isto porque muitas dessas 

instituições atuam como empresas do campo da educação, visando 

essencialmente o lucro e mantendo uma relação de vendedor e comprador 

com seus alunos e a não exigência da extensão reduziria o compromisso social 

das mesmas a simples realização das exigências socioeconômicas do mercado 

(GOERGEN, 2006). 

Cabe lembrar que a fortificação dos movimentos populares e a maior 

criticidade do movimento estudantil contribuíram para a abertura social da 
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universidade brasileira, que culminou em um movimento de inserção social que 

vai além das práticas extensionistas,  

...na medida em que o processo denominado extensão fosse 
entendido como uma relação complexa e multifacetada entre a 
universidade e a sociedade, decorreria uma ressignificação dos atos 
de pesquisar e ensinar, pois novos olhares comprometidos com o 
território e sua gente alimentariam a prática pedagógica sobre bases 
curriculares e a investigação (ALVES, 2014, p. 14).   

Para Chalub et all (2012) essa ressignificação faria com que o eixo 

pedagógico clássico, formado pela relação professor/aluno se deslocaria para o 

eixo aluno/comunidade, onde o professor seria um orientador, um tutor, dentro 

de uma rede de educadores. Alunos e professores assumiriam os papéis de 

sujeitos do aprendizado, democratizando o saber acadêmico, testando e 

reelaborando o conhecimento junto à comunidade e com ela, levando-o de 

volta para a universidade e fazendo com que a pesquisa seja capaz de 

construir um conhecimento que contribua na transformação da sociedade 

(VARGAS, 2013). Para isso a sala de aula deve deixar a sua dimensão 

tradicional e passar de um espaço de produção teórico-abstrata, “para se 

considerar sala de aula todo espaço dentro ou fora da universidade onde se 

realiza o processo histórico social” (NOGUEIRA, 2005, p. 115).  Visto dessa 

forma, a propalada indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, não 

seria apenas um “mito”, mas estaria sendo realizada na prática. Como expõe 

Abranches (2014, p. 50), 

A pesquisa está presente nas ações de extensão para permitir 
conhecer, analisar e intervir na realidade, pois a esta garante a 
oxigenação do ensino e da extensão a partir dos questionamentos 
sobre a realidade vivenciada. O ensino deve se articular com a 
pesquisa e a extensão para não se reduzir a reprodução de 
conteúdos, e a extensão precisa se articular à pesquisa e ensino para 
não se reduzir ao ativismo. 

Nesse sentido “fazer extensão é ser educador comunicante” (ALVES, 

2014, p.19), articulando o tripé Ensino-Pesquisa-Extensão, fazendo com que as 

contribuições de cada elemento se perpassem dentro da universidade, 

recebam, também, as contribuições externas e estejam em constante 

reelaboração. Alves (2014) conclui ainda que a articulação dos encontros entre 

as classes populares e a universidade, realizada pela extensão, torna comuns 

saberes que eram anteriormente negados, propiciando mudanças que 
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melhoram a vida tanto dos indivíduos, quanto das populações. Atuando dessa 

forma, a extensão superaria a fase da passividade e passaria a uma fase mais 

estratégica, o que resultaria em “uma universidade mais comprometida e 

atuante com seu entorno” (BERNARDES et all, 2014, p. 21). Como afirma 

Souza (2013), por meio da extensão se pode promover a interação entre o 

conhecimento da universidade e o conhecimento popular, visando uma 

formação comprometida socialmente e também gerando desenvolvimento 

social e regional.   

 Para que sua investida no campo social seja transformadora, Abranches 

(2014) coloca que são necessárias três dimensões: uma técnica, uma crítica e 

uma ética. Uma dimensão técnica na medida que exige competências para o 

planejamento, implementação e avaliação das ações. Crítica para ser capaz de 

a todo momento realizar o questionamento do sentido do agir, e ética para que 

sua efetividade seja avaliada em termos do que produziu de transformação 

positiva na comunidade, ou seja o compromisso com os anseios do público-

alvo.  

Essa concepção de extensão não exclui a prestação de serviços. No 

entanto, essa prestação não se faz mais num marco assistencialista como 

anteriormente. A prestação de serviços deve ter um caráter de assessoria, 

fazer parte do processo educativo e  

(...) ser de cunho emancipatório e não assistencialista, seja 
remunerada ou não. Alerta-se para o risco de a prestação de serviços 
vir a constituir-se um fim em si mesma, servindo apenas como 
instrumento para captação de recursos, tornando-se precedente para 
o Estado restringir suas responsabilidades para com o ensino 
superior público. (NOGUEIRA, 2005, p. 115)  

A Extensão, nos termos acima descritos, exige uma concepção de 

universidade, na qual a educação seja vista como direito e não como um 

privilégio ou um serviço, o que somente é possível por meio da democratização 

do Estado, a qual levará a democratização da universidade (CHAUÍ, 2003), 

como aponta Santos (2010, p. 113) “a universidade é um bem público 

intimamente ligado ao projeto de país”.  

Carniello et all (2011) chamam a atenção para o fato de que, realizar 

atividade de extensão exige recursos, tanto financeiros, quanto humanos, além 

de estrutura física, no entanto, para receber tais investimentos, ela precisa ser 
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reconhecida como fonte de disseminação do conhecimento, ou seja, a 

comunidade universitária deve compreender a extensão como uma atividade 

que integra o fazer universitário. E ainda, como lembram Fernandes et all 

(2012), muitos docentes e alunos não se sentem atraídos para desenvolver 

ações extensionistas, porque elas não oferecem a seus participantes o mesmo 

status elevado que é conferido aos pesquisadores. 

 Abranches (2014) acredita que esse reconhecimento passa pela 

institucionalização da extensão e que para tal faz-se necessário uma releitura 

das atividades acadêmicas para que os projetos pedagógicos assumam a 

indissociabilidade com a pesquisa e o ensino e garantam a aproximação com 

os problemas sociais, uma vez que a respostas a tais problemas devem fazer 

parte da função social da universidade. “Assim deve-se pensar o ensino, a 

pesquisa e a extensão como ações da universidade que a levam a cumprir o 

seu objetivo maior de produzir conhecimento científico e social e torna-lo 

acessível a sociedade” (ABRANCHES, 2014, p. 57). Para Vargas (2013), a 

universidade deve oferecer programas de extensão assim como oferece os 

cursos de graduação e pós-graduação.  

Como resume Lacerda (2014, p. 12), “A Extensão oportuniza 

conhecimentos e atualização profissional enquanto recebe muitas sugestões 

de estudos e de necessidades advindas dos agentes produtivos regionais e da 

comunidade”. Quando se pensa na questão da atualização profissional, 

lembrada pela autora, deve-se levar em conta a grande importância do 

desenvolvimento do ser humano, como indivíduo ativo dentro de sua 

comunidade, reconhecer-se enquanto participante da realidade social ao seu 

redor, estabelece entre o indivíduo e este território uma relação transformadora 

(CRUZ ET ALL, 2010), portanto mudaria tanto sua comunidade, quanto o 

próprio extensionista. A extensão universitária tira de dentro do isolamento da 

academia professores e alunos e os inserem na realidade do território que está 

no entorno da universidade. Os autores chamam ainda a atenção para o fato 

de que 

...a extensão universitária permite aos mais abastados (seja de 
conhecimento ou de renda), a real conscientização de seu mundo e 
dos indivíduos que coabitam um mesmo espaço social. Ou seja, a 
extensão universitária permite reconhecer diferenças respeitando-as, 
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aprender experiências, ensinamentos e diferentes mundos sociais... 
(CRUZ ET ALL, 2010, p. 4) 

É isso que Vargas (2013) entende quando coloca que a extensão 

estabelece uma relação com impacto tanto técnico-científico, quanto sócio-

pessoal na formação do estudante. Por isso, a inserção da universidade na 

comunidade deve ser permanente, possibilitando a troca de experiências e 

vivências, realizando a constante revisão de valores, levando a população a 

superar seus problemas por si própria com busca por autonomia (LIMA apud 

FERNANDES, 2012).  

Assim como outras atividades desenvolvidas pelas Instituições de Ensino 

Superior, a extensão também tem seus fóruns de discussão e de deliberação, 

que apontam os caminhos que deverão ser trilhados na prática das ações de 

extensão. 

 Souza (2013) identifica três Fóruns de Extensão que realizam a 

organização da extensão nas mais diversas categorias de universidade. São 

eles o Fórum de Pró-reitores das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX), o Fórum de Pró-reitores das Universidades Comunitárias e 

Católicas (FOREXT) e o Fórum de Pró-reitores das Universidades Particulares 

Brasileiras (FOREXP). Estes três fóruns desenvolvem trabalhos junto às 

instituições que os constituem e participam das reuniões do MEC, para traçar 

as políticas de extensão.   

O Fórum de Pró-Reitores das Universidades Públicas Brasileiras 

(FORPROEX), fundado em 1987, foi fruto das discussões dos movimentos em 

defesa da educação. Ao longo de sua história, o Forproex busca discutir as 

políticas públicas para a extensão nas universidades federais brasileiras e 

demais universidades públicas brasileiras. De acordo com Nogueira (2005), o 

Fórum pretende abrir espaço para a ação extensionista, interferindo na política 

acadêmica, transformando as políticas públicas em suas diretrizes conceituais 

por meio de um processo de entendimento. A proposta de extensão defendida 

pelos pró-reitores participantes do fórum é aquela  

... que se viabiliza nas metodologias de aprendizagens, desde que 
sejam problematizadas na perspectiva de produção de 
conhecimentos, com base nos confrontos entre os conhecimentos 
produzidos nas universidades e a realidade brasileira e regional 
(SOUZA, 2013, p.26). 
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O mais antigo e maior do Fóruns de extensão, o FORPROEX foi criado 

durante o I Encontro Nacional de Pró-reitores de Extensão, que será abordado 

a partir da página 46.   

O Fórum de Pró-reitores das Universidades comunitárias e católicas 

brasileiras (FOREXT), instalado em 1999, contribuiu no desenvolvimento da 

extensão por meio da análise da trajetória de extensão no âmbito das 

universidades católicas e comunitárias. O Forext “defende que o compromisso 

social envolve opções éticas em relação ao modelo social a ser construído 

vinculando-se à pesquisa e ao ensino” (SOUZA, 2013, p. 31).  

O terceiro organismo é o Fórum de Pró-reitores da Universidades 

Particulares Brasileiras (FOREXP), o mais recente dos três, criado em 2002, a 

constituição desse fórum partiu da compreensão de que a educação superior 

particular deveria primar pela busca continuada da excelência do ensino e que 

para tal, se fazia necessário atender a sociedade brasileira que ansiava um 

maior comprometimento das Instituições de Ensino Superior com a integração 

social do país e uma política de extensão unificada.  

Além destes fóruns, Souza (2013) lista o Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária (CBEU), como ferramenta de organização, 

operacionalização e participação dos três grupos de universidades. Sua 

primeira edição foi realizada em 2002, em João Pessoa. 

O CBEU constitui-se em outra forma de organização dos integrantes 
da extensão universitária, ao congregar esforços conjuntos para a 
construção, o aprimoramento e a unificação das políticas públicas de 
extensão nas universidades brasileiras, independentemente das 
características jurídicas e filosóficas de cada uma delas. Os 
congressos brasileiros de extensão universitária são organizados e 
realizados em diferentes regiões do país, a cada dois anos, pelos três 
fóruns de pró-reitores de extensão das universidades, dos três 
segmentos organizados na área no ensino superior brasileiro 
(SOUZA, 2013, p. 34). 

A organização de Fóruns e congressos que tivessem a extensão como foco, teve 

início no fim da década de 1980, quando a Universidade de Brasília recebeu os pró-

reitores de universidades públicas para o primeiro encontro nacional. 
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2.2 O I ENCONTRO NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO 

Sendo o mais antigo dos três fóruns de pró-reitores de extensão, o 

FORPROEX é um dos principais interlocutores do MEC, nas discussões sobre 

extensão. O fórum foi criado durante o I Encontro Nacional de Pró-reitores de 

Extensão das Universidades Públicas, realizado em Brasília nos dias 4 e 5 de 

novembro de 1987.O encontro contou com a presença de 33 universidades 

públicas representadas por seus pró-reitores de extensão ou ocupantes de 

cargo similar. No dia 6 de novembro foi criado o Fórum de Pró-reitores de 

Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, cujo regimento foi publicado 

no documento final do encontro.  

Este documento final elaborado pelo fórum discutia, ainda, três pontos 

básicos:  

I – O conceito de extensão; II – A institucionalização da Extensão, ponto 

subdividido em medidas e procedimentos de ordem metodológica, medidas 

referentes à estrutura universitária e medidas para valorização da extensão 

regional e nacional; III – Financiamento da Extensão. Além destes pontos o 

documento lista uma série de recomendações a serem feitas pelo fórum e 

acrescentam uma nota em defesa da universidade pública gratuita e de 

qualidade.  

Durante a década de 1990, diversas das propostas contidas neste 

documento e reivindicadas a partir de então pelo FORPROEX foram atendidas 

e implementadas pelo MEC, tais como a criação de uma Comissão de 

Extensão Universitária, a institucionalização da extensão por meio do 

Programa de Fomento à Extensão Universitária, programa este que adota o 

conceito de extensão do Fórum, recomendando que os projetos de extensão 

priorizem “ações que rompam com a dependência econômica, cultural e 

política, como elemento essencial para a construção da cidadania” 

(NOGUEIRA, 2005, p. 50-51), fazendo a ressalva de que as universidades não 

poderiam assumir um papel de governo, assumindo responsabilidades do 

mesmo.  

O Fórum, a partir da sua criação, assumiu o protagonismo das discussões 

sobre a extensão nas universidades brasileiras. A articulação permanente dos 
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pró-reitores de extensão no FORPROEX permite que as políticas acadêmicas 

de extensão possam ter repercussão nacional, de forma que o 

comprometimento social da extensão possa favorecer e fortalecer o exercício 

da democracia no país. 

 

2.3 A NOVA CONCEPÇÃO de Extensão UNIVERSITÁRIA 

São essas discussões, realizadas entre os atores envolvidos na extensão 

universitária, tanto nos fóruns, quanto nos congressos que escrevem uma nova 

concepção de universidade, cujo tripé Ensino-Pesquisa-Extensão é a base, 

uma concepção acadêmica própria de Universidade pública, focada no 

desenvolvimento integral de sua sociedade (NOGUEIRA, 2005, p. 122). Não se 

trata mais de impor à sociedade um conhecimento, mas de construir este 

conhecimento junto com ela. Para que tal ocorra deve-se  

...conferir uma nova centralidade às ações de extensão (com 
implicações no curriculum e nas carreiras dos docentes) e concebê-
las de modo alternativo ao capitalismo global, atribuindo às 
universidades uma participação ativa na construção da coesão social, 
no aprofundamento da democracia, na luta contra a exclusão social e 
a degradação ambiental, na defesa da diversidade cultural (SANTOS, 
2010, p. 73) 

Chalub et all (2012) identificam uma tendência nas universidades 

brasileiras em trabalhar a questão da inserção social em três eixos: a 

democratização do acesso ao ensino superior, a formação de qualidade e a 

garantia de permanência naquelas que nela ingressam. O trabalho nestes 

eixos não é realizado separadamente, o que permitiu a extensão universitária a 

assumir ainda um novo caráter de cunho social: o de possibilitar a permanência 

dos alunos em situação de vulnerabilidade social nos cursos universitários por 

meio dos programas de bolsa de extensão. Castro (2012), em sua pesquisa 

sobre as ações de extensão na Universidade Federal do Tocantins – UFT, 

registrou que, entre os alunos que participavam dos programas de extensão, 

havia os que comentavam só poderem ter concluído a graduação em função da 

bolsa recebida e também outros que, por questões financeiras, já teriam 

abandonado o curso. Ainda segundo a autora,  
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Os estudantes foram unânimes em afirmar que o primeiro interesse 
no programa estava em conseguir uma bolsa. Todos afirmaram que 
uma bolsa seria extremamente importante na vida deles. Tinham 
poucos recursos financeiros e não podiam trabalhar, já que a 
universidade, em vários cursos, funciona em tempo integral e com 
isso eles não podem trabalhar. (CASTRO, 2012, p. 155). 

Em seu estudo Castro (2012) alerta sobre situações como essa, em que 

existe o risco de se transformar um programa de extensão em uma simples 

ferramenta assistencialista para manutenção de estudantes de baixa renda. 

Para tanto os programas devem aspirar a uma proposta cidadã e que 

estimulem esses estudantes a produzirem conhecimento dialogando com seus 

territórios de origem, valorizando sua contribuição e a troca de saberes, 

desenvolvendo nestes alunos o sentido de pertencimento no conjunto da 

universidade.  

A expansão das instituições federais de ensino superior e as cotas raciais 

e sociais terão o efeito de fazer com que demandas como essa se ampliem. Os 

programas de extensão têm o desafio de auxiliar a universidade a “se 

interrogar acerca de como construir conhecimento social e teoricamente 

pertinente, simultaneamente acessível e útil aos distintos agentes envolvidos, 

assim como a sociedade em seu entorno” (CASTRO, 2012, p. 171).  

Para Carniello et all (2011) a universidade precisa ser mais do que uma 

provedora de especialistas técnicos, ela deve prover um egresso que seja 

agente político atuante da transformação da realidade, comprometido com o 

desenvolvimento social, daí a importância do desenvolvimento das ações de 

extensão. Mas isso só pode ser possível na medida e que a universidade 

também for consciente do seu papel de agente de transformação social. 

A extensão, tal qual a universidade, vem, desde a sua origem, assumindo 

diversos papéis e funções: de início simples atividades acessórias, depois 

assumindo um caráter assistencialista de prestação de serviços e oferta de 

cursos, até a concepção mais recente, onde a extensão busca produzir 

conhecimento para a transformação social, não vendo a sociedade como 

simples fator passivo nesta empreitada, mas como agente ativo, com saberes, 

viveres e experiências válidas. Esta nova postura é encampada num momento 

em que a própria universidade se abre a grupos que durante muito tempo 

estiverem distantes dela. A redemocratização do país na década de 1980 

provocou alterações sensíveis na sociedade brasileira, onde as classes 
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populares passaram a reivindicar mais direitos e a mudanças nas relações 

sociais que apontassem uma maior participação popular. Movimentos 

populares, dentre eles o movimento estudantil, se organizam para lutar por 

terra, moradia, respeito à diversidade e diversas outras bandeiras que haviam 

sido silenciadas pela ditadura. O modelo de desenvolvimento não poderia mais 

ser o modelo autoritário, mas um modelo participativo. E o canal de contato da 

Universidade com essas reivindicações, para não só trazer essas demandas 

para o ambiente acadêmico, mas para tirar a própria academia de seu 

isolamento e torna-la uma ferramenta da democratização da sociedade 

brasileira foi a extensão.  

Por isso nos fins dos anos 1980 ela foi chamada ao protagonismo, alçada 

junto com o ensino e a pesquisa, como princípios básicos da universidade, com 

a indissociabilidade deste tripé estabelecida pela constituição de 1988. Mas 

ainda existe um longo caminho para que a letra da lei se torne mais efetiva. 

Houve avanços consideráveis, mas ainda é preciso um compromisso efetivo 

dos gestores e da comunidade universitária para que a extensão possa atingir 

todo o seu potencial na construção de uma Universidade democrática no Brasil. 
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3 A DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE 

A produção e a apropriação do conhecimento são fundamentais para o 

desenvolvimento econômico e para concretizá-las faz-se necessário o debate 

sobre as políticas educacionais (BALDIJÃO e TEIXEIRA, 2011). Neste debate, 

é preciso entender a universidade como uma instituição social e que portanto 

...exprime de maneira determinada a estrutura e o funcionamento da 
sociedade como um todo. Tanto é assim que vemos no interior da 
instituição universitária a presença de opiniões, atitudes e projetos 
conflitantes que exprimem divisões e contradições da sociedade. 
(CHAUÍ, 2003, p. 05) 

É interessante observar que uma “sociedade desigual gera educação 

desigual em um Estado que se organiza para administrar tais desigualdades” 

(LIMA, p. 22, 2014). Por isso as reformas educacionais, originadas no fim do 

século XX, foram e são pensadas para estimular o individualismo e para 

fornecer ferramentas de empregabilidade padronizadas disponibilizando ao 

mercado de trabalho mão-de-obra barata e com um mínimo de reflexão e 

identificação coletiva dos grupos que recebem esta educação. O que de fato 

esse processo faz é responsabilizar o indivíduo por seu insucesso na inserção 

no mercado de trabalho, tornando-o um mero produto do valor de troca 

(CARDOZO, 2006). A alienação e a individualização promovida por meio 

dessas políticas educativas são perigosas, afinal, “quando as pessoas crescem 

alienadas e isoladas, elas começam a desenvolver atitudes altamente 

irracionais e autodestrutivas” (CHOMSKY, 1999, p. 120), vide a violência 

endêmica que se presencia nos mais diversos países, onde uma parcela 

considerável da juventude envereda pelo caminho da criminalidade e 

desvalorização da vida, uma vez que a sociedade capitalista os ensina a 

valorizar apenas o dinheiro em si e  as mercadorias a que se tem acesso por 

meio dele. 

A burguesia, desde a sua ascensão ao poder político, dividiu a sociedade 

em duas esferas: a pública e a privada. De acordo com Saviani (in PERONI, 

2007), delimitar os conceitos dessas esferas requer muito cuidado, pois na 

sociedade capitalista o público é sempre, de modo contraditório, privado, uma 

vez que os controles dos meios de produção fazem com que o Capital 

apresente os interesses da classe dominante como sendo interesses do 
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conjunto de toda sociedade. Na verdade, o poder de uma classe é organizado 

na forma de poder público, e este é quem dita as regras de acesso a direitos 

como o acesso à Universidade, afinal, “ter ‘poder’ hoje significa ter a força de 

planejar o próprio futuro e infligi-lo também aos demais” (BOLOGNA, 2002, p. 

24). A universidade passa a fazer parte do sistema de instituições que permite 

que os detentores do poder perpetuem seu domínio social (CHAUÍ, 2000). 

Bauman enfatiza a necessidade de uma “Revolução Cultural” para romper 

o sistema do Capital e enfatiza que, “embora os poderes do atual sistema 

educacional pareçam limitados, e ele próprio seja cada vez mais submetido ao 

jogo consumista, ainda tem poderes suficientes para ser considerado um dos 

fatores promissores para essa revolução” (BAUMAN, 2013, p. 31). E é essa 

capacidade que a Universidade ainda possui de fazer frente a Mercantilização 

da vida e da sociedade modernas que o sistema do capital busca limitar ao 

querer que a educação superior seja vista como simples prestação de serviço, 

àqueles que podem pagar por ela. A defesa explícita do fim das Universidades 

públicas está nos editoriais da grande imprensa brasileira, como na edição do 

jornal O Globo de 24/07/2016. No momento em que as universidades públicas 

mais recebem alunos negros e pobres, é que se fazem críticas a elevada 

presença de alunos das classes sociais mais elevadas em seus cursos.  

É inegável que a Universidade brasileira surgiu para prover a classe 

dominante de educação superior, no entanto, ela foi se modificando, 

acompanhando as modificações e demandas da sociedade, até o momento 

atual, onde são inegáveis as conquistas, assim como as contradições e 

necessidade de adequações que respondam a demanda por democratização 

da universidade em seus âmbitos interno e externo. 

3. 1 ORIENS DA UNIVERSIDADE NO BRASIL 

As universidades surgiram na Idade Média, entre os séculos XII e XIII, 

espontaneamente, a partir das corporações de ofício. No século XIII a Igreja iria 

favorecer o surgimento e o desenvolvimento das universidades, dentre diversos 

motivos por considera-las instituições eclesiásticas e ainda, sua utilidade, tanto 

para a formação do clero, quanto para combater heresias e defender a 

ortodoxia da Igreja (SOUZA, 1996). Assim a universidade, em seu surgimento, 
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possibilitou a unificação da cultura ocidental, e posteriormente a legitimação 

dos Estados Nacionais Europeus (MENDONÇA, 2000). No fim da Idade Média, 

ocorreram mudanças sensíveis na instituição:  

Durante os séculos XIV e XV ocorreu a multiplicação das 
universidades na Europa e a alteração de suas características tais 
como: perda de autonomia, agregação ao Estado centralizado, perda 
do caráter internacional, decadência do espírito universitário com a 
substituição do intelectual pelo catedrático e humanista (SOUZA, p. 
45, 1996). 

