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Eu quero que vocês, jovens universitários e estudantes 
de ensino médio, também, como nós fazíamos, vão aos 
bairros junto aos mais humildes porque ali se aprende o 
que sofre o povo, que coisas eles necessitam; ali se adquire 
a sensibilidade que nunca mais se perde. Porque é na 
juventude, porque é na idade em que vocês aprendem a 
incorporarem-se à vida, que se fixam os conceitos e as ideias.

Cristina Fernández de Kirchner
9 de julho de 2012
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Apresentação à edição brasileira |

Que sentido tem traduzir esta obra para a  
extensão universitária brasileira? 

Quando buscamos algo, não buscamos à toa ou de forma des-
pretensiosa, buscamos sonhos, valores, modos de fazer, alimentos 
à alma. Encontramo-nos porque há muito de “comum” entre nós, 
que falam de mundos possíveis, de desvios de rotas, de formação 
sensível, de um constructo que move afetos e esforços. Fabrica-
mo-nos nesses entrecruzamentos de instâncias sociais, técnicas, 
institucionais e individuais. Assim, também, chegamos aos auto-
res desta obra, docentes da Universidade Nacional de Avellane-
da/Argentina (UNDAV), que com ousadia e sensibilidade, fizeram 
ecoar suas vozes além-fronteiras com o trabalho construído na 
Universidade, no(s) Território(s), em Movimento(s).

Entre nós brasileiros, esses movimentos com países sulinos 
vêm produzindo sinergias potencializadoras, encorajando-nos a 
fazer frente a um tempo e espaço mundo hegemônicos que nos 
desafiam, cotidianamente, a buscar a superação de concepções 
fragmentadas e distanciadas das realidades. Mergulhados nesse 
universo da formação, acreditamos que a universidade se faz pela 
capacidade de apreender, de responder, de inovar pelo viés da in-
clusão e da cidadania, de confrontar com lugares pouco confortá-
veis de um mundo em transformação – transformações essas que 
guardam sutilezas, por vezes difíceis de serem acompanhadas ou 
decodificadas, sobretudo se não forem mediadas por olhares aten-
tos e múltiplos, capazes de compreender as entranhas da vida e a 
complexidade dos coletivos. 

É nessa direção que nos conectamos ao trabalho desenvolvi-
do por nossos parceiros da UNDAV que nos instigam a processos 
de aprendizagem em movimento, processos formativos implica-
dos, conectados ao território (que reúne o dentro e o fora das ins-
tituições, os sujeitos e seus coletivos, suas histórias, culturas e co-
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tidianos, suas resistências e formas sociais, afetivas, espirituais, 
geográficas). Universidade, território e transformação social é um 
texto que percorre caminhos disruptivos em relação aos modelos 
curriculares tradicionais, motivo pelo qual buscamos a parceria 
para editá-lo no Brasil, em português, em especial, num momento 
em que as Instituições de Educação Superior do país discutem 
a inserção curricular da extensão (Plano Nacional de Educação 
2014-2024).

A experiência em curso na UNDAV nos instiga a pensar nos 
desafios que temos, a começar por nós mesmos, trabalhadores 
da educação: desafios de repensar nossos saberes, nossos jeitos 
de aprender e de ensinar, ensejando movimentos em prol de um 
modo de escapar aos parâmetros consensuais, de mobilizar dese-
jos, de produzir bens e conhecimento e fazê-los circular. Essa é 
cada vez mais a fonte primordial de riqueza, quando podemos ser 
aprendentes e ensinantes. A sabedoria é darmos passagem...

Apostamos que os caminhos do sul, para além das relações 
econômicas, produzam saberes sensíveis e conectados a um con-
junto de possibilidades decorrentes dos processos societais, crian-
do, coproduzindo e difundindo conhecimentos e desenvolvimento. 
Desejamos a ampliação do diálogo, das trocas e a consolidação de 
redes de cooperação, fortalecendo espaços capazes de construir 
possibilidades em torno da integralidade, da cidadania, da vida 
dos nossos povos. 

Obrigada pela generosidade de partilhar conosco um pouco 
das trajetórias percorridas em Avellaneda, possibilitando a maior 
circulação desses escritos pelas entranhas brasileiras, na espe-
rança de irmos ganhando novas fronteiras, novos saberes, novas 
criações! 

Bernadete Maria Dalmolin
Vice-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários 

da Universidade de Passo Fundo/RS/Brasil
Coordenadora da Câmara Sul do ForExt – 

Fórum Nacional de Extensão e Ação Comunitária das Instituições 
Comunitárias de Educação Superior do Brasil.



Prólogo |

“É imprescindível uma renovação radical de ideias, 
valores e atitudes para que sua voz não soe à sino 

de madeira.”
Risieri Frondizi

Provavelmente soe presunçoso pensar que estamos transitando 
o caminho que nos conduz inexoravelmente à Segunda Refor-
ma Universitária. Ao dizer presunçoso, humildemente, sinto 

pudor por sentir que faço parte de um tempo e de um espaço desde 
o qual se constroem alguns acontecimentos transcendentais em 
muitas de nossas universidades públicas. Digo presunçoso tam-
bém, porque sustento com convicção que nestes tempos é possível 
reeditar aqueles valores nascidos em nossa Reforma de 18 – há 
quase cem anos – que transformaram a história das universida-
des da América Latina e do Caribe. Hoje, então, estamos fazendo 
parte de um movimento desde o qual podemos – e se podemos, 
devemos – transformar definitivamente o rumo de nossas insti-
tuições e colocá-las decidida e definitivamente ao serviço de um 
projeto de país.

Não é, ao menos nesse caso, um pensamento meramente 
ilusório. Devo confessar que muitos de nós, em especial os que 
transitamos na universidade autista dos anos 1990, vemos com 
singular esperança alguns acontecimentos destinados a produzir 
um diálogo transformador entre nossas universidades e o resto da 
comunidade da qual formamos parte.

Quando digo “fazemos”, expresso meu profundo convenci-
mento em que convergem diferentes situações que hoje fazem 
possível esse envolvimento. Nesse sentido, entendo que boa parte 
dos atores universitários compreenderam que resulta impensável 
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o cumprimento de sua “missão” fechados em seus muros e de cos-
tas aos acontecimentos da realidade.

Além disso, boa parte da comunidade não universitária 
sustenta a esperança de que esse diálogo transformador, que no 
passado representava dois mundos alheios, hoje seja realmente 
possível. Atualmente as universidades transformam-se em um 
território amigável, confiável, acessível, exigível; legitimamente 
exigível por todos os cidadãos. Em síntese, convergem nesse mo-
mento condições e vontades que propiciam a construção definitiva 
de um envolvimento transformador.

Ao dizer devemos, considero com convicção que esse diálo-
go imprescindível converte-se em um imperativo moral; fazem ao 
“dever ser das universidades”, em sua essência, colocar-se à servi-
ço da construção de uma sociedade mais justa e com maior coesão 
social. Esse aspecto também começa a ser internalizado, em espe-
cial, pelas universidades públicas que compreendem cada vez com 
maior lucidez: “seu dever” para com a sociedade que as sustenta.

Certamente trata-se de um processo que inclui tempo, politi-
cas, formação, vontades, que contribua para superar práticas con-
servadoras e isoladoras que pretendem perpetuar uma universi-
dade enclausurada e para poucos. Mas – insisto –, sem pecar em 
sustentar um pensamento ilusório, em confirmar minha convic-
ção de que estamos presenciando a gestação de uma universidade 
mais sensível, crítica, ativa, mais comprometida com a realidade 
da qual faz parte.

Universidade, território e transformação social convida-nos, 
em primeiro lugar, a reconceituar a ideia do compromisso social 
das universidades.

Esse olhar não inclui um ponto de vista apenas pessoal; ou-
tros atores coincidem com essa perspectiva. Um exemplo disso 
são as expressões cada vez mais frequentes, claras e explícitas 
dos fóruns nacionais e internacionais nos quais se manifestam 
as vozes mais representativas das Instituições De Educação Su-
perior (IES).



12

Entre as expressões mais significativas acredito que seja 
oportuno recordar as constantes na Declaração da Conferência 
Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe 
(CRES, 2008). Nela, assinalam: “A Educação Superior é um bem 
público social, um direito humano e universal e um dever do Esta-
do. Essa é a convicção e a base para o papel estratégico que deve 
exercer nos processos de desenvolvimento sustentável dos países 
da região”.

Logo acrescentam:

Os desafios que devemos enfrentar são de tal magnitude que, em caso 
de não serem cumpridos com oportunidade e eficácia, aprofundarão as 
diferenças, desigualdades e contradições que hoje impedem o cresci-
mento da América Latina e do Caribe com equidade, justiça, sustenta-
bilidade e democracia para a maioria dos países que a compõem. Esta 
Conferência Regional observa que, se tem avançado a uma sociedade 
que busca mudanças e referenciais democráticos e sustentáveis, ainda 
faltam transformações profundas nos eixos que dinamizarão o desen-
volvimento da região, entre os quais, um dos mais importantes, é a 
educação e em particular a educação superior.

Os reitores das universidades públicas da Argentina, tam-
bém reunidos no Conselho Interuniversitário Nacional (CIN), ma-
nifestavam na Declaração do Bicentenário (2010):

As experiências internacionais mostram que não existem casos em que 
as universidades tenham estado ausentes na definição e construção 
de modelos de sociedade integrados e produtivos. Por um lado, porque 
a ciência, a tecnologia e o conhecimento em geral desempenham um 
papel cada vez mais relevante na definição de tais modelos; por outro, 
porque nas universidades se formam boa parte dos líderes e quadros 
dirigentes.