Quando os europeus chegam à América tratam de reproduzir em suas 

colônias esse modelo. De acordo com Salles (2014), as colônias espanholas 

receberam no século XVI suas primeiras universidades, no entanto, a América 

portuguesa não recebeu nenhuma deixando como opção para a elite colonial 

no Brasil, era o envio de seus filhos para estudarem nas universidades 

portuguesas. Cursos de ensino superior em terras brasileiras só após a 

transferência da Família Real Portuguesa para o Brasil (MOROSINI, 2011). De 

acordo com Souza (1996), os objetivos da criação destes cursos era o 

atendimento das necessidades do Estado, que ora transplantava seu centro de 

poder para o Brasil, precisando assim de burocratas para as atividades 

estatais, especialistas na produção de bens de consumos para as classes 

dominantes e ainda um quadro complementar de profissionais liberais. Durante 

todo o período monárquico, a criação de cursos isolados veio dar respostas a 

essas demandas, como observa Souza (1996, p. 48) 

O perfil ideológico do Ensino Superior estruturado durante o Império 
estava bem definido: qualificação da Elite para o exercício do poder, 
aristocratização do saber, profissionalização técnico-operativa e 
transplante de modelos europeus. 

Souza (1996) ressalta que o que se transplantava da Europa era apenas 

os modelos, não as ideias, pois não interessava a Elite brasileira o investimento 

em educação ou em ensino técnico. Durante todo o período monárquico, só 

foram criados doze ou quinze cursos e faculdades, uma vez que a demanda 

era escassa e a contribuição para a lucratividade das atividades produtivas 

mínimas (MOROSINI, 2011). Por isso o ensino superior no império assumiria 

um caráter profissionalizante, incentivado pelo pouco apreço que a Elite do 

Império tinha pela ideia de universidade (SOUZA, 1996). Somente no século 
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XX, com o país já republicano foi que surgiram as primeiras universidades 

brasileiras.  

As últimas décadas do século XIX trouxeram mudanças relevantes ao 

cenário brasileiro. A instituição da república, o fim da escravidão, o crescimento 

do fluxo de imigrantes resultando no aumento da mão de obra livre e o primeiro 

surto industrial, colocam novos atores sociais em cena, como as classes 

médias e os militares, que buscam uma maior descentralização das decisões 

políticas e econômicas, descentralização que também atingiu o ensino superior 

(MOROSINI, 2011). 

A orientação positivista e liberal dos primeiros governos da república 

continuou a privilegiar a criação de cursos independentes, ao mesmo tempo 

em que possibilitavam o surgimento de faculdades privadas, cujo os diplomas 

se equiparavam ao das escolas superiores federais (SOUZA, 1996).  O autor 

chama a atenção que foi nesse período que apareceram as primeiras 

universidades: a universidade de Manaus, em 1909, fruto da prosperidade 

advinda da exploração da borracha e que fecharia suas portas em 1926, por 

falta de alunos e recursos; em 1911, a universidade de São Paulo, 

desaparecida em 1917. Esta universidade além de ter sido a primeira 

instituição a realizar cursos de extensão, utilizava metodologias de ensino 

modernas, que entravam em choque com as instituições federais existentes. As 

dificuldades impostas pelo governo estadual a seu funcionamento estão entre 

as causas do seu fim precoce. Também em 1911 foi criada a universidade do 

Paraná, fechada em 1915, outra vez por ações do estado. Embora a União 

permitisse a criação de universidades e cursos superiores nos estados, a 

legislação sobre os mesmos ainda era privativa da União (MOROSINI, 2011) 

Souza (1996) aponta que mesmo durante a república, a elite posicionava-

se contra a criação de universidades, acreditando que o modelo de cursos e 

escolas isoladas era mais adequado à situação brasileira. Após a Primeira 

Guerra Mundial, houve uma mudança nessa concepção, com o governo federal 

encampando a criação de universidades. A aglutinação das Escolas superiores 

federais existentes deu origem a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920 e a 

Universidade de Minas Gerais, em 1927. Muitas outras universidades do país 

surgiriam de aglutinações como essa.  
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Foi por essa época que iniciaram as discussões educacionais do 

movimento que ficou conhecido como Escola Nova, que em 1932 lança um 

manifesto no qual solicitam ao Estado ações objetivas para garantir educação 

às classes desfavorecidas, assumindo a obrigatoriedade da oferta da educação 

(PEREIRA JR., 2015). De acordo com Azzi (2008), os quatro princípios 

principais defendidos pelo movimento seriam: a escola oficial unificada, 

enfatizando a educação igualitária; laicidade do ensino, que deveria ser 

colocado acima de religiões ou crenças; e a gratuidade de todas de todas as 

instituições oficiais de ensino para ambos os sexos. 

Esses educadores, ainda, “criticaram as universidades criadas, como a do 

Rio de Janeiro, e fizeram propostas de organização do ensino superior no 

Brasil para criação de ‘verdadeiras universidades’” (SOUZA, p. 52, 1996). Para 

Morosini (2011), o período compreendido entre 1930 e 1945 foi caracterizado 

pela busca da democratização do ensino superior diante de leis 

discriminatórias, em crescente fortificação após 1937, com o estabelecimento 

do Estado Novo. 

O governo Vargas, iniciado em 1930, iria contar com muitos dos 

participantes da Escola Nova em seus quadros. No ano seguinte a ascensão 

de Vargas ao poder, o estatuto das Universidades Brasileiras é decretado. 

Esse documento iria normatizar o ensino superior por mais de trinta anos. Ele 

determinava que o ensino superior tanto o público, quanto o privado, poderia 

ser organizado como universidade ou como instituto isolado, com 

administração centralizada no Reitor, no conselho universitário e em uma 

assembleia universitária (SOUZA, 1996). De acordo com Morosini (2011), pelo 

Estatuto, o ponto de partida para a criação de uma universidade seria a 

justaposição de pelo menos três institutos de ensino superior dentre os 

seguintes: Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Escola de Engenharia 

e Faculdade de Educação, Ciências e Letras. A autora frisa que embora unidos 

dentro da instituição universitária, esses cursos tendiam a manter-se 

autônomos nas questões relativas ao ensino e isolados uns dos outros.  

Vale ressaltar a experiência da efêmera Universidade do Distrito Federal. 

Idealizada por Anísio Teixeira, um dos porta-vozes do movimento da Escola 

Nova, ela iniciou suas atividades em 1935. O princípio básico da universidade, 

segundo o próprio Anísio Teixeira, era a liberdade de cátedra. Esta 
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universidade se posicionava contra o projeto conservador que prevalecia no 

governo e logo foi acusada de centro de pregação comunista. Em 1939, o 

governo federal decretou o fechamento da instituição (AZZI, 2008). A 

Universidade do Distrito Federal foi incorporada à Universidade do Brasil, 

representando o fim da experiência dos liberais igualitaristas (SOUZA, 1996), 

que defendiam a oferta da educação à população em geral, compreendendo a 

educação como um fator de incorporação das massas ao progresso e também 

um fator de estímulo para o  desenvolvimento pelo alargamento e circulação 

das elites (MOROSINI, 2011) No entanto, em São Paulo, os liberais elitistas 

aplicavam suas concepções educacionais (SOUZA, 1996). 

 Em São Paulo, em 1934, surgia a Universidade de São Paulo. De acordo 

com Souza (1996), a comissão encarregada pela criação da universidade tinha 

como principal orientador pedagógico, Fernando Monteiro, para quem, o papel 

da universidade era formar as elites intelectuais e dirigentes do país, além de 

combater o extremismo ideológico. A USP receberia ainda diversos 

professores estrangeiros convidados a lecionar em suas faculdades, 

principalmente acadêmicos da França, Itália e Alemanha (MOROSINI, 2011). 

Os princípios básicos do projeto de criação da USP seriam: o núcleo da 

universidade era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; integração de 

todo o ensino superior paulista, na época composto por várias faculdades e 

cursos independentes, e autonomia universitária para suas atividades.  “Este 

foi o projeto da Universidade de São Paulo, uma universidade liberal de 

inspiração inglesa e francesa, autônoma, livre, estatal, colegiada, 

departamentalizada e opositora do governo federal” (SOUZA, p. 54, 1996) 

Em 1939, Vargas intervém na USP e põe fim a este modelo liberal, que, 

no entanto, serviria de modelo para criação de diversas universidades a partir 

de 1954. Para Souza (1996), o intervencionismo do Estado Novo pôs fim as 

duas mais salutares experiências universitárias até então praticadas no Brasil. 

Com o fim da ditadura, todo o sistema de ensino superior brasileiro foi criticado 

com vistas a se adequar ao novo modelo desenvolvimentista que seria aplicado 

no país.  

Morosini (2011) alerta para o fato de que após 1945 ocorreram mudanças 

nas legislações universitárias que se refletiriam nas formas de ascensão social 

brasileiras desse período: os cursos superiores se transformam em estratégias 
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de ascensão social, porque o diploma universitário era um dos critérios para se 

chegar aos cargos do topo das burocracias, tanto públicas, quanto privadas. 

Com a redemocratização do país, diversas universidades estaduais são 

federalizadas, e em 1961, a Universidade de Brasília 

(...) concretiza o projeto de universidade como instituição de pesquisa 
e centro cultural, concebido por Darcy Ribeiro (...). Seria uma 
universidade que objetivava manter junto ao humanismo e à livre 
criação cultural a ciência e a tecnologia modernas e (...) manter junto 
ao governo uma reserva de especialistas altamente qualificados 
(MOROSINI, p. 313, 2011). 

Para Souza (1998), a UnB era a continuação de um projeto de 

modernização do Ensino Superior, iniciado com a criação do Instituto 

Tecnológico da Aeronáutica (ITA), em 1947, no qual além da oferta de cursos 

de engenharia, realizava pesquisa e desenvolvimento para os setores 

industriais e de aviação. 

O golpe militar em 1964 iria barrar o projeto inicial da Universidade de 

Brasília e uma outra UnB é construída. Em todo o Brasil a universidade foi 

coibida em sua criticidade, com professores expulsos e o movimento estudantil 

reprimido (SOUZA, 1998). O regime militar anulou as discussões políticas 

sobre a universidade e concentrou-se em discussões de cunho técnico, o que 

se reflete na reforma universitária de 1968.  

A reforma universitária de 1968 retira o protagonismo que até então os 

cursos detinham e são substituídos enquanto centro das atenções por “um todo 

orgânico – a universidade – onde as células estruturadoras do ensino são os 

departamentos acadêmicos” (MOROSINI, p.314, 2011). A autora sustenta 

ainda que por todo o período que se estende de 1968 a 1990 as normatizações 

do ensino superior são uma clara resposta ao contexto sócio-político-

econômico brasileiro, no qual a modernização da sociedade estava baseada no 

desenvolvimento industrial e na internacionalização da economia. Neste 

ambiente buscava-se dar às universidades uma dinâmica empresarial, 

racionalizando suas atividades para alcançar maior eficiência e produtividade. 

Pereira Jr. (2015) faz alusão ainda a Teoria do Capital Humano, que vem se 

tornar o principal arcabouço teórico da educação enquanto fator de 

desenvolvimento e inclusão social. Essa teoria seria disseminada pelos 
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diversos organismos internacionais como o BIRD, o BID, a OIT, a UNESCO, o 

UNICEF, o FMI, com destaque para a USAID, que seria a elaboradora da 

reforma universitária de 1968.  

Assim, a partir da reforma de 1968, a indissociabilidade de ensino, 
pesquisa e extensão, a estrutura departamental, o desenvolvimento 
da pós-graduação, a matrícula por disciplinas e a gestão de 
racionalidade eficientista tornam-se modelares, embora não 
predominantes nas instituições de Educação Superior (MOROSINI, p. 
316, 2011). 

Essa organização racional da estrutura e do funcionamento da 

universidade atendia plenamente a pedagogia tecnicista do regime militar, que, 

no entanto, estava longe de ser apenas técnica, uma vez que, a necessidade 

de elevar as vagas no ensino superior, levou a decisões de racionalização, 

expansão, flexibilidade, integração e autonomia da universidade que também 

eram políticas. (PEREIRA JR, 2015). 

O Ensino Superior se caracterizaria, a partir desta reforma, pelo 

atendimento ao capital e a concessão aos desejos de mobilidade social das 

camadas médias (MOROSINI, 2011). A melhoria do poder aquisitivo dessas 

camadas vai incluí-la entre os consumidores de novas práticas culturais e 

desejosa de novos espaços na educação, pressionando por respostas das 

políticas públicas a essas demandas (PEREIRA JR., 2015). A resposta do 

regime militar foi a criação de diversas Universidades Federais (SALLES, 

2014), ainda que baseadas em modelos estrangeiros que eram importados 

sem qualquer discussão acadêmica, ao mesmo tempo em que se estimulava a 

criação de faculdades privadas isoladas, que se expandiram na periferia dos 

centros urbanos, com pouca consideração ao padrão acadêmico (MOROSINI, 

2011).  Saliente-se que as universidades e demais instituições de ensino 

superior se concentram nas capitais dos estados (SALLES, 2014). Após a 

promulgação da lei que reformava o ensino superior, há um aumento 

considerável da oferta de vagas: 

(...) o total de estudantes no ensino superior no país era de 278.296 
matrículas, passando para 836.469, em 1973, ou seja, um aumento 
de mais de 300%. No que se refere ao setor privado, esse aumento é 
ainda maior, saindo de 124.496 matrículas em 1968 para 509.117 e o 
setor público que em 1968 detinha mais de 50% do total de 
matrículas, em 1973 representava apenas 1/3 do total, ficando o setor 
privado como principal responsável pela expansão (PEREIRA JR., p. 
58, 2015) 
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Com o retorno do país à democracia, a criação de universidades federais, 

deixou de se concentrar nas capitais e passou a atingir localidades no interior 

dos estados (SALLES, 2014). Mas a criação de novas universidades federais e 

a ampliação da oferta de vagas nas existentes, não foi suficiente para absorver 

a quantidade de jovens na faixa etária de 18 a 24 anos de idade que 

demandavam acesso ao nível superior de ensino, e a solução encontrada pelos 

diferentes governos foi o estímulo para que estes jovens se matriculassem nas 

instituições privadas de educação superior (SALLES, 2014). A criação de um 

mercado educacional, financiado por recursos públicos seguiria uma tendência 

histórica iniciada nos governos militares e que, desde então, é continuada, em 

amplitudes diversas pelos governos posteriores. Como explica Salles (2014, p. 

82), falando do PROUNI e do FIES:  

Verifica-se dessas medidas paliativas adotadas pelo governo federal 
que não há uma política pública clara para a educação superior 
brasileira, o que tem permitido o crescimento vertiginoso da iniciativa 
privada nesta atividade educacional, principalmente nas últimas duas 
décadas. 

 A ingerência dos organismos internacionais, a adoção de políticas e 

ferramentas neoliberais, durante os governos brasileiros da década de 1990, 

no campo da educação fizeram com que um amplo processo de disputas das 

forças sociais atuasse sobre elas (PEREIRA JR., 2015). Uma disputa que 

ainda não se encerrou haja vista que mesmo em governos de cunho mais 

popular, como os de Lula e Dilma, aumentaram os repasses para as 

instituições privadas de ensino superior e no início do segundo mandato Dilma, 

a educação superior pública é alvo de profundos cortes de verbas. 

3.2 AONDE VAI A UNIVERSIDADE? 

Santos (2010) explica que o modelo econômico neoliberal induziu a uma 

redução da atuação do Estado em diversas áreas, retirando principalmente a 

prioridade das políticas sociais, entre elas a educação. Para Chauí (2003), a 

reforma oriunda do modelo neoliberal dividiu o Estado em diversos setores de 

atuação, um deles o setor de serviços não exclusivos do Estado, incluiu a 

educação, a saúde e a cultura, resultando em  
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a) que a educação deixou de ser concebida como um direito e passou 
a ser considerada um serviço; b) que a educação deixou de ser 
considerada um serviço público e passou a ser considerada um 
serviço que pode ser privado ou privatizado. Mas não só isso. A 
reforma do Estado definiu a universidade como organização social e 
não como instituição social (CHAUÍ, 2003, p. 6) 

Substituir instituição social por organização social parece um simples jogo 

de palavras, mas de acordo com Chauí (2003), há uma diferença, e esta está 

no fato de que a Instituição tem como princípio e referência de valores a 

sociedade, enquanto que a organização, até por estar num processo de 

concorrência com outras organizações, também voltadas para princípios 

particulares, tem como referência a si mesma. Contrapõe-se aqui duas 

concepções de universidade: uma que a mercantiliza e outra que deseja fazer 

dela um instrumento de inserção social. 

Chaves et all (2006) discutem que o neoliberalismo desencadeou um 

processo que fez com que o setor privado ocupasse mais espaço no campo 

produtivo e amplia sua presença nos direitos sociais, principalmente das 

classes trabalhadoras. O neoliberalismo identifica a crise do capitalismo com a 

crise do Estado. As críticas ao estado de bem-estar social levantadas pelos 

neoliberais apontam para a sua estratégia de superação da crise: a diminuição 

da atuação do Estado, para isso o neoliberalismo pensou em duas estratégias: 

em uma o Estado passaria a educação e o financiamento das políticas sociais 

diretamente para o mercado, na outra, aplicada ao que ainda restaria sobre o 

âmbito estatal era a adoção da lógica mercantil em seu funcionamento 

(PERONI, 2007). Daí resulta a pressão para que as universidades comecem a 

serem vistas como sendo um bem público, que necessariamente não precise 

ser assegurado ou financiado pelo Estado.  

Essa política, aplicada no Brasil, a partir da década de 1990, onde o 

discurso vigente era o da superioridade do setor privado sobre o público 

(CHAVES ET ALL, 2006), levou a abertura da educação superior à exploração 

comercial e à criação do mercado universitário. Lima (2011, p. 87) diz que 

foram duas as estratégias utilizadas para isso:  

a) a expansão das instituições privadas, através da liberalização dos 
“serviços educacionais”; b) a privatização interna das universidades 
públicas, através das fundações de direito privado, das cobranças de 
taxas e mensalidades pelos cursos pagos e do estabelecimento de 
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parcerias entre as universidades públicas e as empresas, 
redirecionando as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

Essas estratégias faziam parte de um processo mais amplo capitaneado 

pelo Banco Mundial, um dos principais organismos multilaterais de 

financiamento do desenvolvimento social e econômico (COELHO, 2006), 

resolve ditar as políticas educacionais dos diversos países periféricos e 

semiperiféricos, para cumprir sua concepção de Estado, onde o mesmo não 

deveria ser um agente direto do crescimento, mas apenas um sócio do Capital, 

seguindo os pressupostos de que “o Estado não dispõe de riqueza para 

promover novos investimentos e de que é notório que o setor privado é mais 

eficiente no uso de recursos” (LEHER, 2004, p. 872). 

Para Leher (1999), o Banco Mundial assume claramente o papel de 

ministério mundial da educação dos países periféricos para estabelecer uma 

relação com a política de governabilidade e segurança para o Capital e, de 

acordo com Cardozo (2006), as reformas educacionais indicadas pelo 

organismo colocavam a necessidade de pensar a educação de forma 

articulada com as demandas de mercado. Leher (1999) explica ainda que o 

conhecimento foi “convertido” em fator de produção dos mais importantes, 

portanto, nesta condição de capital intelectual a educação deixou de ser 

assunto de educadores e passou a ser de administradores, que definiriam a 

maneira mais eficiente de utilizar o cérebro de seus colaboradores, tornando-os 

depositários do conhecimento que for considerado útil para o capital.     

Essa mercantilização leva a uma redefinição das formas e funções da 

universidade. Segundo Bellei (2006), esta penetração do mercado na 

instituição universitária privilegia mais os administradores e gestores que os 

pesquisadores e docentes, o aluno é visto como consumidor, enquanto o 

professor torna-se apenas um mero vendedor de pacotes, que, em detrimento 

da educação, reproduzem apenas formas rápidas e produtivas de formação. É 

o que Santos (2010) chama de paradigma empresarial na educação, o qual é 

imposto às universidades, tanto públicas, quanto privadas, e ao mercado 

educacional, desenhado globalmente para garantir a máxima rentabilidade. 

Dessa maneira, continua Leher (1999), em termos globais, o Banco Mundial 

decide que atividades e trabalhos devem ser realizados e oferecidos pelos 

mais diversos países e baseado nisso, que educação oferecer para cada 
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nação, deixando patente que a inovação e a pesquisa devem ser realizadas 

nos países centrais, restando aos periféricos apenas o suficiente para operar 

as novas tecnologias, ou seja, um ensino fundamental minimalista e uma 

formação profissional aligeirada. 

De acordo com Segundo (2006), o Banco Mundial dividira a educação em 

ciclos, no qual o primeiro ciclo seria o ensino fundamental, constituído no 

conteúdo principal a ser transmitido na escola, com obrigatoriedade para toda a 

população entre os 7 e os 14 anos. Aqui o banco recomenda que esta oferta 

seja realizada pelo poder público. Quanto ao segundo ciclo, o ensino médio, o 

organismo entende que deva ser oferecido aos que tenham capacidade de 

segui-lo, portanto, sua oferta deve ser prioritariamente feita pelo setor privado. 

O ensino superior é entendido como esfera de atuação exclusiva do setor 

privado, no qual bolsas de estudos seriam concedidas aos alunos que com 

renda insuficiente sejam comprovadamente competentes. E no caso de ainda 

subsistirem instituições estatais estas devem gradualmente afastar-se do 

Estado.  

O que ocorre efetivamente é o incentivo à privatização do ensino 

secundário e superior, criando por meio de um discurso ideológico, a imagem 

de que a universidade pública seria uma entidade frequentada por privilegiados 

que desviam as verbas dos pobres em seu favor (SEGUNDO, 2006). Leher 

(1999) complementa que os defensores do ensino público nos debates sobre 

educação e nos editoriais dos grandes veículos de imprensa brasileiros são 

desqualificados como elitistas e insensíveis à situação de penúria em que se 

encontra o ensino fundamental. O objetivo é inculcar que 

...a educação é potencialmente uma mercadoria como qualquer outra 
e que sua conversão em mercadoria educacional decorre da dupla 
constatação da superioridade do capitalismo, enquanto organizador 
de relações sociais, e da superioridade dos princípios da economia 
neoliberal para potenciar as potencialidades do capitalismo através 
da privatização, desregulação, mercadorização e globalização 
(SANTOS, 2010, p. 32) 

A partir de 1995, ocorreu uma enorme expansão do setor privado da 

educação superior, enquanto que o setor público permanece estagnado. Giolo 

(2006), fazendo um balanço do crescimento da educação superior, afirma ser 

incontestável que as políticas educacionais, ditadas pelo modelo neoliberal, 
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estimulavam as instituições particulares, quando se observa que a expansão 

das Instituições de Ensino Superior era, na maior parte, a expansão dos 

empreendimentos privados. E confirmando o que Lima (2011) havia observado, 

Giolo (2006, p. 37), conclui: “os últimos governos não apenas abriram portas e 

janelas para a iniciativa privada, mas praticaram uma política imobilista e 

precarizante em relação às instituições públicas federais”. 

Coelho et all (2006), citando dados do INEP, afirmam que, de 1996 a 

2004, o sistema de ensino superior privado cresce 151, 6%. Uma alta taxa de 

crescimento, no entanto um crescimento que exclui, porque grande parte da 

população brasileira não possui condições de aderir à educação superior 

privada (GIOLO, 2006). Esses dados demonstram que “vivemos momentos ora 

promissores, ora decepcionantes no que se refere ao ensino superior. 

Promissora foi a expansão quantitativa; decepcionante o fato de tal expansão 

ter-se dado com base na privatização” (GOERGEN, 2006, p. 75). Uma 

expansão privatizada, leva o ensino superior que já é elitizado a ser ainda mais 

excludente.  

No campo da oposição a esse projeto, Leher (1999) afirma que para fazer 

frente ao desmonte do ensino público e gratuito faz-se necessário compreender 

o sentido e o significado das atuais reformas considerando sua matriz 

conceitual formulada pelo Banco Mundial. Tem que se ter como norte uma 

série de atitudes emancipadoras por parte dos professores, uma vez que, como 

coloca Segundo (2007) o Banco Mundial e a UNESCO, sabe-se que nenhuma 

reforma terá êxito contra ou sem os professores, o que faz com que o trabalho 

de cooptação tenha iniciado por meio de políticas de melhoramento das 

oportunidades de desenvolvimento profissional, das condições de trabalho e 

perspectivas de carreira, passando por estruturas salarias para retenção 

professores de qualidade. 

Diferente dessa lógica, a expansão do ensino superior deve “ofertar aos 

despossuídos melhores bens, melhores serviços, mais educação” (LIMA, 2014, 

p. 22) e para realizar isso é preciso ampliar o acesso à educação superior para 

todos, em uma universidade comprometida com a inserção social (COELHO 

ET ALL, 2006). Aqui as autoras chamam a atenção para a política do governo 

Lula, de expansão das universidades públicas, por meio da criação de novas 

universidades e campi, o Programa de Reestruturação e Expansão das 
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Universidades Federais – REUNI, lançado em 2008, e a ampliação do acesso 

às instituições privadas com a criação, em 2005, do Programa Universidade 

para Todos – PROUNI, que por meio de renúncia fiscal concede bolsas de 

estudo a estudantes de baixa renda e o Fundo de Financiamento Estudantil – 

FIES, que financia as mensalidades aos alunos de baixa renda nas instituições 

de ensino superior privadas. Como explica Arruda (2011, p. 503), estes 

programas foram criados 

(...) considerando a existência de uma demanda reprimida pleiteando 
o ingresso na educação superior, incorpora‐se a agenda das 
prioridades do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a preocupação em 
torno da política de expansão da educação superior e de ampliação 
do acesso que se voltam tanto para o setor privado quanto para o 
setor público, priorizando a democratização a educação superior de 
grupos sociais tradicionalmente excluídos desse nível de ensino. 
 

Por isso o REUNI, “além do aumento de ofertas de vagas nos cursos de 

graduação, busca o aumento de ofertas de cursos no noturno, as inovações 

pedagógicas e o combate à evasão, cuja meta é atenuar as desigualdades 

sociais no país” (BORGES E AQUINO, 2012 p. 132). 

O PROUNI vem recebendo diversas críticas desde a sua criação. De 

acordo com Salles (2014) uma das críticas é pelo fato de que, com os valores 

que o governo deixou de arrecadar (cerca de três bilhões de reais desde o 

início do programa), a expansão das universidades públicas federais poderia 

ter recebido mais recursos, ou seja, como nota Saviani (In Salles, 2014), o 

governo deixa de financiar a educação superior pública para financiar a 

privada, o que permitiu a ocupação das vagas ociosas das instituições 

particulares, uma vez que as  mensalidades praticadas nas mesmas são 

elevadas para o padrão socioeconômico brasileiro. Isso pode ser percebido, de 

acordo com Salles (2014), pelo fato de que, embora a expansão vigorosa das 

instituições de ensino superior privado, os índices brasileiros de acesso ao 

ensino superior continuavam baixos, como mostra Borges e Aquino (2012): 

...apesar do crescimento de matrículas nos últimos anos, o nível de 
acesso ao Ensino Superior no Brasil apresenta-se como um dos mais 
baixos do Continente. Segundo dados do Inep, de 2006, cerca de 
11% para a faixa etária entre os 18 e os 24 anos; o que demonstra 
um atraso grande em comparação aos países de nível de 
desenvolvimento semelhante. 

Outra crítica registrada por Arruda (2011) é o fato de o programa ser 

considerado de cunho assistencialista, provendo o aluno de benefícios e não 
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de direitos. Segundo Leher (2004), o PROUNI não deixa de ser uma aplicação 

das medidas neoliberais na educação pois, não é contraditória a operação 

conjunta do Estado com o livre mercado e que justamente por isso  

Quando o Executivo apresenta o Programa Universidade para Todos 
(PROUNI) para a sociedade, o que é mostrado é sobretudo a imagem 
de que, doravante, os muito pobres, os negros e os egressos das 
escolas públicas finalmente terão acesso à educação superior. 
Somente com esforço teórico e analítico, é possível concluir que a 
sua essência é o estabelecimento de Parcerias Público-Privado 
também no campo da educação. (LEHER, 2004, p. 871) 

Existe ainda o problema relacionado ao fato de que grande parte das 

Instituições focam apenas na formação de profissionais, relevando a um 

segundo plano a pesquisa e a extensão. Em obra explicitamente dedicada “aos 

gestores, executivos, técnicos e administradores em geral de instituições de 

ensino superior – IESs, principalmente de estabelecimentos não universitários 

privados” (TACHIZAWA e ANDRADE, 2006, p. 17) os autores esclarecem que 

como em uma indústria a IES recebe os Insumos, transforma-os e os 

disponibiliza ao mercado, esclarecendo que “por produto, entende-se o aluno 

formado pela instituição de ensino e, por cliente, a organização empregadora 

desse profissional colocado no mercado (conjunto das potenciais organizações 

empregadoras ou a sociedade como um todo)” (TACHIZAWA e ANDRADE, 

2006, p.34). É esta lógica mercantil que o PROUNI e o FIES estimulam, a 

ponto de que as maiores organizações privadas de ensino superior, em número 

de alunos, sejam mais conhecidas por seus resultados financeiros do que por 

sua contribuição ao ensino, pesquisa e extensão no Brasil.  

O REUNI também tem sido alvo de críticas, na medida em que, esclarece 

Santiago (2014), atende a diversos preceitos das políticas dos organismos 

internacionais (principalmente o Banco Mundial), sob a aura de investimento e 

expansão da educação superior pública. A autora reconhece no programa uma 

precarização do trabalho docente, e da formação inicial e continuada, junto 

com a precarização das condições de trabalho, observando ainda que a ideia 

de qualificação busca desenvolver docentes e alunos pragmáticos, 

desintelectualizados. Como constatam Borges e Aquino (2012, p. 133): 

(...) há uma controvérsia entre a expansão universitária e a qualidade 
de ensino. É difícil democratizar o acesso, expandir vagas, dando 
mais oportunidades às pessoas de buscar um curso superior, sem 
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investir, de fato, em infraestrutura, formação e valorização dos 
professores. Expansão e maior oferta de cursos, marcadas por falta 
de estrutura física, aligeiramento e preocupação com a formação 
técnica para atender o mercado de trabalho, reafirmam políticas 
ocultas de não valorização da educação de qualidade para todos, 
neste país, bem como de desvalorização do profissional do 
magistério, que continua recebendo uma formação menor, barata, 
rápida e técnica. 

Como Leher (2004) observou em relação ao PROUNI, Santiago (2014) 

também identifica que a euforia, pela ampliação da educação superior pública, 

impede a visão dos problemas relacionados a essa expansão. A autora externa 

ainda outra preocupação: 

O princípio da flexibilização é o fio condutor no programa REUNI, 
aliando aspectos curriculares e avaliativos bem como a 
“preocupação” pós-moderna com os aspectos locais da instituição 
universitária, evidenciando um tratamento não-isonômico e, portanto, 
pautado numa lógica de mercado (SANTIAGO, 2014, p. 112) 

Aqui, Santiago (2014) complementa, o que se realiza na verdade é a 

gestão da pobreza, com a massificaçãoda educação superior, algo diferente de 

a democratizar, porque a reduz a um viés funcionalista. Para que haja 

democratização, além de prover vagas para todos, há que se garantir a 

permanência dos alunos na universidade (ARRUDA, 2011).  

Ainda de acordo com Arruda (2011), enquanto política pública, o REUNI e 

o PROUNI, estão abertos a discussões e críticas da sociedade e, portanto, 

passíveis de modificação. A autora acredita que   

(...) há um empenho do governo federal em instituir políticas de 
expansão mais abrangentes, porém o cunho de justiça social dos 
programas ainda é um campo de embates, não podendo ser 
entendido apenas como uma formação discursiva neoliberal (de 
cunho privatizante), tendo em vista as lutas hegemônicas e o jogo de 
forças no âmbito da sociedade (ARRUDA, 2011, p. 508) 

As pressões sobre as políticas públicas na educação superior são feitas 

pelos mais diversos segmentos da sociedade, que buscam fazer prevalecer 

seu discurso e sua concepção de universidade. Ainda sobre a discussão do 

caráter das políticas públicas da educação superior do governo Lula, Rosa 

(2013, p. 171) argumenta que 

(...) há que se reforçar que no governo Lula não houve centralidade 
de foco na expansão via setor privado. O que deve ser considerado é 
que mesmo se desenvolvendo políticas de expansão e 
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democratização do acesso à educação superior pública, o 
alargamento da rede privada, estimulada especialmente através do 
Prouni e do Fies, foi inegavelmente favorecido. 

Para Leher (2004) esse favorecimento é simplesmente colocar dentro de 

um mesmo sistema a universidade pública e gratuita e a instituição privada 

com fins mercantis, naturalizando o direito de ambas a receberem recursos do 

Estado. Nesse contexto, acredita o autor, a universidade pública será 

prejudicada em detrimento da instituição particular.  

O saldo dessas políticas, ainda de acordo com Rosa (2013), foi a 

interiorização dos Campi, impactando a economia local e regional, e o 

consequente aumento dos investimentos públicos, tanto o direto, quanto o 

indireto (a renúncia fiscal do PROUNI). Identifica-se ainda a recomposição do 

quadro de pessoal das instituições federais de ensino superior. Por fim essas 

políticas possibilitaram uma maior inserção social no acesso à universidade, 

pois além da expansão das instituições, indivíduos dos mais diversos 

segmentos sociais ingressaram no nível superior. Rosa (2013, p. 186) conclui 

que  

...apesar dos aspectos da gestão em que houve retrocesso ou 
permanência, e, portanto, mesmo em não havendo centralidade de 
investimento no setor público, e ainda a despeito dos problemas em 
relação ao financiamento, é importante reconhecer um quadro de 
avanço na gestão Lula no campo da educação superior. 

O governo de Dilma Roussef manteve e aprofundou as políticas para a 

educação de seu antecessor. No entanto o modelo de crescimento econômico 

adotado pelo governo, baseado no estímulo ao consumo interno, começa a dar 

sinais de esgotamento, logo no início do segundo mandato Dilma. A crise 

econômica que atingira diversos países ao redor do mundo se aprofunda no 

Brasil e, de acordo com matéria do jornal Folha de São Paulo, em 22/05/2015, 

o governo realiza cortes de R$ 9,4 bilhões, em diversas áreas da educação. Na 

mesma Folha de São Paulo, em julho, Vladimir Safatle denuncia o corte de 

75% das verbas de custeio dos programas de mestrado e doutorado do país. 

No mês seguinte, utilizando sua coluna no mesmo periódico, Guilherme Boulos 

questiona a manutenção do PROUNI e do FIES no momento de corte de 

verbas para as Instituições Federais de Educação Superior, o que, para ele, 

aprofunda o caráter de entrega da educação superior aos grupos privados por 
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meio da “financeirização” dos mesmos com dinheiro público. Contradições de 

um governo que adotou como lema a frase “Pátria Educadora”. Em todo o país, 

mesmo serviços básicos das IFES, como limpeza e o fornecimento de água, 

luz e telefonia, são realizados de forma precária por conta dos cortes de verba. 

É neste contexto que Santos (2010) propõe que a universidade busque 

responder positivamente às demandas por sua democratização, trazendo para 

seu seio os grupos excluídos e seus saberes, realizando a inserção do país 

nos contextos da distribuição e produção de conhecimentos 

transnacionalizados, pois “o único modo eficaz e emancipatório de enfrentar a 

globalização neoliberal é contrapor-lhe uma globalização alternativa, uma 

globalização contra hegemônica” (SANTOS, 2010, p. 56) 

Santos (2010) explica que só se pode combater o novo com o novo, pois 

as mudanças são irreversíveis e que se deve lutar para que a universidade 

possua a graduação, a pós-graduação, a pesquisa e a extensão pois sem 

qualquer destes não há universidade, apenas ensino superior. Ainda de acordo 

com Santos (2010), a universidade não pode mais ser apenas produtora de 

conhecimentos socialmente privilegiados isolados da sociedade e preocupada 

com a formação da elite sob pena de perder sua legitimidade. Reconhecendo, 

no caso do Brasil as características de um verdadeiro apartheid social, Giolo 

(2006) aponta que é preciso avançar ainda mais nesse sentido, uma vez que 

“planos de democratização educacional são enganadores quando 

desacompanhados de planos de democratização econômica e social” (GIOLO, 

2006, p. 40), lembrando que os atuais programas de transferência de renda 

permitem atender as necessidades básicas e que sua incidência para o acesso 

ao nível superior é nula ou insuficiente. Aqui cabe lembrar que a educação é 

um direito e não um privilégio e como tal deve ser vista pelo Estado como 

investimento social e político e não como gasto público, pois, é a garantia da 

destinação dos fundos públicos para o social que assegura a democratização 

do Estado e por tabela a democratização da Universidade (CHAUÍ, 2003). 

A análise da literatura mostra que os autores são unânimes em apontar 

que os governos de Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso 

implementaram a agenda neoliberal e realizaram o desmantelo da universidade 

pública. No entanto quanto aos governos Lula e Dilma, os autores dividem-se 

entre aqueles que acreditam que o processo de precarização e desvalorização 
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do ensino superior público foi interrompido e as políticas desse governo tendem 

a recuperar o prestígio da universidade pública e garantem sua democratização 

e expansão; e aqueles que mesmo reconhecendo avanços veem que a lógica 

da precarização, mercantilização e privatização permanece, uma visão que 

parece se efetivar como mais próxima do real, com os recentes cortes de 

verbas destinados à educação, em particular a educação superior pública. 

Essa discussão é importante na medida em que possibilita uma visão mais 

apurada do momento que a universidade brasileira atravessa. 

Mas os dados apontam que, apesar da expansão das Instituições 

Federais de Ensino Superior, com a criação de novas universidade e campi, o 

crescimento das instituições privadas foi superior, como mostra a tabela 

abaixo, elaborada a partir de dados do Censo da Educação Superior:  

Tabela 3: Comparação entre a proporção de matrículas e o número de IES por 
sua natureza 

PROPORÇÃO DE 
MATRÍCULAS 

NÚMERO DE IES 

 
1995 2013 1995 2013 

PÚBLICAS 40% 26,5% 23% 12,6% 
PRIVADAS 60% 73,5% 77% 87,4% 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados do INEP. 

Como observado na tabela acima, o crescimento do setor público foi em 

muito superado pelo do setor privado, tanto em número de IES, quanto em 

número de matrículas. No entanto, o ensino superior é ainda uma realidade 

distante de muitos brasileiros, seja pela precariedade da educação básica, seja 

por falta de condições financeiras para bancar uma graduação. Precarizar a 

universidade pública e estimular o ensino superior privado é voltar atrás, num 

momento em que é preciso ampliar as oportunidades de acesso e a 

democratização dos direitos a todos os cidadãos do país. 

Como visto, apesar dos avanços, as instituições públicas de ensino 

superior têm ainda um longo caminho a percorrer no sentido de realizar sua 

missão social, tendo que se colocar a serviço do desenvolvimento do país e a 

democratização ao acesso a elas, garantindo a permanência dos novos atores 

sociais, antes impedidos de cursar o nível superior, por meio dos seus 

princípios fundamentais de Ensino, Pesquisa e Extensão. 



69 
 

 

4 O SEMIÁRIDO E A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 

O território semiárido brasileiro é o maior do mundo, tanto em extensão, 

quanto em densidade demográfica. Sua área é de 895,931,3 Km² (10,5% do 

território nacional), atingindo os estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e o Norte de Minas Gerais, com 

uma população que ultrapassa os21 milhões de habitantes, dispersos por 

1.031 municípios (SILVA, 2003).  

Bursztyn e Chacon (2011) observam que as cidades localizadas nesses 

sertões, ainda não são tão urbanas, com funções ligadas a prestação de 

serviços públicos, ainda que precários e a atividade comercial, ressaltando que 

“as cidades de maior porte começam a revelar um perfil mais 

caracteristicamente urbano, com atividades industriais e serviços mais 

diversificados, mas o quadro geral ainda é de forte vinculação ao campo” 

(BURZSTYN e CHACON, 2011, p.44). 

O semiárido brasileiro é visto historicamente como uma região problema 

(QUEIROZ, 2009). Essa visão é fruto de uma construção em que se somam 

julgamentos superficiais sobre o território e os interesses das elites políticas 

locais, que justificavam os diversos problemas como produtos das condições 

naturais (SILVA, 2003), tais como a seca, que seria a principal responsável 

pelo atraso do território, no entanto, Silva (2003) citando Josué de Castro, 

afirma que responsabilizar a seca é uma forma de acobertar 

...as formas dominantes da exploração econômica que criaram e 
reproduziram a concentração das riquezas e do poder político, 
gerando miséria e dependência de milhares de sertanejos. A 
concentração fundiária e a exploração da mão-de-obra dos sertanejos 
têm destaque na explicação da manutenção da miséria na região 
semiárida (SILVA, 2003, p. 362) 

Silva (2003) identifica que existem dois paradigmas atuando no semiárido: 

o de combate às secas, de finalidade economicista de exploração e produção 

de riquezas e o de convivência com o semiárido, paradigma este, ainda em 

construção. 
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Por ser visto como uma região problema, o semiárido é considerado 

também como um território que não possui, nem produz conhecimento, com 

um povo sem educação e atrasado, o que implica que o conhecimento 

necessário para a resolução de seus problemas deve ser imposto, vindo de 

fora da região, reforçando preconceitos e exclusões; esta seria a premissa 

básica do combate à seca (BAPTISTA E CAMPOS, 2013). De acordo com 

Buarque (2001), o combate à seca começou a ser pensado ainda no século 

XIX, quando a região deixou de ser um polo dinâmico do país, e começou a ser 

visto como uma região de secas, solos pobres cuja solução passava pela 

engenharia: as represas foram a solução pensada para o Nordeste e criou-se 

um órgão para construí-las, o Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas – DNOCS.  

O DNOCS se converteu no instrumento de redenção do Nordeste. 
Durante décadas, foi essa a solução buscada e durante décadas ela 
não foi encontrada. O trabalho do DNOCS, apesar do êxito técnico de 
criação de grandes reservatórios, em nada mudou a situação de 
nítida penúria de uma parte considerável da região nordestina. 
(BUARQUE, 2001, p. 373).  

Para Pereira (2013), essa política concentrava terra, água e poder, 

negando direitos à população e perpetuando sua dependência. Diante da 

ineficácia do combate à seca, da abordagem tecnocrata, das ações 

emergenciais, de curto prazo, fazia-se necessário uma nova forma de atuar no 

semiárido, a saída estava na convivência, com ações pensadas a longo prazo. 

As estratégias de convivência com o semiárido “relacionam-se a um 

processo de aprendizagem social, através de um novo olhar sobre o semiárido, 

considerando suas particularidades e potencialidades” (BEZERRA e ROSITO, 

2011, p. 185) e ainda pode-se dizer sobre elas que  

...a estratégia de convivência ajudará os alunos, os professores e as 
famílias a compreenderem a importância do meio ambiente, partindo 
para uma visão crítica em relação à preservação da natureza, à 
valorização do trabalho agrícola e sua cultura. O objetivo é que haja 
uma melhor convivência com o semiárido, além de o desenvolvimento 
da comunidade e de sua qualidade de vida. (BEZERRA E ROSITO, 
2011, p. 185). 

Queiroz (2009, p. 134) aponta que para atuar numa perspectiva de 

convivência com o semiárido faz-se “necessário que se tenha bem delineado 

quais as competências que existem e que podem, a partir de ações 
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especificas, transformar e consolidar o semiárido como uma região capaz de se 

integrar a dinâmica econômica do pais”. O delineamento dessas competências 

e a criação de métodos para que as mesmas possam ser trabalhadas é uma 

das várias funções que uma universidade em pleno sertão semiárido pode 

assumir. Afinal, 

A criação de IES na última década gera condições favoráveis para 
refletir acerca dos problemas que atingem este território e a partir daí 
contribuir com conhecimentos úteis à proposição de políticas públicas 
com foco no desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo a 
dependência em relação às capitais do nordeste quanto à formação 
profissional em áreas específicas tem sido sanada ao longo desta 
década (BARRETO ET ALL, 2013, p. 180) 

Ações de desenvolvimento sustentável na região não podem ser 

pensadas separadas de uma ação contextualizada com a educação 

(QUEIRÓZ, 2009). O acesso à educação foi negado durante anos à população 

do semiárido, 

Primeiro, porque a população mais pobre do semiárido ficou sem 
acesso às possibilidades de “educar-se” nos moldes oficiais 
determinados pelo país e suas autoridades, através do acesso à 
escola, universidades e livros, pois assim se tornava mais vulnerável 
e manipulável; depois, porque eram coibidas, pela força, quaisquer 
tentativas existentes de organizar-se e produzir outro conhecimento; 
e, finalmente, porque seus conhecimentos e processos educacionais 
eram catalogados e tidos como folclore, magias, superstições, 
diabólicos, ridicularizados e, por isso, deviam ser condenados e 
evitados. (BAPTISTA E CAMPOS, 2013, p. 100-101) 

O ensino que se fornecia ampliava a sensação de desprezo do semiárido 

e até mesmo estimulava o êxodo para outras regiões. Em sintonia com a 

política de combate às secas, a educação era usada para “manter as pessoas 

do Semiárido, especialmente do campo, ignorantes, analfabetos e desprovidos 

de qualquer conhecimento que os ajudassem a enfrentar a situação de 

descaso e discriminação que sofriam” (PEREIRA, 2013, p. 118). 

Mesmo os cursos técnicos e superiores voltavam-se para “padrões 

tecnicistas e produtivistas da agricultura convencional, com vistas a produzir 

mais a qualquer custo, seja ele da saúde das pessoas, da depredação da 

natureza ou da desertificação” (BAPTISTA E CAMPOS, 2013, p. 101), na 

prática ignorava-se o que já existia na região, seus recursos, tanto naturais 

quanto humanos, realizando uma verdadeira poda, uma desertificação de 

ideias, de propostas e iniciativas que pudessem surgir do próprio semiárido. 
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A busca pela convivência com o semiárido permitiu mudanças nestes 

cursos, uma vez que a educação passaria a valorizar “as lutas e as conquistas 

do povo desta região diante do desafio de viver em um lugar estereotipado 

historicamente de inviável” (PEREIRA, 2013, p. 116). Como aponta Burzstyn e 

Chacon (2011) a oferta de educação técnica e superior pode contribuir, não só 

para o fornecimento de mão-de-obra qualificada, como ainda pode ser uma 

ferramenta para evitar a emigração de parte da população. Por isso deve-se ter 

claro no momento da concepção que esses cursos técnicos e/ou superiores 

irão formar 

...os técnicos/pesquisadores/professores que irão atuar no semiárido 
e, portanto, será de grande significado que as disciplinas desses 
cursos, pelo menos aquelas que sejam profissionalizantes tenha uma 
inserção da questão do semiárido de modo a ajudar na formação dos 
estudantes para compreenderem a região e possam contribuir com 
inovações relevantes para o desenvolvimento do semiárido 
(QUEIRÓZ, 2009, p. 139). 

Para Serra e Rolim (2013) existe, endossada pela literatura econômica, 

uma estreita ligação entre educação e desenvolvimento. Deve se ter claro que 

“a educação não é neutra. Ela perpetua e muitas vezes, reproduz aquilo que se 

vive na sociedade, seja para construir ou desconstruir estigmas e ideias. Ou 

seja, serve a um projeto político de sociedade” (PEREIRA, 2013, p. 117).  Daí o 

porquê da democratização da sociedade perpassar todas as questões 

relacionadas à educação e a universidade. 