Poderia abundar em citações, mas considero desnecessário. 
Em cada encontro em que convergem as vozes dos atores univer-
sitários escutam-se expressões idênticas que, geralmente, vão 
acompanhadas de experiências em território que reproduzem com 
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exemplos concretos essa firme vontade transformadora em parti-
cular, frente às necessidades dos setores mais desprotegidos.

Justamente, o caminho empreendido pela Universidade Na-
cional de Avellaneda (UNDAV) constitui um claro exemplo do que 
afirmo. Este livro nos convida a conhecer e refletir sobre alguns 
caminhos possíveis para construir uma universidade socialmente 
comprometida frente à Segunda Reforma Universitária que nos 
propomos como sociedade.

Expressava anteriormente que este livro, inicialmente nos 
convoca a reconhecer o posicionamento da universidade pública 
em relação à suposição de sua missão social em diferentes mo-
mentos históricos. Assim, perpassa distintas conjunturas desde a 
nossa Reforma de 1918, passando por diferentes períodos, desde 
os disruptivos até aqueles em que a “questão nacional” ocupava o 
centro do debate universitário.

Esse trânsito torna-se imprescindível toda vez que com con-
vicção tentamos reconsiderar, refletir e debater com sentido pro-
blematizador acerca do lugar das universidades públicas na cons-
trução do “projeto de país” que requerem nossos tempos.

Universidade, território e transformação social nos fala, 
também, do processo de curricularização da extensão por meio 
do Trajeto Curricular Integrador empreendido pela Universidade 
Nacional de Avellaneda; um dos mais inovadores entre aqueles 
em desenvolvimento em algumas das universidades nacionais 
(UUNN).

Esses processos em geral, e os da UNDAV em particular, 
inscrevem-se conceitualmente nas teorias da cognição situada 
ou aprendizagem contextualizada nas quais se resgata o valor 
insubstituível de ensinar e aprender em contextos reais. Esses 
cenários territoriais possibilitam que o estudante ressignifique e 
problematize os conteúdos emergentes da realidade e participe 
com espírito ativo e autônomo da construção do conhecimento, 
enquanto desenvolve habilidades críticas e reflexivas. Permito-
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-me, nesse sentido, resgatar o valor pedagógico dessas experiên-
cias em comunidade. Isso reinstala em primeiro plano um aspecto 
frequentemente descuidado em muitas de nossas universidades: 
“o lugar central da aprendizagem”.

Para Gary D Fenstermacher: “o bom ensino é aquele que 
promove o desenvolvimento pessoal, profissional e social dos su-
jeitos, além da autonomia de pensamento e ação”. Também se diz 
que o ensino deve estimular o compromisso e a responsabilidade 
ética diante da tarefa e a capacidade de aprendizagem perma-
nente. Mas o bom ensino implica necessariamente a “intenciona-
lidade pedagógica” de uma instituição, de seus docentes, de seus 
estudantes.

Nesse caso o ato de ensinar e também de aprender inclui 
outras dimensões. Esse processo em território incorpora também 
outros atores não universitários que, desde uma perspectiva es-
sencialmente dialógica, interatuam, todos ensinam e todos apren-
dem a partir dos problemas genuínos da realidade; os sujeitos, as 
organizações sociais e, fundamentalmente, a universidade.

Essa concepção dialógica na abordagem dos processos de 
ensino que incorpora outros atores sociais – nesse caso, não uni-
versitários – institui também, outro modelo de construção cidadã. 
Aqui a universidade abandona o tradicional espaço “iluminador” 
e situa-se como um ator a mais que contribui e também aprende 
– decididamente aprende – da realidade.

Este livro nos convida a pensar de modo freireano que “sem 
prática social não há teoria que transforme a realidade”. Dizem 
seus autores – e compartilho plenamente – “qualquer proposta de 
transformação social que objetive a cotidianidade como espaço de 
disputa de sentidos estará condenada à esterilidade”.

Isso nos situa na tensão de ressignificar as suposições epis-
têmicas que abraçam as experiências territoriais, tais como as 
implementadas na UNDAV, que constituem, também, uma opor-
tunidade concreta na distribuição social do conhecimento. Na uni-
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versidade, os docentes e os estudantes portadores de saberes e ex-
periências, interatuam com outros atores sociais contribuindo na 
resolução conjunta de problemáticas acordadas. Essa intervenção 
compartilhada possibilita um enriquecimento insubstituível, ao 
passo em que convergem saberes procedentes do âmbito acadê-
mico com aqueles do entorno social. Mas também, a agenda social 
contribui para reconsiderar as linhas de pesquisa. Isso, simples-
mente, faz repensar o valor transformador do conhecimento que 
se produz tradicionalmente nas universidades, sua validade, seu 
destino e os modos de apropriação por parte do resto da comuni-
dade.