No caso do semiárido, a educação deve pensar nas especificidades 

desse território, possibilitando uma nova percepção do semiárido, integrando 

as ações da universidade ao contexto dos alunos (BEZERRA E ROSITO, 

2011). A universidade pode  

(...) desempenhar um papel determinante no processo de 
desenvolvimento regional, que ultrapassa a mera condição de 
formadoras de profissionais para o mercado de trabalho. De fato, as 
universidades podem se transformar nos principais difusores do 
crescimento econômico de suas regiões na medida em que produzem 
conhecimento... (SERRA E ROLIM, 2013, p. 83) 

A universidade contribuiria para a profissionalização de cientistas das 

mais variadas disciplinas, forjando novos instrumentos para a transformar o 

mundo rural (GARCIA E PALMEIRA, 2001, p.71) e assim reconstruir ou mesmo 

criar uma relação de convivência entre a população do semiárido e a natureza 
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onde fossem respeitadas a sustentabilidade ambiental, a qualidade de vida do 

sertanejo e o incentivo a atividades econômicas adequadas ao bioma da 

caatinga (SILVA, 2003).  Levando em consideração que a expansão do Ensino 

Superior em direção a áreas antes desassistidas do país deve  

(...) contribuir de forma concreta para mudanças de atitude frente ao 
crescimento econômico, aos problemas e oportunidades por ele 
causados, como por exemplo, melhorando a formação profissional de 
sua população, possibilitando a formação crítica e por consequência 
melhor participação na vida política, desenvolvendo estudos que 
subsidiem políticas públicas, oferecendo capacitação docente com 
foco na educação básica, implantando ações de extensão com fins de 
promover a sustentabilidade, entre outras tantas contribuições que as 
IES podem e devem oferecer. (BARRETO ET ALL, 2013, p. 182) 

Dessa forma a educação superior tem, com relação ao semiárido, a 

missão, entre outras, de promover o desenvolvimento sustentável, levando em 

consideração que a pesquisa científica que se desenvolve nas universidades 

não se submete às elites profissionais de grandes proprietários (GARCIA E 

PALMEIRA, 2001), então ela “deve mobilizar e explorar as potencialidades 

locais e contribuir para elevar as oportunidades sociais, as viabilidades e a 

competitividade da economia local, assegurando a conservação dos recursos 

naturais locais” (BEZERRA E ROSITO, 2011, p. 184).Esse é o cenário que 

representa um efetivo engajamento da universidade com o território semiárido, 

um compromisso efetivo da instituição com o desenvolvimento econômico, 

social e cultural das regiões onde ela está implantada (SERRA E ROLIM, 

2013). 

Dificilmente uma instituição de ensino superior privada encamparia a 

convivência com o semiárido como um objetivo: faltam-lhe meios e vontade. A 

maioria dessas instituições privadas, como citam Barreto et all (2013, p. 184) 

“está focada apenas no ensino, ficando a produção do conhecimento a cargo 

principalmente das universidades públicas”. Não basta que haja a vontade de 

engajamento às demandas do semiárido, é preciso construir uma visão de 

futuro sobre a universidade, dita sertaneja, e, traçar um projeto político que 

possa tornar a região mais dinâmica e se inserir competitivamente na economia 

(SERRA E ROLIM, 2013).  

Baptista e Campos (2013) destacam algumas ações que podem nortear a 

educação do Semiárido:  
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• Valorização do conhecimento dos agricultores, promovendo o 
resgate das práticas da comunidade, qualificando e incentivando a 
produção de conhecimentos entre os agricultores; 

• Respeito à história e à vida das pessoas, considerando-as sujeitas 
de suas histórias; 

• Formação de técnicos que ao invés de impor conhecimentos e 
técnicas, dinamizem os processos das comunidades, 
intermediando debates e incentivando a produção e as trocas de 
conhecimentos nas comunidades; 

Somada a essas ações os autores pontam ainda a constituição de redes 

com instituições e ONG’s que atuem no Semiárido para que atuem 

sistematicamente na intervenção e na formulação de políticas públicas, 

realizando estudos, formação e publicações sobre a convivência do semiárido.  

Essas redes, ainda, atuariam na assistência técnica aos agricultores e 

suas comunidades, adotando novos paradigmas científicos para a construção 

do conhecimento, evitando o reducionismo e a ideia de neutralidade da 

educação e do conhecimento por ela produzido. Considerando os saberes 

produzidos pela comunidade quando da construção desse conhecimento.  

Quando da criação da Universidade Federal do Cariri (UFCA), surgida a 

partir do desmembramento do Campus Cariri da Universidade Federal do 

Ceará, optou-se por implantar no Campus a ser constituído na cidade de Icó, o 

Instituto de Estudos do Semiárido (IESA), ampliando a ênfase que a UFCA 

vinha dando ao semiárido, ainda enquanto campus da UFC, pois o 

entendimento da comunidade universitária era de que “a ênfase no Semiárido é 

resultado da compreensão de que o Campus deve contribuir fortemente para a 

transformação desse espaço historicamente excluído do desenvolvimento 

regional e racional” (BARRETO ET ALL, 2013, p.  189). Desde sua criação o 

IESA buscou integrar-se à rede de instituições que atuam no semiárido e à 

comunidade do território percebendo esta enquanto sujeito das mudanças que 

ocorrem, hoje, no Semiárido, na perspectiva da convivência com o semiárido 

(BAPTISTA E CAMPOS, 2013, p. 106).  

O contato entre os saberes universitários e os saberes populares do 

território possibilita uma compreensão sobre o papel da convivência com o 

semiárido, retroalimentando as ações de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

universidade, uma vez que   
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Essa concepção de convivência com o semiárido implica a 
reconstrução de valores, princípios e prioridades que orientem novas 
concepções de desenvolvimento sustentável, que dependem, em 
grande parte, de mudanças de conhecimentos e atitudes por parte da 
população e, principalmente, dos governantes, construindo e 
implementando políticas de educação inclusiva e contextualizada que 
garantam acesso, qualidade e respeito às diversidades do semiárido. 
É nesse espaço que a escola/educação adquire uma importância 
significativa: a de estar colaborando com a formação desses valores 
e o estabelecimento de prioridades para a região semiárida 
(BEZERRA E ROSITO, 2011, p. 186) 

O que se deseja nesse processo é que a universidade possa reconhecer-

se e ser reconhecida enquanto uma universidade sertaneja, onde servidores, 

tanto docentes, quanto técnico-administrativos, e seus alunos possam ter 

... a disposição de mostrar que o Semiárido é um espaço cheio de 
possibilidades, e que a sociedade que ali habita pode e deve ser 
incluída no processo de desenvolvimento de todo opaís. Não como 
uma região pobre e dependente, mas como uma região com riquezas 
naturais, culturais e sociais que apontam para um modelo 
sustentável, e que permitem que a região se insira ativamente, de 
forma complementar ao processo nacional (BARRETO ET ALL, 2013, 
p. 189, 190). 

Silva (2003), diz que a complexidade do semiárido pede a constituição de 

novas formas de pensar, sentir e agir, de acordo com o território em que se 

está inserindo. O modelo universitário das grandes cidades e das capitais, não 

pode ser tão simplesmente replicado no sertão: ele deve ser revisto, adaptado 

em função do diálogo com a comunidade sertaneja e daí produzir 

conhecimento relevante ao território. Como coloca PEREIRA (2013, p.120) “a 

educação para ser contextualizada no Semiárido brasileiro, precisa respeitar os 

saberes e experiências dos sujeitos que residem na região e promover um 

processo de ensino-aprendizagem que parta desse pressuposto”. 

Trata-se de uma universidade que busca se tornar realidade. Apesar dos 

esforços e das experiências positivas que se fazem nos novos campi e nas 

novas universidades que estão sendo implantadas no território, muitas vezes 

as tentativas de sair do lugar comum e inovar na relação da academia com o 

semiárido esbarram nas burocracias e nas resistências das próprias 

instituições.  

Estabelecer uma universidade que se abra à complexidade do semiárido 

implica a assunção de novas formas da universidade se relacionar interna e 

externamente. Implica em mais democracia, em maior participação dos 
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servidores técnicos, dos estudantes e da comunidade na gestão da instituição, 

na elaboração de seus princípios e normas.  

 As instituições federais de Ensino Superior não podem apenas 

expandirem-se para o sertão semiárido, é preciso que elas, ao contato com 

este semiárido se transformem e possam ser vista tanto por seus pares, quanto 

pela comunidade interna e externa a instituição como uma universidade 

sertaneja. E reconhecer que os conhecimentos e saberes produzidos em suas 

atividades de ensino, pesquisa e extensão são tão representativos quanto 

àqueles produzidos nos grandes centros. 

4.1 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI E O CAMPUS ICÓ 

De acordo com Suliano (2013), a expansão do Ensino Superior para o 

interior cearense sempre foi uma demanda muito antiga, aventada inclusive 

quando da criação da Universidade Federal do Ceará, na década de 1950, no 

entanto, prevaleceu o modelo vigente de concentrar o Ensino Superior público 

nas capitais. Essa interiorização, continua a autora, só se efetivará em 2000, 

com a expansão do curso de medicina para as cidades de Sobral, na região 

Norte do estado e Barbalha, no Cariri cearense.  

Com a adesão da UFC ao Programa de Expansão do Sistema Federal 

de Educação Superior, em 2005, a UFC deu início à criação de Campi nas 

cidades do interior cearense, priorizando as regiões onde já havia criado os 

cursos de medicina, constituindo assim o Campus Sobral e, o Campus Cariri, 

na cidade de Juazeiro do Norte, vizinha à Barbalha, com os cursos de 

Administração, Biblioteconomia, Engenharia Civil, Filosofia e Agronomia (este 

sediado no Crato). “A partir de 2008, as ações para interiorização da 

Universidade tornaram-se mais incisivas, através de contratações de pessoal 

docente e técnico administrativo, aquisição de livros e equipamentos e mais 

especificamente a entrega de parte da infraestrutura física do Campus 

Avançado da UFC no Cariri” (BARRETO, 2012, p. 77). 

 Em 2010, o Campus da UFC Cariri passou a ofertar um programa de 

Pós-graduação Stricto-senso, o Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em 

Desenvolvimento Regional Sustentável, cujas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão apontam principalmente para o estudo, a compreensão e a 
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convivência com a região semiárida. A partir da implantação no território do 

Cariri teve 

(...) entre os anos de 2000 e 2013 a forte intervenção do Campus 
Cariri em seu contexto socioeconômico através de diversificadas 
ações, desde a formação dos profissionais que fortaleceriam os 
variados campos profissionais atingidos pelos cursos de graduação, a 
disseminação de conhecimentos científicos e tecnologias no âmbito 
da pesquisa e ainda as ações empreendidas no cerne de sua 
extensão (BARRETO e CHACON, 2015, p. 163) 

As autoras concluem que diante desse panorama a comunidade 

acadêmica do Campus Cariri iniciou discussões ainda em 2011 para a sua 

constituição enquanto universidade desmembrada da UFC, com a criação de 

“Grupos de Trabalho com fins de discutir os princípios e valores de uma 

universidade que tivesse como lócus de atuação a Região Metropolitana do 

Cariri” (BARRETO e CHACON, 2015, p. 167), o que permitiu, segundo as 

autoras, que a criação da Universidade Federal do Cariri, fosse fruto de uma 

política do governo, mas com a influência direta da sua comunidade acadêmica 

em sua implantação. 

A Lei 12.826, de 05 de junho de 2013, cria a Universidade Federal do 

Cariri – UFCA por desmembramento da Universidade Federal do Ceará, 

recebendo do antigo Campus Cariri os campi de Barbalha, Crato e Juazeiro do 

Norte, acrescido de dois campi que deveriam ser criados e implantados nas 

cidades de Brejo Santo e Icó.  

A compreensão, por parte da comunidade acadêmica da recém-criada 

UFCA, de que a Universidade deve contribuir fortemente para a transformação 

do Semiárido, um espaço historicamente excluído do desenvolvimento regional 

e nacional (BARRETO, CHACON e NASCIMENTO, 2013), resultou na criação 

de uma unidade acadêmica voltada para os estudos do semiárido em Icó. Este 

campus é que foi cenário para a realização da pesquisa. Como tal é importante 

conhecer o município onde está sediado.  

Localizada na mesorregião Centro-Sul do Ceará, Icó, segundo dados do 

IBGE5 possui uma população de 65.456 habitantes, a maior parte concentrada 

na zona rural. A cidade está a 375 km de distância de Fortaleza e a 166 km de 

Juazeiro do Norte, que sedia a Reitoria da UFCA.  

                                            
5http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=230540 
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As origens da cidade remontam ao século XVIII, quando fazendas de 

gado se estabeleceram na região, constituindo uma pequena povoação ao 

redor da Capela de Nossa Senhora da Expectação, erguida em 1709. A 

localidade foi elevada à vila em 1738, tornando-se a terceira vila criada pelas 

autoridades coloniais no território cearense, após Aquiraz e Fortaleza, tendo 

ocupado até o início do século XX, papel preponderante na economia do 

interior cearense como entreposto comercial, recebendo os produtos do sertão 

e enviando-os para o Aracati, de lá recebendo artigos europeus e distribuindo-

os pelas diversas localidades do interior (MAPURUNGA, 2009). É a essa época 

que remonta o sítio histórico da cidade, representante do estilo barroco, mas 

marcadamente influenciado por características sertanejas6. Icó foi também a 

terceira vila do Ceará a ser elevada a cidade, após Fortaleza e Sobral.  

 

 

 

 

                                            
6http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/240 
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Figura 2 - Icó

 
Fonte: IBGE, 2016. 

Em 1998, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

realizou o tombamento do conjunto urbanístico e arquitetônico da cidade, 

formado pelo perímetro urbano planejado pela Metrópole, na primeira metade 

do século XVII. Um projeto urbanístico com: ruas bem traçadas e retas 

(delimitando quadras relativamente uniformes), praças bastante amplas, 

prédios públicos. O sítio nuclear situa–se entre as atuais ruas: 7 de Setembro, 

Ilídio Sampaio e Benjamin Constant, fechando–se ao lado leste com a praça 

principal. Fazem parte dele:  

• Teatro da Ribeira dos Icós: datado de 1860, obra do arquiteto 

Henrique Théberge, filho do médico e historiador que financiou 

esta obra neoclássica, Pedro Théberge. É o mais antigo teatro do 

Estado do Ceará. É formado de dois pavimentos, no térreo 

encontram–se três galerias; no primeiro andar encontram–se 

camarotes superiores.  

• Casa de Câmara e Cadeia: datada da segunda metade do século 

XVIII, foi uma das mais seguras cadeias de sua época. Seus 
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portões são verdadeiras fortalezas. As celas possuem um dos mais 

perfeitos esquemas de segurança, com paredes que possuem uma 

espessura é de um metro e meio, as chaves das celas são únicas 

e pesam aproximadamente meio quilo cada uma. No seu interior 

encontra–se a capela penitenciária com a imagem de São 

Domingos (protetor dos presidiários). O prédio compõe–se de dois 

pavimentos. No andar superior funcionou a Câmara e no térreo 

funcionou a Cadeia Pública. Atualmente está inativa e passará 

pelas últimas reformas de restauração.  

• Igreja de Nossa Senhora da Expectação: Igreja em estilo barroco. 

Ao lado da igreja encontra–se o cemitério centenário.  

A economia de Icó é baseada na agricultura de algodão arbóreo e 

herbáceo, banana, milho, feijão, mandioca, cana–de–açúcar, castanha de caju 

e frutas diversas; na pecuária, há a criação de bovinos, aves, ovinos, caprinos 

e suínos. Ainda existem 29 indústrias: 04 de perfumaria, sabão e velas, uma de 

química, 10 de produtos alimentares, 03 de madeira, 04 de produtos minerais 

não metálicos, 06 de serviços de construção, 01 de vestuário, calçados e 

artigos de tecidos de couro e peles.  

A fabricação de carvão vegetal, extração de madeiras diversas para lenha 

e construção de cercas, a extração da oiticica e carnaúba são as atividades de 

extrativismo vegetal realizadas na região. A confecção de artesanato de redes, 

chapéus–de–palha e bordados destaca–se também como fonte de renda. A 

extração de rocha para cantaria, brita e usos diversos na construção civil é uma 

das atividades de mineração. A piscicultura é desenvolvida nos açudes locais, 

principalmente no açude Lima Campos, o qual dá suporte ao Perímetro Irrigado 

Icó-Lima Campos, pertencente ao Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas – DNOCS. De acordo com dados do DNOCS7, cuja implantação foi 

concluída em 1973, em uma área de 10.583,18 ha. 

Dados do IBGE8 apontam que a cidade, em 2012, possuía 2081 alunos 

matriculados no Ensino Médio distribuídos por cinco escolas, sendo 04 

estaduais com 1971 alunos e uma privada com 110 alunos. Uma quantidade 

                                            
7http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/perimetros_irrigados/ce.html 
8 http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?codmun=230540&idtema=117 
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expressiva de jovens que em muitos casos acabam tendo que deixar a cidade, 

se desejarem cursar o Ensino Superior, uma vez que as ofertas de educação 

superior pública mais próximas ocorrem em três campi do IFCE sediados em 

Iguatu (55 km), Cedro (43 km) e Jaguaribe (68 km), um campus da 

Universidade Federal de Campina Grande, em Cajazeiras (75 km), já no estado 

da Paraíba. Em Iguatu há ainda um campus interinstitucional da Universidade 

Estadual do Ceará – UECE e da Universidade Regional do Cariri – URCA. Em 

Icó há uma instituição de Ensino Superior Privada, a Faculdade do Vale do 

Sagado – FVS, que por meio do PROUNI e do FIES tem atendido uma parte da 

demanda dos estudantes de baixa renda do município. De acordo com dados 

consulta feita ao Sistema Eletrônico do serviço de Informação ao Cidadão, em 

fevereiro de 2016, o número de alunos atendidos pelo PROUNI deu um salto a 

partir de 2011.  

Tabela 4: Bolsas ativas do PROUNI na FVS    
QUANTIDADE BOLSAS ATIVAS DO PROUNI 

2015 192 
2014 62 
2013 24 
2012 20 
2011 11 
2010 5 
2009 3 
2008 1 

 Fonte: www.acessoainformação.gov.br, 2016. 

No entanto a quantidade de bolsas em 2015 é pouco menos de 10% do 

número de estudantes de Ensino Médio da rede pública do município, o que 

indica que existe uma grande demanda por vagas na educação superior a ser 

atendida. A implantação de um campus de uma IFES pública iria ampliar as 

vagas ofertadas e abrir mais oportunidades para a população do município. 

O Campus em Icó foi instalado em 2014, abrigando o Instituto de Estudos 

do Semiárido – IESA. O Instituto de Estudos do Semiárido (IESA), sediado no 

Campus Icó, tem como principal objetivo a construção, a partir das ações de 

ensino, pesquisa, extensão e cultura, de conhecimentos úteis à convivência 

sustentável do homem com o território do Semiárido nordestino, baseando-se 

na valorização das potencialidades socioeconômicas e ambientais da região, 
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buscando contribuir para a mudança da realidade da região por meio das 

ações próprias do fazer universitário (IESA, 2015). O IESA se constitui para 

“refletir sobre o processo de desenvolvimento do ponto de vista da organização 

regional, da ocupação do território, do uso dos biomas e dos recursos naturais, 

e do impacto social” (BARRETO, CHACON e NASCIMENTO, 2013, p. 188). 

Essa concepção de uma unidade acadêmica que coloca o semiárido 

como elemento central, para o desenvolvimento de atividade de ensino, 

pesquisa e extensão, vai ao encontro da proposta de Morin (2013, p. 26) para 

uma reforma da universidade que consista em “instauração de departamentos 

ou Institutos dedicados às ciências que já operam uma reintegração 

polidisciplinar em torno de um núcleo organizador sistêmico”. Desse modo, 

tendo como o núcleo os estudos sobre o Semiárido, organizar as ciências 

biológicas, sociais e da natureza para produzir conhecimentos que impactem a 

comunidade que vive no território semiárido. Essa opção também responde ao 

desafio de realizar uma expansão do acesso à educação superior por meio de 

cursos que realizem a inserção social dentro de um projeto de desenvolvimento 

social (SEVERINO, 2009). 

A chegada do campus à cidade gerou uma série de expectativas nos 

mais diversos atores da cidade. Em artigo sobre o PRODER, há uma assertiva 

sobre o programa que bem pode se aplicar a unidade acadêmica implantada 

em Icó, o IESA:  

A expectativa que emana da sociedade em relação aos resultados do 
curso vai além da simples formação de novos profissionais. O poder 
público, a sociedade civil e o terceiro setor demandam 
constantemente dos professores e alunos respostas sobre como deve 
caminhar o desenvolvimento da região. (BARRETO, CHACON E 
NASCIMENTO, 2011, p. 178) 

Um dos alunos entrevistados para a elaboração deste trabalho 

expressou-se sobre isso de forma clara:  

... uma universidade sempre traz muito pra uma cidade. Questão dos 
alunos que tem várias demandas e uma universidade federal, 
geralmente, atrai alunos, não só da cidade em si e das cidades 
vizinhas, como de outros estados, então uma universidade ela pode 
trazer não só os cursos mais trazer lojas que aí significa mais 
empregos, pode trazer mais demanda das pessoas pra prefeitura 
fazer novas, novos benefícios pra população, sem falar na questão da 
educação.  
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Inicialmente a unidade acadêmica recebeu o curso de História com 

ênfase em Gestão de Patrimônio Histórico e Cultural e Patrimônio 

socioambiental. Esse primeiro curso foi pensado para a cidade, levando em 

conta o sítio histórico tombado, o que permitiria um diálogo inicial com a 

comunidade sobre a preservação do Patrimônio histórico da cidade.  

A primeira turma do bacharelado em História teve início em 2014.2. 

Atualmente existem duas turmas, com um total de 62 alunos. Destes, 53% têm 

até 25 anos de idade, 59,09% são de Icó, 85% são oriundos de escola pública 

e 67% concluíram o Ensino Médio até três anos antes de iniciarem o curso. 

Cerca de 80% dos alunos do IESA são atendidos por algum auxílio ou recebem 

bolsa, o que permite a esses alunos suporte financeiro para manter-se no curso 

em paralelo com a execução de atividades de monitoria, pesquisa, extensão e 

cultura (IESA, 2016).É interessante notar que a Diretoria de Assuntos 

Estudantis – DAE, promove a assistência de alunos em situação de 

Vulnerabilidade Social por meio de bolsas vinculadas aos projetos de extensão, 

possibilitando ao discente não apenas assistência, como uma maior integração 

às atividades acadêmicas. Além destas bolsas a DAE fornece ainda os auxílios 

à moradia e no caso específico do Campus Icó, onde ainda não foi possível a 

implantação de um restaurante universitário, há ainda o auxílio alimentação. As 

bolsas não são cumulativas, ao contrário dos auxílios, sendo possível que 

alguns estudantes recebam os três benefícios: uma bolsa, e os auxílios 

moradia e alimentação A tabela abaixo apresenta o total de bolsas e auxílios 

concedidos aos alunos do campus: 

 

Tabela 5: Bolsas e auxílios disponibilizados aos alunos do IESA em 2015 

Benefício Nº de alunos 

Bolsista de Extensão Proex  7 
Bolsista de Extensão DAE 6 
Bolsista de monitoria 3 
Bolsista DTI 1 
Bolsista de Pesquisa CNPq 4 
Bolsista Projeto de Cultura 4 
Bolsista PROGEP 1 
Auxílio-moradia 5 
Auxílio alimentação 46 
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Total 77 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2016. 

Sobre as bolsas e seu duplo caráter assistencial e de estímulo às 

atividades acadêmicas, é interessante registrar o seguinte depoimento: 

... o que você mais ganha numa bolsa seja de extensão, cultura ou 
qualquer outra coisa, é a sua experiência como bolsista, que vai ser 
registrada no seu currículo e que principalmente vai possibilitar novas 
ideias, vai te fazer amadurecer mais como pesquisador, quem se 
interessa pela área da pesquisa, da educação é uma coisa assim, 
muito maravilhosa mesmo. Porque diminui a sua distância entre 
certos autores que vão ser importantes pra você no futuro, diminui 
entre eventos que vão ser importantes pra você no seu futuro, o que 
tem de mais maravilhoso numa bolsa de extensão, numa bolsa de 
pesquisa é o que ela te possibilita em experiência e não em dinheiro. 

É a fala de um estudante que mudou para Icó para fazer o curso, mora 

sozinho e sua única fonte de renda é a bolsa de extensão do projeto que ele 

participa e o auxílio moradia, fornecido pela Universidade aos alunos em 

vulnerabilidade social que mudaram de cidade para poder cursar a graduação. 

A bolsa, nesse contexto, adquire uma importância maior do que o simples 

aporte financeiro, uma vez que ela se faz acompanhar da experiência e da 

vivência das atividades de formação realizadas no campus.  

Maturana e Varela (2001) observam que todo o conhecimento humano é 

vivido em uma tradição cultural.  A implantação e a consolidação do Campus 

ocorrem em paralelo com a constituição de uma cultura organizacional para a 

unidade. Tomado de empréstimo de outras ciências como a Sociologia, a 

Antropologia, a Psicologia e outras Ciências Sociais, para o estudo das 

organizações, o “tema cultura, pode ser considerado o ponto chave para o 

entendimento das ações humanas, o que possibilita identificar grupos, suas 

maneiras de perceber, pensar, sentir e agir” (FERREIRA ET ALL, 2012, p. 69). 

É preciso ainda ter em mente que  

A Universidade conserva, memoriza, integra e ritualiza uma herança 
cultural de saberes ideias e valores, porque ela se incumbe de 
reexaminá-la, atualizá-la e transmiti-la, o que acaba por ter efeito 
regenerador. A Universidade gera saberes, ideias e valores que, 
posteriormente, farão parte dessa mesma herança. Por isso, ela é 
simultaneamente conservadora, regeneradora e geradora (MORIN, 
2013, p. 15) 
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Quando o Campus Icó da UFCA se propõe a ser uma universidade 

sertaneja, o que se propõe é a criação de uma cultura organizacional que 

aponte para tal, o que se está fazendo é uma opção política.  Professores, 

servidores técnicos e estudantes, vindo de diferentes vivências, reúnem-se em 

Icó para a construir uma universidade, ao mesmo tempo em que são 

construídos nesse processo. A riqueza de significados, representações, 

idealizações e posturas deste momento, uma vez analisada pode mostrar como 

se dá o processo de construção dessa cultura em uma nova universidade. 

Ferreira et all (2012) pontua que a cultura é construída ao longo do tempo 

pelos diversos atores organizacionais, pelas histórias e acontecimentos 

particulares de cada organização, o que lhe permite adquirir traços próprios, ou 

seja, as culturas de cada organização são diferentes. Ortiz (2001) afirma que o 

campo da cultura é um lugar de política. 

A construção de uma universidade é em grande parte a construção de 

sua cultura organizacional, que pode ser entendida como o conjunto de 

suposições básicas descobertas ou desenvolvidas pelo grupo para lidar com os 

problemas de adaptação externa e de integração interna, que ao serem 

solucionados ou minimizados acabaram por validar essas suposições, que, 

portanto, devem ser ensinadas a novos membros como a forma correta de 

atuar, perceber, pensar e sentir da organização (SCHEIN, 2004). Em outras 

palavras, a cultura organizacional é um modelo dinâmico que pode ser 

aprendido, transmitido e alterado (FLEURY, SHINYASHIKI e STEVANATO, 

2005). É ela que confere identidade própria para as organizações, públicas ou 

privadas e seu estudo permite compreender os comportamentos 

organizacionais de forma ampla e com uma visão diferenciada (FERREIRA et 

all, 2012). 

Portanto ao observar a cultura organizacional que está sendo gestada 

junto com o Campus pode-se perceber se a imagem de uma universidade 

sertaneja é ou não coerente com o que se está construindo em Icó. A 

construção dessa imagem passa por  

(...) valorizar a região e suas potencialidades, especialmente as 
pessoas, respeitar a cultura local, enfrentar os problemas e elaborar 
políticas públicas adequadas para resolvê-los. Mas, acima de tudo é 
preciso colocar a educação a serviço desse projeto sustentável para 
que não se cometam os mesmos erros do projeto de combate à seca. 
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Reforçamos, mais uma vez, que a educação a ser pensada nesse 
projeto não é apenas a formal, mas a educação cultural em todos os 
espaços, sejam eles formais, não formais e informais. (PEREIRA, 
2013, p. 121) 

A universidade vem até o semiárido e constrói o conhecimento junto com 

os sertanejos. Não vem apenas replicar um conhecimento produzido em outros 

lugares, ela se reinventa, não é apenas repassa, ela apreende também, 

transforma a vida sertaneja, se transformando junto, como observado por uma 

das graduandas do campus Icó, para quem a educação deve 

... fazer com que as pessoas tivessem acesso a um conhecimento, 
mas que esse conhecimento não fosse simplesmente repassado pra 
elas, fosse construído junto com elas, como Freire mesmo falou, eu 
acho que na Pedagogia do Oprimido, que nós temos que construir 
uma pedagogia não do opressor para o oprimido e não de cima para 
baixo e sim uma pedagogia pensada pelo oprimido para o oprimido 
para que ele possa sair desse quadro de opressão.  

Além da cultura, o estabelecimento de uma universidade sertaneja, uma 

nova racionalidade sobre uma instituição cujas origens, como visto, remontam 

à Idade Média, deve considerar também um novo paradigma. De acordo com 

Morin (2011, p. 24), “o paradigma desempenha um papel, ao mesmo tempo 

subterrâneo e soberano em qualquer teoria, doutrina ou ideologia. O paradigma 

é inconsciente, mas irriga o pensamento consciente, controla-o e nesse sentido 

é também supraconsciente”.O paradigma proposto é o da complexidade, cujo 

método  

(...) pede para pensarmos nos conceitos, sem nunca dá-los por 
concluídos, para quebrarmos as esferas fechadas, para 
restabelecermos as articulações entre o que foi separado, para 
tentarmos compreender a multidimensionalidade, para pensarmos na 
singularidade com a localidade, com a temporalidade, para nunca 
esquecermos as totalidades integradoras (MORIN, 2014, p. 192). 

Uma vez que “de toda parte surge a necessidade de um princípio de 

explicação mais rico do que o princípio de simplificação (separação/redução), 

que podemos denominar princípio de complexidade” (MORIN, 2014, p. 30). 

Este princípio esforça-se por promover e diálogo entre as diversas dimensões 

daquilo que é humano, ou seja realizar a comunicação entre as perspectivas 

físicas, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas, históricas e outras, 

entendendo que a “noção de homem não é uma noção simples: é uma noção 

complexa. Homo é um complexo bioantropológico e biossociocultural. O 
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homem tem muitas dimensões e tudo o que desloca esse complexo é 

mutilante, não só para o conhecimento, mas igualmente para a ação” (MORIN, 

2014, p. 130). Em síntese, significa mudar a forma com que lidamos com o 

próprio conhecimento (SEVERINO, 2009). 

Uma universidade sertaneja, que deseja intervir positivamente dentro do 

território semiárido, não pode deixar de considerar essa noção de 

complexidade em suas ações de ensino, pesquisa, extensão e cultura. Trata-se 

de refletir sobre a pergunta lançada por Morin (2013, p. 17) “deve a 

Universidade adaptar-se à sociedade ou a sociedade a ela?” Para o autor há 

complementaridade e antagonismo nas duas opções, não se tratando apenas 

de modernizar a cultura e sim culturalizar a modernidade, não se adaptar aos 

ditames de se sujeitar ao mercado e reduzir o ensino geral e marginalizar a 

cultura humanista.  
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5 EM BUSCA DA UNIVERSIDADE SERTANEJA 

Neste capítulo serão apresentados a forma como foram realizadas as 

análises dos dados obtidos na pesquisa de campo e a contribuição dos 

mesmos para a resolução do problema da pesquisa.  

A análise dos dados deve fornecer um quadro das percepções dos 

entrevistados em relação ao campus da UFCA na cidade e a realidade após a 

implantação. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa não se buscou um 

critério estatístico para se garantir a sua representatividade, preferindo alcança-

la pela pluralidade dos respondentes, homens e mulheres, naturais e não-

naturais da cidade, atuando em projetos de extensão diversos, considerando 

aspectos relevantes dessa atuação para compor o perfil dos respondentes.  

Uma vez que o Campus Icó da UFCA pretende ser identificado como uma 

universidade sertaneja, aberta ao diálogo com a população do território em que 

está implantado, a pesquisa buscou nos projetos de extensão desenvolvidos 

pela unidade, características que indicassem essa postura, uma postura de 

mediação entre os saberes acadêmicos e os saberes populares, um 

compromisso para que o ensino e a pesquisa ganhem uma dimensão política, 

pois “a formação do universitário pressupõe também uma inserção no social, 

despertando-o para o entendimento do papel de todo saber na instauração do 

social” (SEVERINO, 2009, p. 262). Os projetos de extensão realizados no 

Campus de Icó durante o ano de 2015 foram os seguintes:  

• Cinema Brasileiro Contemporâneo: Direitos Humanos e Meio 

Ambiente – consistia em oportunizar a um número crescente de 

pessoas um conjunto de reflexões envolvendo o tema dos direitos 

humanos e do meio ambiente a partir da exibição de filmes 

nacionais e realização de debates. Valorizando a exibição de filmes 

realizados em território brasileiro especialmente nas duas últimas 

duas décadas, o projeto “Cinema Brasileiro Contemporâneo: 

Direitos Humanos e Meio Ambiente” pretende alcançar um público 

de aproximadamente 100 pessoas por sessão, bem como atingir 

possibilitar aos alunos do IESA/UFCA e ao restante da população 
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de Icó a criação de um espaço com exibições e debates de filmes 

acontecendo de forma continuada e sistemática na cidade. 

Potencializar o cinema como veículo cultural privilegiado para 

pensar e refletir sobre a realidade e estimular um contato e 

diálogos mais próximos entre estudantes/comunidade e 

pesquisadores/cineastas. 

• Navegando entre os Mares do Conhecimento: A Revista NAU 

Social como Ferramenta de Formação em Gestão Social e 

Políticas Públicas - Tinha como objetivo principal estabelecer a 

Revista NAU Social, periódico online, tecnológico e interdisciplinar 

voltado à formação em gestão social e políticas públicas. Na 

tentativa de reforçar esta última característica, o projeto se propõe 

a realizar rodas de conversa (debates) com a sociedade a partir de 

temas abordados nos textos publicados em números da NAU 

Social no ano de 2015. Para tanto, busca envolver professores, 

pesquisadores e estudantes da Universidade Federal do Cariri 

(entidade proponente) e da Universidade Federal da Bahia 

(entidade parceira). 

• Novos Olhares sobre o Semiárido Brasileiro: A ação da Extensão 

Universitária na Formação para o Desenvolvimento Territorial – 

Buscava estabelecer um espaço de formação em políticas 

públicas, gestão social, protagonismo juvenil e desenvolvimento 

através de cursos de extensão e do portal da internet 

Desenvolvimento e Territórios, efetivando em Icó o Observatório de 

Políticas Públicas para Territórios da Universidade Federal do 

Cariri (OPPTE/UFCA). 

• Diálogos Sobre o Patrimônio - O objetivo é promover a reflexão 

acerca das questões que envolvem o Semiárido e a sua Cultura em 

interface com os cenários regionais, nacionais e globais, de modo 

que tal postura viabilize a propositura e/ou rearranjo de políticas 

públicas com foco na cultura em vista do desenvolvimento 

sustentável dos territórios. Dessa forma, espera-se ao final do 

projeto que a comunidade local e os órgãos que lidam com cultura 

neste território tenham aguçado a consciência das possibilidades e 
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da necessidade de se envolver diretamente no planejamento das 

políticas públicas para o patrimônio enquanto umas das posturas 

necessárias para que se alcance o desenvolvimento. 

• Miscelânea de experiências: UFCA e Escolas de Icó no Fomento 

das Ações de Iniciação Científica - O projeto teve por objetivo 

desenvolver uma série de ações de incentivo, de apoio acadêmico 

e de publicidade para a consolidação de ações de pesquisa na 

área de ciências humanas na comunidade escolar da cidade de 

Icó. 

• Entre as Páginas da História do Icó: Oficinas sobre Fontes 

Históricas e Educação Patrimonial - O projeto oferece oficinas de 

curta duração sobre fontes históricas, sua importância no trabalho 

do professor/historiador e sua valorização enquanto patrimônio 

documental. O público alvo serão professores e, especialmente, 

alunos do Ensino Básico da cidade do Icó. O projeto está 

embasado na premissa básica da Educação Patrimonial que 

considera a preservação dos bens culturais como uma prática 

social, que deve estar inserida no cotidiano das pessoas. Destarte, 

a aproximação dos professores e alunos com tal acervo 

documental pode ser não só garantia para a salvaguarda dos bens 

culturais, como também elemento de autoestima e de afirmação 

das identidades, ao promover relações sensíveis das comunidades 

com seu passado, memória e patrimônio. 

• Acervos da Vida e da Morte - Apoiar a organização, catalogação e 

digitalização dos registros paroquiais da Diocese de Iguatu, 

fortificando a formação técnica e empírica dos estudantes do curso 

de História com respeito manuseio de documentos históricos, 

fomentar a valorização dos registros paroquiais enquanto fonte de 

pesquisa, contribuir na discussão e incentivo de políticas de gestão 

de acervo na região Centro Sul do Estado. 

A pesquisa buscou determinar quais dos atores envolvidos na extensão 

deveriam ser abordados para fornecerem as respostas ao questionário. O perfil 

considerado para os respondentes foi o de que estes deveriam ser alunos do 
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curso de História do Campus Icó, que estivessem envolvidos nos projetos de 

extensão desenvolvidos no Campus. Inicialmente pensou-se em realizar as 

entrevistas com todos os estudantes bolsistas de extensão, mas a dinâmica 

das pesquisas, com as observações do campo e as informações coletadas nas 

primeiras entrevistas colhidas, optou-se por acrescentar ao perfil de 

respondentes a característica de protagonismo no projeto, ou seja, estudantes 

que, ainda que informalmente tenham assumido papéis de liderança nos 

projetos. Nos demais projetos, desenvolvidos no campus, não se observou, por 

parte dos estudantes, ações que indicassem o protagonismo.  

Para considerar o protagonismo dos extensionistas considerou-se os 

seguintes tópicos:  

1 – Frequência do bolsista nas atividades; 

2 – Número de eventos realizados, sob a orientação do professor 

responsável pelo projeto;  

3 – Atividades exercidas pelo bolsista sem orientação do professor; 

Além destes três pontos, foi levado em consideração os projetos cujas 

atividades atingiram mais público externo à comunidade acadêmica. Dessa 

forma delimitou-se o número de respondentes a cinco estudantes, os quais 

atuam em três projetos de extensão desenvolvidos na cidade, que são os 

Projetos Diálogos do Patrimônio, Cinema Brasileiro Contemporâneo: Direitos 

Humanos e Meio Ambiente, mais conhecido como o cineclube da UFCA e o 

Entre as Páginas da História do Icó: Oficinas sobre Fontes Históricas e 

Educação Patrimonial. O cineclube, ao focar a questão dos direitos humanos e 

meio ambiente no cinema brasileiro, acaba por apresentar filmes com uma 

acentuada temática regional, principalmente ao apresentar produções de 

cineastas cearenses, enquanto os dois outros projetos vêm colocar a cidade de 

Icó no centro das discussões acadêmicas.  

O grupo de respondentes é composto por três mulheres e dois homens, 

sendo que dois respondentes são da primeira turma do curso e os demais da 

segunda turma, com idades que vão dos 18 aos 34 anos. Três respondentes 

mudaram-se para Icó para cursarem a universidade, destes dois foram 
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contemplados com o auxílio moradia pela universidade, enquanto o terceiro foi 

colocado na lista de espera. Em relação ao Ensino Médio, apenas um dos 

respondentes cursou em escola privada, mas com bolsa de 50%. Todos os 

respondentes foram aprovados nas vagas para cotistas.  

A primeira coisa que se depreende dos relatos é que é difícil ser 

estudante universitário em Icó. A cidade tem poucas opções de serviços, o 

custo das cópias é alto, não há livrarias, o campus não tem biblioteca, a 

estrutura é deficitária, inexiste um sistema efetivo de transporte público e as 

opções de lazer são escassas. Praticamente todos relataram uma ou outra 

dificuldade relacionada a necessidades da vida acadêmica. Uma das 

entrevistadas como que resumiu as dificuldades que enfrentadas pelos alunos:  

... a cidade não tem transporte coletivo, o que tem são topic que 
levam pra outras cidades e não circulam aqui dentro, então quem 
mora mais distante acaba sofrendo um pouco mais e questão de 
material, a cidade não tem livraria, as gráficas que tem atuam com 
preços super elevados porque não tem muita concorrência e elas se 
justificam porque tem de trazer o material de muito longe, só que isso 
acaba prejudicando a gente, a cidade não tem uma estrutura boa pra 
atender as necessidades de uma pessoa que tá se formando, 
fazendo o mestrado, não tem. Infelizmente. 

Os estudantes reconhecem a importância da expansão e da 

interiorização, da democratização do acesso, mas apontam essas contradições 

da implantação de uma universidade em uma cidade que não atende as 

necessidades e demandas da Academia, já que não há livrarias, locais que 

façam cópias ou impressão de livros e textos, dificuldades no acesso à internet, 

entre outros equipamentos, que para os entrevistados são necessários para a 

realização de suas atividades. Como pode ser observado na seguinte fala de 

uma das entrevistadas: “essa interiorização das universidades e abertura de 

novas vagas está possibilitando que mais jovens ingressem no Ensino 

Superior”. Apesar de reconhecer o lado positivo da expansão, uma outra aluna 

resume:  

... a gente tem algumas dificuldades, principalmente em relação ao 
nosso campus... que não existe... o aprendizado em si é muito bom... 
o ponto negativo seria na estrutura, porque de fato nós não temos a 
estrutura de uma universidade. (Informante 3) 

Como disse uma outra entrevistada “a cidade não tem estrutura boa para 

atender as necessidades de uma pessoa que está se formando”. Essa 
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constatação inicial soma-se a outras categorias e conceitos que se pode 

perceber nas falas. 

A cidade é vista como pouco atrativa e com diversos problemas. O clima, 

a ausência de equipamentos de lazer, de cultura e até de estrutura para 

estudantes de ensino superior são apontados como pontos negativos. O que é 

apontado como positivo envolve muito a nostalgia da cidade pequena, onde 

todos se conhecem, tudo é próximo, mas é uma representação que nas falas 

deles acaba se perdendo, ao relatar casos de violência, a percepção da rotina 

problemática da política municipal, fazendo com que a percepção dos alunos 

se volte para melhorias com a definitiva implantação do Campus.  

Eu diria que, que o meu lazer aqui é, eu tive que adaptar, eu ti... por 
exemplo, hoje o que eu considero lazer aqui, pra mim no Icó, seria 
assistir filmes no meu, no meu notebook, as leituras dos livros que eu 
faço, é... tá sempre conversando com o pessoal na praça, às vezes 
quando se reúne com o, com o pessoal da faculdade, quando tem 
peça no teatro, ou quando você vai no barzinho beber com a galera, 
eu não diria que eu não tenho lazer, mas é algo diferente do que eu 
“tava” habituado a ter lá na capital, e aí eu ainda “tô” me adaptando. 
(Informante 1) 

Poucas opções de lazer, economia estagnada, com poucos empregos é o 

panorama que a cidade oferece e todos os estudantes apresentam isso como 

pontos negativos de Icó:  

Culturalmente a cidade tem pouco a lhe oferecer, o índice de 
empregabilidade é muito baixo, a economia gira em torno da 
prefeitura, né, e dos aposentados, então em termo de, de lazer é 
pouco, aqui é uma cidade pequena do interior, sem muitos atrativos. 
(Informante 3) 

Cidade histórica cearense, o sítio histórico tombado pelo IPHAN é visto 

como um dos pontos positivos, tanto pela beleza quanto pelo valor histórico e 

pela possibilidade de ser utilizado pelo curso em suas atividades: 

... eu acho Icó a coisa mais linda, assim, ali o Largo eu acho lindo, 
tem, tem estrutura ali, que eu fico analisando qual o mais bonito, tem 
o teatro e a cadeia que eu acho particularmente lindo e quanto a isso 
de movimentação, de morar aqui, eu acho bom, uma cidade tranquila, 
claro que tem algumas dificuldades que qualquer outra cidade tem, 
tanto pequena, quanto grande, mas eu gosto de morar aqui... 
(Informante 4) 



94 
 

O informante 5, elencou como ponto positivo a presença da universidade, 

ressaltando sua preocupação sobre o futuro da mesma, se permanecerá ou 

não em Icó. A informante 3, vê muito pouco de positivo em sua cidade e todos 

foram unânimes em apresentar como algo que prejudica a cidade os conflitos 

entre os políticos do município, segundo eles, fonte de muitos problemas do 

município. A cidade é vista como de relações políticas atrasadas. Voto de 

cabresto, curral eleitora, são figuras recorrentes, quando fala da política na 

cidade.  

Mudar todo o quadro político dessa cidade seria um bom começo(...) 
a cidade vive num voto de cabresto(...) as pessoas pensam no que 
elas podem se beneficiar particularmente e não coletivamente(...) elas 
se vendem (...) muitas vezes elas perdem algumas coisas que seriam 
positivas (...) por se deixar dominar pelos políticos que não tão nem 
aí. (Informante 2) 

Um dos entrevistados acredita que falta à população uma noção do poder 

político que eles possuem e se sujeitam aos políticos que controlam a cidade: 

(...) eu também já percebi muito que aqui tem esse lance do, é como 
se você vivesse ainda no, no curral eleitoral, é perceptível mesmo 
como as pessoas daqui compram um lado, ou tem só, eles dividem 
aqui em dois lados, o amarelo e o verde, e aí você, é perceptível 
como ainda há essa briga de ainda brigar por, como aquele lance que 
eu disse, das pessoas ter essa visão binária, de sempre o certo e o 
errado, esquerda/direita, aí há disso muito dessas famílias, desses, 
desses, lados e que controlam muito a visão política da população 
aqui da cidade. Infelizmente, não tem noção do poder que eles têm e 
ficam a mercê do jogo desses caras, o jogo político desses caras 
(Informante 1) 

Além de citarem a ausência de equipamentos públicos que beneficiassem 

a população e a inoperância dos agentes públicos do município. 

... o problema que eu vejo aqui são as administrações, que às vezes 
sai um, entra um e não acontece nada, fica sempre naquele de briga 
política e a gente é quem sai perdendo, tanto como a universidade 
também e questão de emprego, eu acho que muita gente se desloca 
pra morar em outras cidades, porque aqui não tem, como é que eu 
posso dizer, emprego pra todo mundo e os poucos que se tem são 
precários, sabe? Não tem horário certo de sair, entrar, não são 
salários fixos, são, ás vezes são por comissão, o que você gera, 
então a questão de se morar aqui, tanto pra mim, quanto pra algumas 
pessoas que eu já ouvi também, não, não... eu acho bom, o 
problema, eu acho que, gestões, assim, é... cargos, administrações 
que entram e saem e a questão do emprego que é uma coisa muito 
precária aqui, logo, porque a gente não tem uma fábrica grande, os 
empregos que são gerados aqui são mais de comerciantes, lojas e, 
enfim, mercados e eu acho que é isso que faz nós, moradores, 
alguns se deslocar, porque como não tem essa oportunidade que a 
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gente busca, então a gente vai buscar em outro, em outras cidades 
que ofereçam mais oportunidades.(Informante 4) 

Para alguns dos estudantes nascidos na cidade é difícil se reconhecer 

enquanto cidadão icoense, pela falta de oportunidades gerada e perpetuada 

por essa situação política atrasada: 

(...) apesar de ter nascido aqui, eu acho que ela não, não oferece 
oportunidades e por não oferecer oportunidades, eu acho que você 
não se reconhece onde você mora. (Informante 3) 

Mesmo a problemática da falta de terreno para a construção do Campus 

virou tema de acusações e brigas entre os políticos da cidade. Para boa parte 

dos entrevistados, a questão da falta de terreno não foi resolvida porque não 

há interesse por parte dos políticos da cidade, como resume o informante 5 “a 

cidade parece não receber a universidade muito bem, tem muita questão 

política, politicagem como as pessoas dizem...”, solicitado a esclarecer porque 

a cidade parece não receber bem a universidade, ele respondeu:  

A população até que, assim, não está negando a gente, não está nos 
recebendo mal, até porque nas manifestações que houveram, que 
foram organizadas pelos alunos, no ano passado, sobre a questão do 
terreno, as escolas da cidade foram em massa pras manifestações, a 
maioria estava lá, a maioria do corpo de manifestantes era de 
icoense, né, da cidade mesmo e nem estava vinculado a 
universidade. O que nos impede mesmo é a questão burocrática, o 
interesse de alguns, que deveriam estar pensando no interesse geral 
e só pensam no seu interesse. 

Para alguns dos respondentes a solução para os problemas políticos da 

cidade perpassa pelo desenvolvimento, a geração de emprego e renda 

diminuiria a dependência da população em relação aos políticos e ao poder 

público municipal e a universidade teria um papel fundamental para essa 

mudança, como acredita a informante 4 “abrindo vagas e a universidade tando 

instalada com estudantes, o mercado vai começar a se mover e aí vai ter 

necessidade de gerar emprego”.  

Além das impressões a respeito de Icó, todos os entrevistados em suas 

falas contemplam as seguintes categorias: democracia, ideologia, instituições, 

conhecimento, educação, concepção de universidade e a extensão.  
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5.1 DEMOCRACIA 

Os respondentes verbalizam um desencanto com a democracia, mas 

analisando melhor cada opinião, percebe-se que o desencanto é com o 

sistema político brasileiro, algo que é verbalizado pelo informante 1 ao se 

referir a uma mudança para o parlamentarismo, o fim de cargos políticos 

remunerados entre outros, enquanto as demais entrevistadas ficaram apenas 

na expressão de que a democracia está falida, limitada, que a democracia 

brasileira ainda não é aquilo que foi pensada para ser. 

Se fala muito em democracia, porém, nós estamos muito limitados... 
(Informante 3) 

As falas deixam transparecer que há uma democracia ideal, que seria 

benéfica e a real que é a fonte dos problemas vivenciados na atualidade e que 

deve ser transformada, reformada para que se aproxime da democracia ideal. 

A democracia no Brasil, precisa ser reconsiderada, porque, ela não vai bem, 

como aponta o comentário abaixo: 

Democracia? É um direito do povo ter o poder na mão. É, na mão, 
decidir assim, as pessoas poderem votar, mas isso não é de todo 
bem, sempre, eu não tô querendo dizer que a democracia é algo 
ruim, ou que deveria ser reconsiderada, mas a nossa democracia, às 
vezes chega a ser constrangedora do jeito que ela acontece. A 
democracia do jeito que ela está acontecendo e não do jeito que ela 
devia acontecer... (Informante 5) 

Como transformar essa democracia real nessa democracia ideal? É uma 

pergunta para qual eles têm as mais diversas respostas, mostrando visões de 

mundo que ainda se articulam: 

... o regime democrático... passaria por uma grande mudança... não 
sou muito satisfeito com o sistema de democratização... eu mudaria o 
regime, basicamente pra um parlamentarismo... eu acabaria com este 
negócio de carreira política... cargos remunerados entre vereadores e 
deputados... diminuiria bastante o Estado. (Informante 1) 

A crise política, ocasionada pelo impeachment do governo Dilma parece 

influenciar essa sugestão pelo parlamentarismo, sistema no qual os chefes de 

governo são substituídos de forma menos traumática. Poucos dos 
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entrevistados tocaram na questão da participação popular na política, em 

democracia direta. No trecho a seguir a respondente fala sobre as 

manifestações, que desde 2013 têm tomado as ruas brasileiras.  

(...) eu assisto muito jornal, eu tava vendo ontem umas manifestações 
e eu fico assim, é certo manifestar, claro, a gente tá num país 
democrático, a gente tem livre acesso pra falar o que pensa, mas eu 
fico assim aterrorizada com o banalismo que ele se torna, muitos vão 
manifestar até umas que não tem nem nada a ver, mas acaba 
entrando naquela confusão toda, que começa a banalizar e quebrar 
vidro e o governo em si, eu acho que tá totalmente desestruturado... 
(Informante 4) 

Embora concorde com a manifestação (é certo manifestar), por acreditar 

que faz parte do exercício da democracia (a gente tá num país democrático, a 

gente tem livre acesso pra falar o que pensa), ela não concorda com a 

violência, que tem caracterizado esses atos. Tomando a mídia como fonte de 

informação (eu assisto muito jornal) ela acaba por reproduzir o discurso de que 

a violência parte dos manifestantes (muitos vão manifestar... mas acaba 

entrando naquela confusão toda, que começa a banalizar e quebrar vidro). 

Apesar de ser um dos respondentes que mais citou a produção de 

conhecimento crítico, parece não problematizar os discursos da mídia, o que 

abre espaço para a necessidade do campus de dialogar mais sobre o que 

ocorre fora da universidade, tanto a nível local, como nacional e global e 

provocar mais reflexões sobre como o que acontece em outros pontos do país 

e do mundo afeta a região e o campus. 

Interessante notar que as falas permanecem no nível da democracia 

representativa, não a ultrapassam. Mesmo quando há uma crítica explícita 

sobre a noção de representatividade da política brasileira, não se avança numa 

proposta de democracia mais participativa, mais popular: 

É uma democracia, meio, não democrática... os políticos são 
colocados ali para nos representar, mas isso é um discurso, na 
prática não é assim, então nossa democracia está falida. (Informante 
2) 

Num curso de história, em uma universidade que se propõem a ser aberta 

e democrática, não há referências a democracia direta, a experiências e 

vivências com outras formas de democracia.  
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5.2 INSTITUIÇÕES 

Como têm diversas ressalvas acerca da democracia representativa, eles 

têm pouca confiança em relação às instituições que compõem essa 

democracia. Quando perguntados sobre as instituições da sociedade, mostram 

desacreditar nas instituições do Estado, mas mantém fé nas organizações da 

sociedade civil, nas universidades, ONG’s. 

Acreditar nessas organizações políticas, em algumas sim em outras 
eu não acredito, por exemplo, a justiça brasileira, eu não acredito 
nessa, nessa de que todos somos iguais e de que somos julgados 
iguais, primeiro que, não existe igualdade e a igualdade, as vezes nos 
faz ser mais diferentes um do outro, agora existem por exemplo as 
universidades, algumas ongs, que eu realmente acredito que elas são 
necessárias e que elas fazem um papel que fazem com que mais 
pessoas sair de um a quadro de alienação e de aceitar somente tudo 
aquilo que é passado pra eles, mas possa se transformar, assim, 
intelectualmente, se libertar de pessoas, de coisas que mantinham a 
vida daquelas pessoas sempre presas numa caixinha. (Informante 2) 

Ao serem perguntados se acreditavam nas instituições alguns 

respondentes relacionaram instituições com políticas públicas, uma vez que 

boa parte das instituições é formuladora e executora de políticas públicas, e as 

mesmas foram vistas como distantes da realidade dos beneficiários, ou seja, 

da sociedade. 

... nesses últimos tempos a gente passou muito a escutar sobre essa 
palavra, sobre políticas públicas, mas, é... são construídas diversas, 
diversos projetos com intuito de ajudar inúmeras pessoas, mas o que 
a gente percebe é que essas ações, na maioria das vezes, elas não 
resolvem, ou até mesmo resolvem, mas que surgem outros 
problemas, então esse contexto no geral, acho que tem que ser 
pensado, é... as pessoas, no seu modo, por inteiro, elas tem que 
participar, ver se cria na gente a participação da população, então 
são os superiores, que dizem ser superiores, que criam que 
executam e aqueles que realmente, de fato, são os maiores 
interessados, eles tão praticamente de fora de tudo isso. (Informante 
3) 

A fala a seguir se articula de modo original. Primeiro o entrevistado fala 

sobre as deficiências da sociedade atual para depois realizar uma abordagem 

comparativa entre o passado, onde imperava a violência, e que, de certa forma, 

a sociedade se comparada a esse passado está melhor, num segundo 
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momento, ele enumera problemas atuais do Estado, como a falta de 

transparência: 

Ainda muito deficiente em alguns aspectos como a própria educação, 
mas se a gente observar no passado, tipo na antiguidade clássica, 
onde os cientistas encontram muitos fósseis das pessoas que viviam 
naquela época, a maioria era de pessoas que morriam muito jovens e 
assassinadas, a maioria dos ossos encontrados eram de pessoas 
que tinham o crânio quebrado por uma lança, por um machado e a 
gente pensar no hoje, até que a gente evoluiu um determinado ponto, 
não em tantos. Muito complicado também a gente falar sobre o nosso 
Estado por que, como é que a gente fala de algo que a gente não tem 
completo conhecimento sobre? Porque a cada dia que passa, nós, 
aqui no Brasil, descobrimos algo sobre determinado político, que nós 
nem imaginávamos antes, ás vezes muito tempo depois dele ter 
cometido o ato inadequado. Complicado falar sobre o que você não 
tem muito conhecimento sobre, não, assim de algumas coisas que 
são inclaras e o nosso estado tem muito pouco claridade, muita 
pouca transparência. (Informante 5) 

Uma fala em específico, ao expressar sua desconfiança com as 

instituições e com o Estado, abordou a questão do aparelhamento do Estado 

por grupos políticos. Cita a Venezuela, a Argentina9, identificando a crise 

econômica atravessada por esses países como resultado desse aparelhamento 

e identificando esses governos como populistas 

... eu vejo como instituições que não estão aí preocupadas com, 
realmente aquilo que eles se dizem, é, querer fazer pela nação, pelo 
povo, eu vejo, na verdade, eles deixando a máquina pública gigante, 
absorvendo um nível de dinheiro imenso, dizendo que o país é rico, 
mas na verdade o Brasil não é um país rico, é um país de terceiro 
mundo, subdesenvolvido, é, não tem dinheiro pra bancar tanto 
programa assim, que eles dizem que tem, então, eu acredito que 
eles, assim como boa parte dos governos da América Latina, 
Venezuela, Argentina, eles se pegam muito no populismo e esse é 
um grande problema que a gente tem hoje (Informante 1) 

Ao ser questionado sobre o que seria um governo populista, o 

respondente apontou que seriam os que tomariam medidas populares, apenas 

para permanecer no poder e controlar as instituições. Algumas das falas 

apontam para a concordância com determinadas ideologias e a discordância 

com outras, assunto que será abordado a seguir.  

5.3 IDEOLOGIA 

                                            
9 À época em que foi realizada a entrevista com esse estudante a Argentina era 

governada por Cristina Kirchner, identificada pelo entrevistado como uma líder populista.  
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Segundo as falas, ainda não têm uma ideologia definida. Há muitas 

dúvidas, e buscas pela solução dessas dúvidas. 

Não, eu não tenho visão política assim eu só, eu só procuro analisar, 
em relação a política, os, vamos supor, o lado que eu acho que tem, 
o que acho mais, é, vamos se dizer, certo da administração. Eu não 
tenho muita ideologia não, eu analiso e o que eu considero que dá 
certo eu vou naquilo. (Informante 4) 

Colhidos nos últimos tempos pela profusa confusão entre esquerda e 

direita, petista e tucanos, impeachment ou golpe, nenhum dos estudantes se 

identificou com alguma ideologia convencional, evitando rótulos, parecendo 

muito indecisos, alguns são bem diretos, como uma estudante que disse 

apenas que, “na verdade eu não assumo nenhuma posição, eu não me defino 

nem de esquerda, nem de direita” 

Esta indecisão parece estar mais ligada ao como o outro vê sua posição, 

então tomam postura de acordo com cada caso, procurando reunir o máximo 

de informações e argumentos antes de adotarem um posicionamento.  

... eu tenho lido muitas coisas sobre liberalismo e etc e eu tenho 
gostado... são coisas que fazem muita lógica na minha cabeça, tanto 
na questão da liberdade dos direitos civis, da liberdade individual... há 
um tempo atrás eu acreditava que seria algo relacionado ao 
socialismo... porque me identificava com algumas ideias de liberdade 
individual... eu não sei se é o momento certo deu definir qual seria a 
minha ideologia. (Informante 1) 

Um dos respondentes procurou justificar suas não adesão a uma 

ideologia utilizando a Revolução Francesa, para evidenciar os perigos de uma 

posição radical. 

Assim, como assim uma ideologia política? Algum movimento? Não, 
o que eu gosto de tentar fazer é tentar melhorar o que já tá 
sucateado, mas tipo, tentar mudar alguma coisa radicalmente é 
complicado, as próprias conclusões da Revolução Francesa, e a 
revolução francesa não foi um mar de rosas, talvez seja por causa do 
vermelho, mar de sangue, teve muitas mortes, muitas... e as 
conclusões que muitos intelectuais da época tiveram é que é difícil 
você querer mudar uma coisa muito grande de um dia pro outro, 
então eu acredito que é melhor a gente tentar melhorar aos poucos, 
do que tentar causar uma grande mudança de um dia pro outro. 
(Informante 5) 

Cada respondente está aberto ao diálogo, buscando entender as 

posições, para delas tirar as ferramentas teóricas para entender o mundo. A 
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maior parte não se sente bem em ser rotulado como pertencente a 

determinada ideologia. 

5.4 CONHECIMENTO 

O conhecimento é visto como uma ferramenta de transformação, 

mudanças, capaz de melhorar a vida das pessoas, mas para que isso 

aconteça, acreditam, a aquisição do conhecimento não pode ser passiva, o 

conhecimento deve ser construído em conjunto pela comunidade e pela 

universidade, é neste ponto que se vislumbra a conjunção dos saberes popular 

e acadêmico para que a universidade possa reconhecer-se também como 

produto e produtora do território semiárido. A fala abaixo demonstra essa 

perspectiva: 

... a pessoa tem que ter sempre aquela vontade de buscar o 
conhecimento, porque é através dele que você passa a ser uma 
pessoa melhor e a construir, modificar o meio-ambiente, aquele, 
aquele local que você vive pra algo melhor... (Informante 1) 

Um dos entrevistados fez uma correlação interessante sobre o 

conhecimento e poder, que deve ser usado para melhorar a sociedade: 

Porque conhecimento é poder de todas as formas e esse poder pode 
ser usado para melhorar a sociedade, mas pessoas só, muitas 
pessoas, não são todas, estão usando apenas como forma de 
conseguir um certificado, um papel onde tá escrito que você é capaz 
de fazer alguma coisa, mas você é capaz de fazer alguma coisa, 
fazer algum diferencial, mas não faz, fica com aquele papel pra 
conseguir alguma coisa pra si e não contribuir. (Informante 5) 

Esta última fala descortina ainda a questão do retorno à sociedade, 

quando ele expressa que não basta apenas ter um certificado, buscar 

melhorias para si, é importante contribuir. A busca por soluções, por parte das 

organizações, ao longo do tempo acaba por transformá-las internamente ou 

transforma o seu ambiente (CEFAI, 2009). É essa experiência que parece estar 

se materializando no campus, um desejo de modificar a universidade e seu 

entorno, o que é confirmado por mais uma fala:  

... é preciso ter, ter um ensino de qualidade, ter uma experiência 
enquanto ensino superior e principalmente conscientizar as pessoas 
de que não para no Ensino Médio e, que ali, não conclui e sim que 
inicia uma carreira acadêmica (Informante 3) 
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Percebe-se o desejo de partilhar o conhecimento, de trazer mais pessoas 

para a universidade. Uma das alunas é bem clara em relação a isso: 

... eu penso muito nessa, nessas pessoas que tão pra entrar também, 
eu não posso pensar só em mim, que eu já tô, já entrei, a 
universidade se instalando ou não vou terminar de todo jeito... não, 
eu não sou muito assim, eu penso muito nas pessoas que tem a 
oportunidade de entrar, sabe? (Informante 4) 

A experiência desses alunos com a extensão tem possibilitado aos 

mesmos pensar a universidade fora dos muros, visualizando a comunidade, os 

estudantes de Ensino Médio, os professores da rede pública como partícipes e 

construtores do conhecimento, pois, como observa a informante 4, “a 

universidade tem que ser também depois do muro”. 

5.5 EDUCAÇÃO 

Quando falam da educação, acreditam que houve melhoras, mas 

reconhecem que ainda há muito por fazer. Chama a atenção o informante 1, 

que deseja uma menor interferência do estado na educação, que enrijece 

currículos e impossibilita aos pais e alunos um leque maior de oportunidades 

de ensino. Enquanto os demais desejam melhorias dentro do modelo, ele 

deseja um novo modelo, com menos regulação estatal. 

... o monopólio que o MEC detém, eu vejo como um monopólio... 
então MEC, hoje, define uma matriz e seu filho tem que estudar... eu 
acredito que não, os pais poderiam escolher... qual tipo de conteúdo 
o filho dele poderia estar conhecendo. (Informante 1) 

Mas não é o MEC, nem só os professores que devem realizar a 

educação, esta deve ser construída coletivamente, algo que já está começando 

a ser feito, mas que deve se ampliar ainda mais: 

Eu acredito que a gente deveria ter uma educação mais 
contextualizada... uma educação onde o conhecimento é construído 
de forma coletiva, em conjunto, tanto docentes, quanto discentes 
juntos..., mas, eu ainda acredito que a educação já deu um salto 
positivo visto do que antigamente era, mas temos muito a melhorar. 
(Informante 2) 

Da mesma forma, o currículo já não pode ser mais embasado em 

disciplinas estanques, elas devem estra abertas a outras disciplinas a outros 

saberes e vivências: 
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Eu acho que a educação, ela tá caminhando, né, a gente viveu uns 
tempos, assim, que as disciplinas eram assim, praticamente 
resumidas e agora essa nova onda de problematizar, de que o aluno, 
não só o professor ensina e o aluno aprende, assim essa troca de 
experiência, eu acho que tá caminhando pra melhoria, né, tem muito 
a aprender, a se mudar, mas tá melhorando. (Informante 3) 

Essa educação contextualizada, com disciplinas dialógicas, abertas à 

problematização exige um novo tipo de professor, um que assuma múltiplos 

papéis em sintonia com a situação social de sus escola, de seus alunos: 

O professor, hoje em dia, tem muita gente que é só professor, eu 
acho isso muito errado, eu acho que você tem que ser professor e 
educador, não só professor, professor fica uma coisa muito distante, 
você chega e ensina. Não eu acho que tem que ser educador 
também, ensinar conceitos de vida, eu acho que é isso que se 
aprende lá e ir juntando parceria escola com família a família tem que 
tá, é como é que eu posso dizer, visitando sempre o ambiente de 
estudo da, da criança, do indivíduo e saber como é que tá as notas, 
procurar se inteirar (Informante 4) 

Há falas nas quais se percebe ainda, o entendimento de que há uma 

missão a ser realizada pela educação, que demanda que ela seja uma 

ferramenta que possibilite o bem comum. 

A educação, de uma forma geral, mundial mesmo, ela anda 
degradada. As pessoas usam a educação de uma forma que não tá 
com o objetivo que ela deveria ter, que é o bem da humanidade. É 
como Zygmunt Bauman fala sobre Educação e Juventude, neste livro 
ele discorre sobre várias características da educação em 
universidades da Europa e nos EUA, inclusive, ele também fala sobre 
manifestações e é complicado a situação hoje, porque muitos, as 
pessoas estão vendo a educação apenas como um meio de chegar a 
algum lugar e não uma ferramenta para construção de uma 
sociedade melhor. (Informante 5) 

Em resumo a educação é entendida como uma ferramenta para construir 

uma sociedade melhor, por meio do trabalho coletivo de professores, alunos e 

família, com liberdade e autonomia para decidir que conhecimentos devem ser 

trabalhados. Os respondentes entendem a educação como um processo onde 

o aluno é tão protagonista quanto o professor, afinal, “não há docência sem 

discência, as duas se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que os 

conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 2011, p. 

25). Ainda de acordo com os extensionistas, a educação ainda precisa ser 
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melhorada, receber mais atenção, tanto por parte do poder público, quanto da 

sociedade civil, mas os avanços são perceptíveis e devem continuar.  

5.6 CONCEPÇÃO DE UNIVERSIDADE 

É vista como uma instituição mais aberta, quando comparadas a outras 

como a escola, um local de troca de experiências e saberes. A fala da 

informante 2, já citada anteriormente, lembra a importância da interiorização da 

universidade, para as comunidades que receberam campi, embora os todos se 

ressintam da falta de estrutura do campus em Icó, chegando a verbalizar 

diversas vezes durante a entrevista que uma das grandes dificuldades que 

encontram no curso é a falta de instalações.  

... eu vejo a universidade, e quando eu falo é a UFCA, como um 
grande ganho pra sociedade, essa interiorização das universidade e a 
abertura de novas vagas... através desses projetos que são 
desenvolvidos de pesquisa, extensão, cultura e ensino, a 
universidade consegue chegar mais próximo da comunidade fazendo 
com que não somente os alunos dela sejam impactados, mas 
também a própria comunidade, aqueles que não entraram e aqueles 
que sonham com que seus filhos permaneçam em suas cidades para 
cursar o ensino superior. (Informante 2) 

A visão de um espaço de liberdade, de troca de ideias, um local onde 

você pode se exprimir sem medo de ser repreendido é uma das concepções 

que se tem da universidade: 

... você ainda tem um pouco mais de liberdade... devido as pessoas 
que frequentam a universidade... são pessoas com uma visão 
diferente, níveis culturais diferentes, então você acabe discutindo, 
conhecendo outras coisas, até mesmo com os próprios funcionários 
da universidade... (Informante 1) 

O problema que envolve a implantação do campus, traduz-se nas falas 

em diversos momentos, quando lamentam a falta de bibliotecas, a falta de 

espaço de convivência, a suspenção da oferta de vagas no SISU 2015 e, já em 

2016, a decisão do Conselho Superior Pró-tempore (CONSUP) da UFCA em 

suspender as atividades do campus. Na última etapa das entrevistas, quando 

solicitados a pensar na universidade dos sonhos, percebe-se que o sonho 

desses estudantes é mínimo: uma universidade que tenha instalações próprias.  

A Universidade tá só, eu, particularmente dos meus professores eu 
não tenho o que dizer, eu tenho muito apoio, a gente sempre teve 
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liberdade total de chegar e dizer o que tá certo, o que, pra conversar 
sobre alguma coisa, principalmente da universidade, da vida pessoal, 
dá conselhos e tudo. O único problema que a gente tá tendo é com 
relação ao terreno que aí tem que esperar e ver o que a gente tem 
que fazer, agilizar e vê o que a gente pode fazer enquanto a isso, 
mas a universidade em si, eu acho a estrutura, assim, é, de cursos, 
eu acho ótimo, se tivesse aqui na cidade seria melhor ainda... 
(informante 4) 

Diante dos problemas de falta de estruturas, de biblioteca, de espaço para 

desenvolverem atividades acadêmicas fora das salas de aula, os estudantes do 

campus Icó limitam-se a sonhar com o mínimo, com o que já é realidade nos 

Campi da UFCA de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha e em Campi da UFC, 

como Russas e Crateús, que foram criados ao mesmo tempo que o de Icó. 

Perguntado sobre como seria a universidade dos sonhos, uma das respostas 

foi bem incisiva: 

Eu acho assim... a gente quer estrutura pra poder estudar, a gente tá 
lutando pelo campus, então, é mais ou menos isso que eu queria 
numa universidade dos sonhos, podemos dizer era o nosso campus 
certo, a construção do prédio sabe? Era mais cursos, mais vagas 
também, enfim, era cursos novos, acho que tem que ter nosso prédio 
sabe? (Informante 4) 

5.7 UFCA 

A UFCA é vista como um fator de desenvolvimento, criadora de 

oportunidades para a população local. Interessante observar que sempre é 

colocado pelos entrevistados, junto com a vinda de servidores e professores, a 

vinda de estudantes de outras cidades, além da oportunidade dos moradores 

da cidade de realizarem um curso superior em uma universidade pública sem 

ter que deixar Icó. 

... pra região, eu acredito que a universidade tem muito a 
contribuir(...) desde que ela venha se ampliando ainda mais (...) o 
conhecimento vai se espalhar(...) que esse é o intuito da 
universidade, que é gerar conhecimento, é interagir com aquela 
sociedade que tá ali no perímetro dela. (Informante 1) 

A possibilidade de escolher se deseja fazer uma graduação em Icó é visto 

como algo importante. Embora exista uma faculdade particular na cidade, esta 

nem é considerada nas falas. É a consolidação da universidade pública gratuita 

que vai impedir o êxodo dos icoenses para buscar educação superior em 

outras cidades. 
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... a universidade se instalando aqui ia melhorar bastante, se 
instalando de verdade, tendo um ponto fixo, aqui no Icó (...)cidades 
que tem muitas universidades, são geralmente grandes comércios, 
também, porque a cidade gira em torno daquilo, você vai precisar de, 
de restaurantes, se for um âmbito muito grande, vai precisar de 
restaurantes, muita vez precisa de, muitas vezes não,  na maioria das 
vezes precisam de casa pra, é, estudantes que vem de fora, enfim, 
eu acho que a universidade se instalando aqui eu só vejo melhorias, 
pra cidade, como pra universidade também, porque, como eu acabei 
de falar, é uma cidade rica e a gente tem direito e pode explorar muito 
aqui, então eu acho que tendo ela aqui, eu acho, eu vejo uma 
oportu... uma possibilidade de... só de vantagens, é o que eu vejo. É, 
os moradores vão ter, agora, como escolher se quer ir pra uma 
universidade privada ou uma universidade pública, não vai se privar a 
somente, não, só tem essa é o jeito fazer essa, não, sabe? Vai ter 
duas opções pra você escolher, enfim, é tanto que eu fico pensando 
muito na minha filha, também, eu fico pensando, a universidade aqui, 
daqui pra lá, com certeza vai ter o terreno, vai se abrir novos cursos 
(Informante 4) 

A informante 3 compara as mudanças que ocorreram após a chegada de 

uma universidade particular a cidade, com a chegada de uma universidade 

federal pública 

Primeiro, o desenvolvimento que vai vir a longo prazo, né, e os 
pensamento, enquanto acadêmico, as vivências que você vai 
construindo, vai sendo modificado, então você se torna um cidadão 
melhor, não é? A gente pôde observar, eu também, assim, o Icó, 
antes e depois da instituição que é privada, particular, que tá aqui, a 
gente já percebeu uma melhoria enquanto educação, então se a 
gente partir desse princípio, imagine só uma instituição pública, o 
impacto que ela vai fazer, né, que vai acontecer nessa cidade, que a 
gente vai poder observar a longo prazo. (Informante 3) 

A informante 2 apresenta um quadro preocupante que lembra a 

preocupação de Castro (2012) a respeito das bolsas e auxílios serem vistos 

apenas pelo lado assistencialista. Segundo ela, há um transplante da cultura da 

cidade, transferindo a fonte de assistencialismo da prefeitura municipal para a 

universidade.  

... alguns alunos da própria UFCA aqui em Icó, que estão querendo 

usar a universidade como uma nova prefeitura, um novo local onde 

eu entro e eu estudo, um pouco, e eu posso concorrer a uma bolsa e 

aí eu não vou precisar trabalhar, mas também não desenvolvo o 

projeto ... vou empurrando com a barriga... eu temo que daqui  a 

alguns anos a UFCA vire... mais uma forma de ganhar dinheiro... mas 

por outro lado eu também acredito que a universidade... pode 

interferir de forma direta, fazer com que essas pessoas parem, 

pensem, reflitam e tentem mudar esse quadro... expandir a 
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comunidade... fazer com que essas pessoas venham, que a 

universidade não se feche em muros... fazer com que a comunidade 

se sinta parte da universidade... (Informante 2) 

Os demais não fizeram menção a esse fato, mas alguns depoimentos 

apresentam uma opinião interessante sobre as bolsas, que vai de encontro a 

percepção anterior:  

...não vamos ser hipócrita dizer que não ajuda, ajuda, claro, mas o 
que fica depois é o que você constrói, porque a bolsa tem um certo 
limite de tempo pra acabar, mas o que fica é seu conhecimento e isso 
aí vai lhe ajudar, acho que pra boa parte de sua ênfase que você quer 
fazer, já vai abrir caminhos pro que você quer fazer e realizar. 
(Informante 4) 

Todos os respondentes afirmaram que continuarão a participar de 

projetos de extensão mesmo sem bolsa, como voluntários. Isso por si só, não 

anula a percepção da entrevistada que acredita que há colegas que desejam 

apenas receber o auxílio, uma vez que foram selecionados para responder ao 

questionário os estudantes de atuação mais destacada nos projetos de 

extensão, sendo natural que façam a defesa da importância da bolsa em seus 

aspectos relevantes para as atividades acadêmicas. 

5.8 CAMPUS ICÓ 

As falas não fazem uma nítida distinção entre a UFCA e o Campus, tento 

que pode ser observado que os respondentes usam os termos universidade, 

campus, UFCA, IESA, de modo indiferente para se definir ao campus. Quando 

se referiam ao campus de Juazeiro do Norte ou à reitoria eles sempre se 

utilizavam o termo Universidade, ou UFCA. Foi comum durante a entrevista, 

quando a pergunta usava o termo universidade ou UFCA, os respondentes 

perguntarem: “A daqui? O IESA? Ou toda? ”  

Há um consenso sobre a o quanto é positivo que o campus se dedique a 

estudar o semiárido, que pode ser percebido em falas como essa: “o IESA vem 

com uma proposta muito massa, uma ideia muito massa de desenvolver, 

trabalhar realmente aqui na região Centro-sul”. 



108 
 

O campus é visto como gerador de oportunidades, para a cidade e a 

região do entorno, facilitando o acesso ao ensino superior, de forma mais 

específica para a cidade.  

... as pessoas agora, ao menos quem conhece a universidade ... 
sonham em um dia cursar um (...) curso de graduação sem ter que 
sair da sua casa (...) esse impacto já deve estar acontecendo, isso na 
vida dos nossos alunos e na família deles e as pessoas, os vizinhos 
vão vendo e vão se questionando e também vão querer seus filhos, 
seus sobrinhos possam participar, possam ter acesso. (Informante 2) 

Há o sentimento, evidenciado em respostas, como a que está transcrita 

abaixo, de que a universidade deve estar aberta à comunidade do entorno, a 

quem está fora de seus muros. É a perspectiva de se construir a universidade 

junto com a sociedade, privilegiando a troca de experiências e saberes: 

a universidade tem que ser também depois do muro, não pode privar 
somente aquele ambiente, a gente tem que trazer a comunidade pra 
ela conhecer o que a gente quer fazer com o projeto na cidade, 
conhecer a universidade também, e se interessar algum curso e fazer 
o enem e conseguir uma vaga, eu penso que é isso a importância 
que se dá na comunidade de trazer ela mais pra perto, pra ela poder 
conhecer o que a gente quer fazer aqui, nossos projetos e poder 
ajudar também, né? A ter um, como é que eu posso dizer, é... o maior 
retorno de pessoas (Informante 4) 

Para a informante 3, o curso oferecido (Bacharelado em História) é visto 

como de pouca demanda por não estar ligado às atividades tradicionais da 

região, ou não ter um apelo maior no mercado de trabalho. “(...)a proposta da 

universidade estar presente na cidade do Icó é boa, porém a instituição, ela 

tem que ver cursos mais comerciais...” Solicitada a esclarecer o que seriam 

“cursos mais comerciais”, a entrevistada respondeu que “é aquele curso em 

que você pode atuar em diversas áreas e a gente ainda percebe... a 

preocupação... onde é que aquele estudante, de fato, irá atuar... a visão 

comercial é quando você pode atuar em diversas áreas ou ter mais caminhos a 

seguir”. O sentimento de que devem ser criados outros cursos, além de uma 

melhor estrutura é externado por todos os entrevistados, mas sempre 

acompanhado do pessimismo em relação aos problemas que o campus vem 

enfrentando para sua implementação: 

Se a universidade permanecer aqui, por causa das questões do 
terreno, entre outras que talvez impeçam que nós permaneçamos 
aqui e outras coisas do tipo... é, que aqui haja mais, como é que eu 
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posso dizer, mais atrativos pra educação, como cursos, outros cursos 
além de história, uma xerox, onde os alunos das universidades 
possam tirar as suas cópias pra estudar, livrarias, esse tipo de coisa, 
mas acessibilidade pros alunos, que é o que falta. (Informante 5) 

Os estudantes percebem também um certo isolamento do campus em 

relação ao restante da UFCA. Dificuldade de comunicação, de equipamentos 

de assistência estudantil, que só existem nos Campi do Cariri:  

às vezes você, você sente, é... um certo... pelo fato da gente tá muito 
afastado de Juazeiro, que é o campus principal, você sente como que 
se você tivesse meio que segregado, ainda, do campus de lá, então, 
você tem muitas, muitas coisas voltadas pra lá, que não, às vezes, 
dificilmente acontece aqui se o pessoal do IESA, os professores não 
brigarem pra trazer pra cá, muito. E aí você vê essa dificuldade de vir 
a psicóloga pra cá, a nutricionista, às vezes quando você vai, tem que 
resolver alguma coisa ainda do processo do auxílio moradia, por 
exemplo, tem que ir pra Juazeiro, então você ainda tem essa 
dificuldade. (Informante 1) 

Em 2015, por falta de terreno, houve a ameaça do Campus Icó encerrar 

suas atividades. Durante as falas todos ressaltaram a mobilização realizada 

pelos estudantes pela liberação do terreno para construção do Campus. “O 

único problema que a gente tá tendo é com relação ao terreno que aí tem que 

esperar e ver o que a gente tem que fazer, agilizar e vê o que a gente pode 

fazer enquanto a isso” (Informante 4).  

Os estudantes da UFCA deram um início a um movimento que envolveu 

toda a sociedade civil icoense em passeatas, audiências públicas na câmara e 

em diversos órgãos da esfera municipal, estadual e federal buscando uma 

solução para o impasse acerca do terreno para a construção do campus. Em 

algumas falas há uma cobrança aos outros setores do campus: 

(...) se os alunos não tivessem se mobilizado, ou se essa notícia nem 
tivesse vindo à gente, é, como é que estaria hoje a questão do 
terreno?Será que alguém teria comprado essa briga, se não os 
alunos? Será que alguém do corpo docente, do corpo administrativo, 
até mesmo da reitoria da universidade teria, é , feito essa tamanha 
mobilização, que nós fizemos, pela universidade aqui, no Icó, aqui na 
cidade? (Informante 1) 

Há também falas que expressam a importância do movimento pela 

liberação do terreno para a população da cidade, contribuindo para a 

conscientização política da sociedade: 
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Uma prova disso foi o movimento organizado pelos alunos da 
universidade, do curso de história, pra gente tentar conseguir o nosso 
terreno, onde com essa mobilização, a sociedade civil organizada, 
ela, como posso dizer, ela resolveu abrir um pouco os olhos e 
resolveu lutar pra que a universidade permanecesse aqui, que a 
universidade pudesse ser instalada, implantada, que novas pessoas 
viessem, então eu acredito realmente que com ações como essa nó 
vamos poder mudar um pouco dessa, tirar algumas pessoas dessa 
alienação. (Informante 2) 

Um dos respondentes frisou o fato de que a maior parte das pessoas que 

estiveram envolvidas no movimento em defesa do Campus, nem mesmo 

tinham qualquer envolvimento com a universidade, o que demonstra o desejo 

da população em contar com este equipamento: 

A população até que, assim, não está negando a gente, não está nos 
recebendo mal, até porque nas manifestações que houveram, que 
foram organizadas pelos alunos, no ano passado, sobre a questão do 
terreno, as escolas da cidade foram em massa pras manifestações, a 
maioria estava lá, a maioria do corpo de manifestantes era de 
icoense, né, da cidade mesmo e nem estava vinculado a 
universidade. (Informante 5) 

No início de 2016, com a continuação do impasse sobre o terreno para 

implantação definitiva do Campus, o CONSUP (Conselho Superior Pró-

tempore) da UFCA decidiu suspender por tempo indeterminado as atividades 

de implantação da unidade acadêmica, mantendo apenas as duas turmas que 

atualmente cursam o bacharelado em História. Após a decisão a insatisfação 

dos alunos se tornou evidente. Perguntado se está otimista em relação a 

permanência do campus, o informante 5 foi enfático: “Na verdade, nem um 

pouco. ” 

5.9 CONCEITO DE EXTENSÃO 

Ao serem perguntados sobre o que é extensão, os todos eles informaram 

não um conceito, mas apontam para a finalidade de contato, de ponte entre o 

que é produzido na universidade e a comunidade, que envolve trocas e que vai 

além da sala de aula.  

Extensão... é aquilo, fazer com que a universidade seja uma 
universidade para além de seus muros, fazer com que haja uma 
interação entre a comunidade acadêmica e a comunidade local, é 
fazer com que aquilo, o conhecimento produzido dentro da 
universidade possa ir além dela e possa se tornar ações de 
intervenção na própria comunidade. (Informante 2) 
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O fato de a cidade ser tombada pelo patrimônio histórico é um assunto 

controverso e são muitos os icoenses que não valorizam esse patrimônio. Para 

os extensionistas, a extensão, por meio de suas atividades pode trabalhar junto 

a população sobre essa rejeição:  

...gerar a interação universidade/sociedade, gerando conhecimento 
pra aquele pessoal e eu acredito que consequentemente, os projetos 
de extensão que a gente vai abordar aqui, no Icó vão mudar essa 
visão que as pessoas tem hoje de desvalorizar o patrimônio histórico 
que ela tem. (Informante 1) 

O estímulo a buscar novos conhecimentos também foi percebido pelos 

estudantes. Uma delas ao explicar o que entendia por extensão, exemplificou 

essa despertar do desejo por ampliar o que estava aprendendo na extensão:  

Assim, extensão, pra mim, eu acho que é estender o conhecimento e 
o que eu poderia levar desses projetos foi, porque, assim, eu fiquei 
apaixonada por cinema brasileiro, é tanto que participei de uma 
oficina de uma pessoal de, é... acho que era, acho não, era de 
Fortaleza, que tava no Cariri que eles rodam com cinema, cinema 
itinerante, eu participei de uma oficina, ganhei até um certificado, pra, 
é... saber como se trabalhar com cinema, projetar e também como 
fazer projetos e eu acho muito importante porque cada um tem uma 
especifi... como é que eu posso dizer, tem o âmbito específico. 
(Informante 4) 

Ao serem perguntados sobre o que é extensão universitária, algunsnão se 

detiveram na definição e chegaram a dar exemplos do que faziam os projetos 

de extensão, como forma de fazer entender o que compreendiam como 

extensão.  

Extensão, como a palavra já disse é algo que se estende, é algo que 
vai além, então numa universidade, extensão, algo que vai além é 
quando sai da sala de aula, sai daquela coisa monótona de um 
professor estar falando com o aluno e o aluno passa a agir na 
sociedade, tipo a ação de extensão dos alunos que estavam 
construindo uma ponte entre os icoenses e a sua própria história, a 
extensão de promover eventos onde houvesse cinema, como é... O 
cine-clube que houvesse acesso a filmes produzidos por brasileiros 
com a temática da cultura, dos direitos humanos, ou mesmo o da 
nossa, o do projeto que eu faço parte que conecta a cidade com o 
patrimônio histórico e o projeto também viabiliza a questão da ponte 
entre as pessoas e o próprio patrimônio, então a extensão é uma 
forma que você sai, de uma forma bem prática, é a saída de alunos 
das salas de aula à sociedade para agir no meio da sociedade. 
(Informante 5) 

Fica claro nos depoimentos a busca de contato com a sociedade icoense, 

a tentativa de compartilhar saberes com o popular e o desejo de estender a 
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atuação dos projetos às comunidades rurais, aos estudantes de Ensino Médio, 

mencionando ainda agricultores, irrigantes, colonos de assentamento do MST, 

presidiários, e outros grupos percebidos pelos bolsistas no município. 

 

5.9 PROJETOS DE EXTENSÃO 

Entre os projetos de extensão desenvolvidos pelo campus, os mais 

citados são o cineclube e o projeto que se desenvolve no arquivo público da 

cidade, o qual os entrevistados não sabem o nome, apesar de o considerarem 

muito importante e expressarem mesmo o desejo de participar dele. Observa-

se que os outros projetos têm pouca visibilidade, mesmo para os estudantes da 

universidade. Nota-se que os informantes se identificam com os projetos de 

extensão no qual estão envolvidos, apresentando sugestões de melhorias e 

desejando trabalhar por mais tempo com o projeto. 

(...) tem o projeto de empoderamento, se eu não me engano, o nome 
é esse da, que a... a orientadora era a Polliana, que aí tá o Lucas, 
tem a Karina e eu acredito que agora se eu não me engano é a 
professora Amanda que vai orientar eles nesse projeto e aí, eles 
fazem debate sobre o patrimônio, aqui na cidade, já fizeram dois 
encontros já, e aí eu já partticipei também desses debates. Tem o 
projeto Cineclube do Prof. Rodrigo Capistrano, também, que ele 
realiza, é um cineclube que ele passa os documentários, no teatro 
aqui da cidade, ele sempre traz o diretor, o cara que... fez o filme, ele, 
ele exibe os curtas metragens, e aí depois desses filmes a gente 
aborda reflexões e debate sobre as ideias do diretor do filme, etc, e aí 
são projetos que eu tô sempre interagindo. (Informante 1) 

Apesar da distância entre Icó e os demais campi da UFCA, alguns 

extensionsionistas, além de listar os projetos que conhecia e que são 

realizados na cidade, informaram que participam, também de atividades em 

outros campi: 

a gente se envolve mais nas ações daqui, como por exemplo, o 
projeto de extensão dos meninos com professor Jucieldo, que é essa 
questão dos arquivos, então sempre que tem alguma coisa que é 
aberto não somente pros bolsistas eu também participo, deixa eu ver, 
o projeto Miscelânea da professora Priscila também, que é de auxiliar 
a pesquisa em história nas escolas de nível médio, sempre que posso 
participo. Sempre estou presente no Cineclube, um projeto de cultura, 
desenvolvido pelo professor Rodrigo e sempre que posso, que tem 
alguma outra coisa nos outros campi e que não vai chocar com 
os horários aqui em Icó, eu procuro participar, de semanas 
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acadêmicas de eventos que são realizados pelos estudantes da 
UFCA, em parceria com a própria universidade. (Informante 2) 

Alguns dos projetos mais citados eram os que envolviam diretamente o 

trabalho com o ofício do historiador, como o trabalho desenvolvido nos arquivos 

da cidade e o trabalho com técnicas de história oral realizado no distrito de 

Lima Campos: 

(...) tem alguns que é do professor Jucieldo né, que é justamente pra 
transcrever, só não tô lembrada agora o nome da ação, mas é pra 
transcrever os dados dos documentos oficiais do século XVI, XVII que 
está ali no Câmara e cadeia, também tem outros dois bolsistas, o 
projeto, deixa eu ver se eu lembro mais de algum, ah, tem o da 
professora Priscilla também que é desenvolvido em Lima Campos, é 
justamente concentrado na história daquela região, de como foi 
criado o açude Lima Campos, pra onde as pessoas foram 
antigamente, então tem toda essa preocupação da história. 
(Informante 3) 

Em seu relato sobre os projetos de extensão que conhecia, esta 

extensionista, falou um pouco da participação nas oficinas realizadas no 

arquivo público de alunos do ensino médio das escolas da cidade:  

... tinha o diálogo sobre o patrimônio que a gente conversava como 
que poderia melhorar, enfim, o de Priscila, né, que ela, eu não sei 
bem específico explicar, mas ela, era na comunidade de Lima 
Campos, ela pegava pessoas e pegava aquele depoimento pra se 
trabalhar em um projeto. Tinha o de Jucieldo, tem, aliás, que eu acho 
interessante demais também que era, quando eu fui me inscrever foi 
o que eu fiquei, coloquei a opção 2, que foi o de, porque primeiro 
Jucieldo, eu fui escolhida pro de Rodrigo, foi ótimo, mas eu me 
apaixonei pelo de Jucieldo, porque ele mexe com arquivos antigos da 
cidade, óbitos, registros de nascimento, sabe? E ele faz oficinas 
também, inclusive as últimas oficinas foram com o pessoal da 
EP10, que a gente assim, que a gente se sentou, uma comunidade 
dum grupo só, a gente trazia eles e mostrava como era o processo 
de, de mexer com arquivo, documento, pegar o arquivo, ter todo 
cuidado, porque, porque são folhas antigas, não podia se expor ao 
sol, tem que usar roupa específica, sabe? A leitura também é difícil 
porque era, eram outros tempos, enfim, era escrito a mão, enfim são 
os que eu conheço. (Informante 4) 

Muitos dos respondentes desconheciam os nomes dos projetos de 

extensão, mas sabiam do que tratavam e admiravam o trabalho realizado pelos 

coordenadores do projeto e os bolsistas: 

eu não lembro o título definido de cada um, mas eu lembro das 
ações. Uma ação de extensão era a que dois alunos, a Sofia e o 

                                            
10 Alunos da Escola Estadual de Ensino Profissional Deputado José Walfrido Monteiro, 

popularmente conhecida em Icó como EP ou profissional.  
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Felipe, eles iam pra um acervo histórico aqui de Icó, na Casa de 
Câmara e cadeia, eles pesquisavam documentos antigos e 
realizavam atividade paleográfica. O que é isso? Eles pegavam um 
texto em escrita antiga e arcaica e traziam pra nossa língua, tornando 
mais acessível pras pessoas daqui, pra poder gerar um, como é, 
acessibilidade, aos documentos históricos pra que os icoenses 
soubessem da própria história, tavam sendo um intermédio entre as 
pessoas e a própria história. Outra ação de extensão era a do 
professor Rodrigo que ele realizava o cineclube, que ele trazia 
vídeos, filmes brasileiros, todos de iniciativa brasileira com temáticas 
sobre os direitos humanos e ao mesmo tempo que trazia os filmes, 
ele trazia diretores ou entendidos na área do cinema brasileiro, 
trazendo questões sobre a, as nossas configurações sobre cultura, 
sobre o cinema em si, a história e os direitos humanos pro Brasil, 
principalmente pro Ceará. (Informante 5) 

Nas falas os respondentes consideram o projeto como dos professores: o 

projeto de Priscila, o projeto de Rodrigo, o projeto de Jucieldo. Apenas dois 

respondentes fazem referência aos alunos envolvidos no projeto.  Quando 

perguntados pelo projeto de extensão do qual participam, a maior parte prefere 

apontar suas atividades como um exercício de coletividade, são realizadas por 

todos os bolsistas, no entanto nas falas abaixo os termos em negrito 

demonstram a reivindicação a si do protagonismo:  

eu estou trabalhando com um processo criminal agora ele é do final 
do século XIX, de 1854, se chama “assassinato de João Martins”, e aí 
a gente se reúne com os professores, o coordenador e a vice 
coordenadora do nosso projeto, e aí a gente debate alguns textos e 
eles falam um pouco pra gente sobre essas fontes, como a gente 
poderia trabalhar, é... e depois a gente vai lá no arquivo e nós 
mesmos digitalizamos essa fonte, nós mesmos transcrevemos e 
montamos o nosso conteúdo que a gente vai trabalhar na oficina e a 
forma que a gente vai trabalhar na oficinaEu, geralmente, trabalho 
na oficina lá quando eu vou trazer o projeto, o processo criminal, eu 
passo um slide pro pessoal explicando como se dá a importância do 
processo crime como fonte, desde quando ele começou a ser 
trabalhado, a metodologia que se dá com os processos criminais e aí 
depois, eu passo, já no final da oficina, eu entrego pra eles um 
trecho numa folha com uma parte do processo criminal pra eles 
tentarem transcrever e ver realmente a importância de saber 
manusear esse tipo de fonte.. (Informante 1) 

 

O Cineclube é um dos projetos de extensão, desenvolvidos no Campus, 

mais prestigiado. Suas sessões tem um público médio de 100 pessoas entre 

estudantes, professores e a população em geral e possibilitou a realização de 

importantes debates sobre cidadania, direitos humanos e outros assuntos. A 

seguir como uma das extensionistas envolvidas com o cineclube se refere às 

atividades que realiza no projeto: 
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Eu desenvolvo junto com o coordenador do projeto, o professor 
Rodrigo e mais dois alunos bolsistas, o projeto cineclube, é um 
projeto de extensão onde a gente convida um público da cidade, a 
princípio, estudantes de Ensino Médio, comunidades no geral, 
pessoas, donas de casa, enfim, comunidade em geral a estarem uma 
vez ao mês ou no teatro, ou no CSU, para através de uma temática, 
através de uma problemática apresentada no filme, no segundo 
tempo a gente vai, abre pra um diálogo, o que foi que aquele filme 
apresentou, o que é que a gente pode, são vivências, problemas do 
nosso dia-a-dia que a gente pode através, coloca através de filmes e 
a gente convida o diretor, normalmente a pessoa que produziu o 
próprio filme para apresentar né, como ele foi desenvolvido e depois 
a gente abre pra um debate. (Informante 3) 

Os demais respondentes se colocam como voluntários e ressaltam a 

participação dos colegas no projeto, embora na prática, os respondentes atuem 

como protagonistas do projeto:  

Eu participo do Projeto Diálogos sobre o Patrimônio, isso como 

voluntária, onde o intuito é trazer temáticas que sejam de interesse 

da comunidade ou que tenham relação com a cidade até, por 

exemplo, é discutido educação patrimonial, o que é patrimônio 

histórico, patrimônio imaterial, essas temáticas que conversam com 

nosso curso, já que nós fazemos um bacharelado em história com 

ênfases em patrimônio, que conversam com o nosso curso 

(Informante 2) 

Na fala a seguir há o reconhecimento implícito de uma liderança entre os 

bolsistas, não por saber mais, mas por ter mais experiência: 

No cineclube, a gente não tinha uma, assim, uma especificado o 

que cada um fazia, a gente resolvia nas reuniões, quando um não 

podia vir, se organizar, mudava, mas eu vou falar em geral, tinha 

vezes que eu ficava responsável pelo som, que eu ligava pro rapaz 

pra ele ir e montar, às vezes eu ia com os meninos pra gente 

escolher o local, porque como o Rodrigo, enfim às vezes era muito 

atarefado e muitas vezes ele não podia tá aqui antes, às vezes ele 

vinha na hora com o convidado, então a gente ficava responsável 

por, por ajeitar tudo, só, enfim, então a gente tinha que ver a questão 

de som, tinha que ver a questão de espaço, tinha que ver a questão 

de arranjar mesa (...) Quando eu precisava, por exemplo, de Geane 

pra alguma coisa, que eu, como ela já, entrou antes de mim, ela tinha 

mais experiência, que às vezes eu precisava de uma coisa e eu pedia 

ajuda pra ela. (Informante 4) 
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Neste trecho que aborda o Projeto Diálogos sobre o Patrimônio, o 

extensionista comenta as mudanças que o projeto sofreu para a edição 2016, 

em que após um ano realizando palestras e encontros sobre o patrimônio, o 

projeto passa a realizar uma abordagem mais direta a população por meio de 

entrevistas: 

Eu realizo pesquisa voltada pra área do patrimônio, principalmente do 

Ceará, eu ajudo a promover os eventos diálogo sobre o 

patrimônio, eles visam trazer pessoas que tenham experiência na 

área do patrimônio para palestrar e principalmente conversar com as 

pessoas de Icó e é bem isso, pesquisar na área da cultura, do 

patrimônio, a questão da educação patrimonial na cidade de Icó, 

inclusive com ações, que são o objetivo dessa nova fase em 2016, é 

realizar entrevistas com alunos de Icó, pessoas de Icó pra construir 

um, uma melhor relação com a comunidade. (Informante 5) 

Além dessas categorias o discurso dos respondentes permite vislumbrar 

os valores que atualmente estão sendo compartilhados no campus.  

5.10 VALORES COMPARTILHADOS 

Ferreira et all (2012) explicam que o indivíduo passa a se sentir parte ada 

organização, quando a vida organizacional passa a ter significado para eles e 

isto só é possível quando a organização passa a ter seus próprios valores e 

estes passam a ser compartilhados pelo grupo, tornando-se fonte de força para 

a organização. Para Schein (2004) é a interiorização destes valores que 

formam as verdades implícitas, o nível cultural mais profundo de uma 

organização, uma vez que são formadas pelas experiências que o grupo 

vivencia em conjunto.  

Existe um desejo entre os estudantes de construir uma universidade 

diferente. Algumas vezes não é verbalizado diretamente, mas quando se 

observa o conjunto das entrevistas esse desejo é percebido na ênfase que dão 

ao termo construir a universidade. Mas há falas em que expressam essa busca 

por uma universidade que eles possam moldar. 

Eu acredito que sim, porque por ser uma universidade nova nós 
temos a oportunidade de moldar um pouco a nossa forma, tá 
entendendo? E contribuir, construir essa universidade e fazer com 
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que o que a gente acha errado, a gente percebe que não é correto 
em instituições que já tem uma certa idade tentar evitar na nossa e 
assim desenvolver também uma universidade diferente. (Informante 
2) 

O Informante 1 já vê o campus Icó como uma universidade diferente, 

onde há problemas, como a falta de estrutura, mas que são compensados pelo 

que é produzido, como se percebe nessa fala: 

(...) aqui o prédio é cedido pela prefeitura, o prédio do administrativo, 
as aulas são numa escola adaptada pra gente ter aulas e a bibli..., a 
nossa biblioteca, por enquanto, é, é só uma sala de multimeios, então 
você percebe mais a diferença na infraestrutura, mas em nível de 
conhecimento, eu vejo que, é maior, tanto no que é passado, pelo 
empenho mesmo dos professores do instituto, pelos projetos 
desempenhados pelos professores, como também a, a atenção de 
todos que compõem a universidade com o aluno e isso aí agrega 
muito, mais do que a estrutura. 

Para tanto, a universidade deve ter valores próprios, os quais devem 

expressar essa diferença. O primeiro valor que se pode perceber nas falas é o 

coletivismo. Há um desejo de se fazer as atividades junto, de construir 

coletivamente. Uma das palavras mais utilizadas durante a entrevista foi gente: 

“a gente faz”, “a gente se reúne” são expressões típicas nas respostas. O 

informante 5 falando sobre a ação de extensão dos sonhos se expressa da 

seguinte forma: 

Uma ação de extensão que envolvesse mais produção intelectual, 
envolvendo não só determinadas pessoas, mas, mais pessoas, mais 
contribuição, entendeu? Não um pensador, não uma doutrina, não um 
escritor, mas uma coisa mais relacionada com as pessoas, 
contribuindo umas com as outras. 

Muitas vezes esse construir coletivo se dava de forma prática, como se 

observa no relato da informante 4 sobre as atividades de sua ação de 

extensão: “só era nós três no projeto, mas tinha pessoas da faculdade, nossos 

colegas de, enfim, se disponibilizava pra ir com a gente sabe”, ela 

complementa: “a gente fazia, cada um, de tudo um pouco e tudo a mesma 

coisa, sabe? ” Ela resume tudo:  

(...) o mais importante que eu vejo é a construção do conhecimento, a 

gente tá construindo um conhecimento junto, a gente pode debater 

um com o outro o que tá acontecendo, o que pode fazer pra mudar, 
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eu acho que o foco é esse a visão crítica que a gente tá querendo 

despertar nas pessoas.  

Um dos bolsistas aplicou uma metáfora sobre essa construção coletiva do 

conhecimento, onde os participantes da atividade passam a ser repetidores do 

conhecimento: “é como se fosse uma árvore cheia de ramificações que vai, vai 

crescendo”. 

Um outro valor é o compromisso social. Mais uma vez cada fala reflete 

o desejo de influenciar positivamente a comunidade do entorno. A informante 2 

expressa, acerca dos naturais da cidade, que “essas possam ficar aqui 

interagindo na cidade delas, construindo conhecimentos para melhorar a forma 

como a comunidade local vive” (Informante 1).Há uma compreensão de que 

devem dar retorno no investimento que a sociedade lhes proporciona quando 

cursam uma universidade pública. 

(...) não somente pegar meu diploma aqui e pronto sou uma bacharel 
em história, bacharel em gestão pública, não, o que eu quero pra 
minha vida e no que ela pode interferir na vida das pessoas? Eu 
acredito que esse impacto já deve tá acontecendo, isso na vida dos 
nossos alunos e na família deles e as pessoas, os vizinhos vão vendo 
e vão se questionando e também vão querer que seus filhos, seus 
sobrinhos possam participar, possam ter acesso. (Informante 2) 

Abrir caminhos, apontar uma direção, seriam papéis da universidade 

percebidos pelos bolsistas, como afirma uma aluna: “eu acho que realmente 

uma universidade (...) teria que, de fato, oferecer caminhos, a universidade 

oferecer caminhos para aquela população se desenvolver” (Informante 3). 

Cada participante deseja mostrar, por meio da extensão, o que a cidade de Icó 

pode realizar: 

(...) a gente discutia como é que a gente poderia trazer a cidade a 
tona, como é que a gente podia fazer pra que a cidade se 
restabelecesse, pra poder ter um movimento turístico aqui... 
(Informante 4) 

Os estudantes em um momento ou outro expressam claramente a 

convicção de que a universidade não pode ficar apenas dentro de seus muros 

e desejam ampliar o alcance das discussões das quais participa. O desejo de 

ser um agente de mudanças é externalizado em falas como essa: 
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Possibilitar que outras pessoas tivessem acesso a essas discussões, 
pudessem participar desses debates e conhecer um pouco mais 
sobre a cidade que eu vi, porque eu escolhi vir pra cá, então eu 
acredito que tenho por obrigação estar participando de tudo que 
possa intervir de forma positiva pra que a comunidade possa se 
emancipar intelectualmente desses cabrestos que a cercam. 
(Informante 2) 

Os diversos projetos de extensão, apesar da diversidade de técnicas, de 

metodologias e de material de trabalho, são vistos como potenciais indutores 

de mudança: “cada um tá numa ênfase diferente, mas vão se juntando numa 

coisa só, que é o bem da comunidade (...) e o bem da cidade, porque eu acho 

que a gente tá andando pra construir a cidade de volta”. 

Por isso os bolsistas defendem que cada projeto deve ser pensado para 

atuar na sociedade, como evidencia a fala abaixo: 

(...) não faria sentido eu desenvolver um projeto se o meu intuito é 
somente eu. Se eu desenvolvo um projeto que eu tenho um intuito de 
interferir nas outras pessoas de forma positiva, eu acho que é bem 
melhor. (Informante 2) 

As falas apontam para uma identificação entre ação e conhecimento, 

onde conhecer é fazer (MATURANA E VARELA, 2001). Uma universidade 

sertaneja, voltada para a convivência com o semiárido deve fazer essa 

identificação e nortear por ela sua atuação.  

A valorização dos saberes populares é outra característica da cultura 

que se está desenvolvendo no IESA. Esta valorização é importante para a 

convivência com o semiárido, uma vez que vai colocar sob nova luz um saber 

que até bem pouco tempo era desconsiderado, como cita Morin (2011, p. 41-

41). 

Por toda parte e durante décadas, soluções presumivelmente 
racionais trazidas por peritos convencidos de trabalhar com a razão e 
para o progresso e de não identificar mais que superstições nos 
costumes e nas crenças das populações empobreceram ao 
enriquecer, destruíram ao criar.  

Para que o desenvolvimento regional sustentável seja uma realidade é 

preciso realizar esta liga entre o popular e o acadêmico, dar-lhe uma dimensão 

mais humana, intelectual, afetiva e moral sob pena de que ao se fazer um 

desenvolvimento dito sustentável, apenas num viés técnico-econômico, acabe 

por leva-lo, paradoxalmente, a um ponto insustentável (MORIN, 2011).  
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O discurso dos estudantes reconhece estes saberes como uma 

ferramenta importante para a universidade e veem a extensão como uma 

mediadora do contato entre o saber universitário e esse saber popular, porque 

“possibilita contatos diretos com a comunidade né, com as pessoas que moram 

na cidade e é uma troca de experiência, né, aluno mais instituição, instituição 

mais população” (Informante 3). 

A entrevistada afirma, ainda, que “a comunidade ela tem que, de fato, 

estar no dia a dia da universidade”, segundo ela porque “através das vivências 

de cada cidadão, eu acho que a universidade pode tirar, de fato, alguma coisa 

boa, né, que eles têm uns olhares diferenciados”. Isso vai ao encontro dessa 

colocação, do bolsista do projeto Diálogos sobre o Patrimônio: 

A comunidade é uma coisa importantíssima na questão do 
patrimônio, porque é ela quem constrói o patrimônio, então é 
essencial que haja uma ponte entre a universidade e a comunidade, 
falando sobre o patrimônio, realizando diálogos sobre o patrimônio. 
(Informante 5) 

Em outro momento da entrevista o informante 5 é enfático ao dizer que é 

a comunidade que faz o projeto acontecer e que sem ela “não há projeto, 

porque o projeto foi feito pra comunidade, pra viabilizar essa conversa entre 

pessoas que entendem sobre o patrimônio e pessoas que fazem o patrimônio 

acontecer” Em outras palavras o saber acadêmico se relacionando com o 

saber popular.A informante 2 acredita que as atividades devem fazer com que 

a “comunidade possa questionar, possa interagir para que dali possa tirar suas 

próprias conclusões, através de uma reflexão” e que isso contribui para que “a 

cidade tenha um sentimento de pertença para com a universidade”. A 

informante 4, ao falar do seu desejo de levar o seu projeto de extensão aos 

distritos expressa o seguinte: “(...) nos distritos tem muitas pessoas carentes, 

mas, é... que são portadoras de um conhecimento enorme, eles só não tem 

aquele incentivo, aquele puxavanco...” 

Nessa perspectiva vem somar-se a utilização do paradigma da 

Complexidade para avançar nos estudos do e sobre o semiárido, observando 

que a produção de conhecimento socialmente responsável por meio desse 

paradigma consegue dar conta das múltiplas perspectivas e contribuições que 

podem ser dadas pela comunidade acadêmica, pela comunidade do entorno e 

pelos diversos saberes que por meio da extensão circulam entre a universidade 
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e a sociedade. “Um pensamento capaz de integrar o local e o específico em 

sua totalidade de não permanecer fechado no local e nem no específico, que 

seja apto a favorecer o sentido da responsabilidade e da cidadania” (MORIN, 

2013, p. 28) 

Podemos perceber a utilização desse paradigma em algumas falas como, 

“todos nós temos de certa forma uma ligação, porque o que eu faço hoje, ele 

vai impactar tanto a minha vida, quanto a das pessoas que estão próximas a 

mim, então tudo tem algo que nos liga” (Informante 2). 

A educação e o conhecimento não são processos neutros, imparciais, 

eles são moldados e executados de acordo com o modelo de mundo e de 

sociedade que se deseja construir (BAPTISTA E CAMPOS, 2013). Para o IESA 

realizar o que se propõe será necessária “a busca de uma perspectiva mais 

abrangente, de um domínio experiencial em que o outro também tenha lugar e 

no qual possamos construir um mundo juntamente com ele” (MATURANA E 

VARELA, 2001, p. 268). Ou seja, um paradigma reducionista simplificador, não 

é adequado, “torna-se necessário que nos rearmemos intelectualmente, 

instruindo-nos para pensar a complexidade” (MORIN, 2013, p. 27).    

Na verdade, o que está acontecendo são diversas construções: 

construção de uma universidade; construção de profissionais; construção da 

sociedade; cada um construindo ao outro de forma compartilhada, afinal, ao 

mesmo tempo em que construímos o mundo somos construídos por ele 

(MATURANA E VARELA, 2001). É preciso, como aponta Morin (2013, p. 76-

77) “perceber as ligações, interações e implicações mútuas, os fenômenos 

multidimensionais, as realidades que são simultaneamente, solidárias e 

conflituosas”. Dessa forma essas construções simultâneas poderão dar sentido 

a um contexto mais amplo, um tecido social que demonstre que a universidade 

é diferente não só no discurso, mas em suas práticas. 
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6 CONCLUSÃO 

A construção de uma Universidade não é uma tarefa simples. Ela envolve 

as mais variadas decisões políticas de investimento, alocação de recursos, 

concepção e outras. Envolve também a decisão de construir o novo, uma 

universidade do futuro, no presente, quando seria mais fácil replicar o modelo 

existente.  Fazer essa construção em uma cidade do interior cearense, onde 

antes não havia nenhuma instituição pública de Ensino Superior, acrescenta 

ainda mais dificuldades, afinal, reúnem-se servidores docentes e técnico-

administrativos vindos de outras instituições, com outras vivências e 

experiências, com pouco ou nenhum conhecimento prévio da cidade e de sua 

cultura, para construírem-se como grupo. Um grupo que deve, dessa 

diversidade toda, constituir uma cultura que dê respostas a uma comunidade 

que coloca, como observado na pesquisa, diversos anseios sobre a 

Universidade.  

O corpo docente refere-se a esse momento como a fase heroica, a fase 

de lutas e dificuldades que depois frutificará na estabilidade da Instituição. 

Compartilham da visão da direção da Universidade, que o que se constrói em 

Icó, no Instituto de Estudos do Semiárido, é uma universidade sertaneja. 

Acreditam-se realizando essa criação, utilizando-se da interdisciplinaridade e 

do contato com a comunidade do entorno, por meio das ações de extensão.  

Para os servidores técnico-administrativos, a construção do campus é 

também a construção de um espaço mais amplo, uma vez que a natureza de 

suas atividades levou-os a fixarem-se na região e a conviver com seus pontos 

positivos e negativos, colocando-os numa perspectiva de buscarem, além da 

efetivação da implantação do campus, a melhoria da qualidade de vida na 

cidade, ampliando sua participação nos equipamentos de discussão da cidade 

como associações, clubes e outros.  

O curso de História recebeu estudantes da região e de fora dela. São 

estes os principais atores na execução das atividades nos projetos de extensão 

e foram em seus discursos que este trabalho procurou a resposta a seu 

problema de pesquisa. São estes estudantes que, por meio da extensão, estão 

impactando a comunidade e que ao concluírem seu curso deverão, com sua 
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atuação, refletirem uma formação cidadã voltada para convivência com o 

semiárido. 

Construir uma universidade sertaneja é criar uma cultura organizacional 

que leve em consideração a convivência com o semiárido, os saberes 

populares e busque estar mais próxima da comunidade extramuros, sabendo 

que esta postura é necessária para a construção de um conhecimento 

pertinente e socialmente inserido. 

Por isso as ações de extensão são importantes. Cada projeto 

extensionista, realizado em Icó, realizou diálogos com a sociedade, os saberes 

populares e acadêmicos foram partilhados nesses encontros e permitiu a 

universidade ter contato com as necessidades da população, ao mesmo tempo 

em que a cidade tomou conhecimento das potencialidades da universidade 

para resolução de suas demandas. 

Durante a coleta de dados ficou claro que os alunos consideram que sua 

participação nos projetos de extensão foi muito importante, para a cidade, para 

a universidade e para eles próprios. Muitos constataram mudanças de 

comportamento que associaram às atividades de extensão. Acreditavam-se 

mais participativos, mais críticos e menos tímidos e introvertidos.  

A análise dos dados permitiu observar que a cultura que está nascendo 

no campus aponta justamente para a cultura de uma universidade sertaneja. 

Ainda há um longo caminho a percorrer, mas, a julgar pelas falas dos bolsistas, 

eles seguirão a cultivar os valores como o coletivismo, a valorização dos 

saberes populares e a responsabilidade social, que somadas utilização do 

método da complexidade efetivarão uma cultura que permita a UFCA situar-se 

no contexto do semiárido. 

Esta pesquisa trabalhou com as percepções e as representações geradas 

pela implantação de um campus universitário em uma cidade do semiárido 

nordestino. Enquanto tal, pode ensejar pesquisas comparativas com cidades 

de outras regiões do país e ainda ampliar as pesquisas sobre a interação 

realizada com a comunidade externa por meio das atividades de extensão.  

Enquanto um trabalho focado nas Políticas Públicas da Educação 

Superior, a pesquisa poderá ser utilizada para compreender como se dá a 

interação entre os anseios da comunidade do entorno da Instituição de Ensino 
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Superior e a missão acadêmica da mesma, de forma que possa auxiliar nos 

meios para que ambas possam aproximar-se e complementarem-se.  

Por fim, este trabalho possibilitara uma maior compreensão acerca da 

construção de uma universidade que se propõe a ser uma universidade 

sertaneja, podendo assim, fornecer aos formuladores de políticas públicas 

meios para formulação de políticas no âmbito da educação superior.  

As múltiplas possibilidades que se apresentam nos estudos sobre o 

semiárido podem estimular ainda mais ações de extensão, que retroalimentam 

as atividades de ensino e pesquisa, o que permitiria que a Universidade 

Federal do Cariri, desenvolvesse no Campus Icó, uma atuação diferenciada, 

que permitisse a seus professores, alunos e servidores identificar-se enquanto 

parte da comunidade sertaneja e a essa comunidade enxergar a Universidade 

como parte de sua realidade.  

Este trabalho procurou discutir a expansão da Instituições Federais de 

Ensino Superior, analisando-as sob o analisando-as sob a ótica da extensão. 

Para isso, buscou explanar o histórico e as discussões que são realizadas 

sobre a extensão, principalmente, após a redemocratização, quando a 

extensão adotou uma concepção de maior proximidade com os movimentos 

populares e com as comunidades extramuros, para em síntese com estes 

novos parceiros produzir um conhecimento capaz de transformar a 

Universidade e a Sociedade.  

O retorno do Estado Democrático permitiu que novas personagens 

entrassem em cena no ambiente político brasileiro, culminando com a vitória 

eleitoral de um projeto político diferente do que se havia realizado no Brasil, 

durante a sua história. A expansão do ensino superior, primeiro saindo do eixo 

sul-sudeste, depois saindo das capitais dos estados, na direção das cidades 

médias do interior, acompanhadas de políticas afirmativas para ampliar o 

acesso das populações em vulnerabilidade social e econômica foi uma das 

políticas estimuladas durante os governos de Lula e de Dilma. Para que esse 

movimento pudesse ser compreendido, a pesquisa procurou retratar as 

discussões sobre a Universidade brasileira, desde o surgimento dos primeiros 

cursos de ensino superior, ainda no século XIX, até o momento atual, onde 

depois de uma vigorosa expansão do financiamento público para a educação 

superior, a crise política e econômica, que terminou por apear do poder o 
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Governo Dilma Rousseff, obrigou tanto o governo desta última, como o do seu 

sucessor a realizar cortes drásticos e profundos tanto no orçamento das 

universidades federais, quanto nos programas como FIES, PROUNI e Ciências 

sem fronteiras, dentre outros. A comunidade acadêmica denuncia esses cortes, 

ao mesmo tempo em que procura saídas para continuar a realizar as atividades 

universitárias.  

O governo Temer apresentou no segundo semestre de 2016, ao ser 

efetivado na presidência da república, a Proposta de Emenda Constitucional 

que cria um teto para os gastos públicos, a PEC 241. Por essa proposta as 

despesas do Governo Federal deverão ser congeladas por 20 anos, com cifras 

corrigidas pela inflação. O objetivo seria interromper o crescimento dos gastos 

da União, no entanto, há o temor de que a PEC 241, termine por frear os 

investimentos em saúde e educação.  

Neste contexto, há o risco de que no tripé universitário, a Extensão venha 

sofrer mais a ação dos cortes nos investimentos do que a Pesquisa e o Ensino. 

Esse desinvestimento poderia refletir-se na diminuição de bolsas e auxílios 

para estudantes extensionistas. Este cenário prejudicaria as atividades de 

extensão, não apenas impedindo sua expansão, como também levando a 

diminuição dessas ações. Nesse cenário, o contato entre a sociedade e a 

universidade ficaria prejudicado e a própria democratização do Ensino Superior 

no Brasil, ocorrida nos últimos anos, estaria ameaçada.  

São estes cortes que estão interrompendo a experiência do Campus Icó, 

na medida em que a falta de recursos impede a definitiva implantação e 

consolidação da unidade acadêmica. No entanto, como demonstra este 

trabalho, a pequena comunidade acadêmica do IESA, continua a construir uma 

cultura organizacional que a identifica enquanto uma universidade sertaneja.  

Os campi do interior e as novas universidades federais sediadas no 

sertão necessitam da dedicação do seus servidores, técnicos e docentes, do 

movimento da juventude que compõe seu corpo docente e do apoio da 

sociedade para manter suas atividades, e mais, em um país onde imperam 

tantas desigualdades sociais e onde há falta de oportunidades educacionais, 

da presença do estado a garantir e financiar a sua existência, uma vez que, 

como diz Bauman (2013, p. 74), “a desigualdade de oportunidades 
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educacionais só pode ser confrontada em ampla escala por políticas de 

Estado”.  

A democratização do Ensino Superior, enquanto um fenômeno social 

recente, deve suscitar diversos estudos e pesquisas acadêmicas. A própria 

extensão universitária e as relações desta com a sociedade têm uma série de 

aspectos relevantes para a pesquisa de modo que este trabalho, sobre a 

extensão universitária e suas contribuições na implantação de um campus 

universitário em uma cidade do semiárido cearense pode ser o ponto de partida 

para trabalhos que enfoquem todo o território do Nordeste brasileiro e as 

universidades e campi surgidos na região durante a última década.  

Existem ainda questões que podem alimentar pesquisas sobre o caráter 

da educação a ser implementada no semiárido e sobre como a experiência da 

identificação da universidade com a cultura sertaneja está se dando neste 

território. Como visto neste trabalho, o semiárido e a relação do homem com 

este território atravessa uma mudança paradigmática, onde há avanços, 

resistências e permanências, por isso o estudo dessas transformações será 

uma ferramenta importante para a formulação de políticas públicas para o 

Sertão.  

A suspensão da implantação do campus não impediu a realização de 

suas atividades. Ensino, pesquisa e extensão continuam a ser realizados no 

IESA, a despeito das dificuldades, mostrando que a unidade, embora com tão 

pouco tempo de criação e já enfrentando a falta de recursos, o corte nos 

investimentos e outros tantos entraves em um momento de crise política, 

econômica e institucional, demonstra mais uma característica sertaneja. Uma 

característica que Euclides da Cunha, ao testemunhar a luta dos sertanejos de 

Canudos, há pouco mais de 100 anos, deixou registrada no Os Sertões: “O 

sertanejo é, antes de tudo, um forte”. 
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