A aprendizagem em movimento também nos oferece a opor-
tunidade de revisar aspectos éticos que em definitivo atravessam 
todo o quefazer da universidade.

No plano institucional, as experiências em comunidade co-
locam em debate o modelo ético de ser universidade, reconside-
rando o sentido de suas decisões, suas ações e também de suas 
contradições e omissões, sob a pertinência na qual cumpre a sua 
missão social. Mas também – e fundamentalmente – são oportu-
nidades insubstituíveis que contribuem na formação integral dos 
profissionais enquanto cidadãos com sensibilidade e compromisso 
social, conscientes de seu dever histórico para com a sociedade da 
qual sem dúvidas fazem parte.

Justamente, mencionam no livro um aspecto central que de-
fine com claridade as questões éticas que subjazem nas experiên-
cias em comunidade: os estudantes formam parte de um entorno 
de aprendizagem onde circulam os princípios da:

[...] não neutralidade do saber, a perspectiva dialógica na construção 
do conhecimento, a ponderação da cotidianidade como um espaço cha-
ve nas disputas de sentido, a desnaturalização da realidade como tra-
balho necessário para transformá-la e a extensão universitária como 
um processo de ensino criativo e transdisciplinar.
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Considero que as práticas em comunidade transformam-se 
em uma feliz intersecção para o qual convergem experiências que 
constroem sentidos transcendentais. Assim, à intempérie – como 
cita meu colega Humberto Tommasino – se ressignifica o valor da 
experiência territorial enquanto enriquece a dimensão pedagógi-
ca, a comunitária, a epistêmica, a ética – também relacionada 
com a formação integral – e essencialmente a dimensão política.

Nas conclusões da I Jornada Nacional Compromisso Social 
Universitário e Políticas Públicas. Debates e Propostas organi-
zadas pelo IEC-CONADU, em Mar del Plata (agosto de 2011), 
acordaram alguns pontos centrais em relação à concepção do com-
promisso social universitário. Os participantes consideraram que 
constitui, essencialmente, um “modo de ser universidade”. Deve-
rá atravessar a docência, a pesquisa, a extensão e a gestão, atuali-
zando desse modo as práticas docentes, os conteúdos curriculares 
dos cursos de graduação e pós-graduação, a definição das linhas 
de pesquisa e de extensão assim como as principais ações do go-
verno universitário. Essa sinergia possibilitará o enriquecimento 
das funções citadas e otimizará o diálogo com o resto da sociedade 
da qual faz parte.

Este livro precisamente resgata e constrói universidade so-
bre esses princípios inobjetáveis. Isso se adverte não somente em 
seus dizeres, mas, sim, se reafirma cotidianamente em suas prá-
ticas transformadoras. Em suma, este livro constitui um convite 
à esperança, à legítima e impostergável esperança.

Néstor Horacio Cecchi
Universidade Nacional de Mar del Plata



Prólogo à edição brasileira |

É, para quem trabalhou neste livro, uma grata surpresa estar 
escrevendo algumas linhas para prologar uma edição em por-
tuguês. Desde que o projetamos, o entendemos mais do que 

como um produto acabado em si mesmo: como um pretexto para 
aquecer o debate a respeito do papel da universidade em tempos 
de profundas transformações das escalas sociais, culturais e polí-
ticas com que se organiza a vida nos países de nossa Pátria Gran-
de. Essa concepção tomou força e maior claridade com o livro ter-
minado e na rua. De modo que, com esse trabalho como ponto de 
partida, traçamos caminhos – sempre inconclusos – que tomam 
forma de encontros, debates, conversas e apresentações, e que nos 
convidam a enriquecer nossas ideias e afinar os olhares introspec-
tivos, estimulando a revisão permanente de nosso trabalho.

É assim que conhecemos os queridos parceiros/colegas da 
Universidade de Passo Fundo (UPF). E esse encontro, como o ca-
minho que começamos a transitar em conjunto, não é fruto de 
uma casualidade, mas de processos de integração regional que 
vêm se fortalecendo nos últimos anos, e que expressam o desejo e 
o anseio de um enriquecimento mútuo. É um orgulho que esse li-
vro tenha sido o pretexto para compartilhar ideias, reflexões e ex-
periências com os colegas da UPF, a quem nos une – entre tantas 
outras coisas – a obstinada e incansável construção de ferramen-
tas que procuram fazer da universidade uma instituição capaz de 
contribuir com os projetos emancipatórios pelos quais tanto têm 
lutado os povos brasileiro e argentino.

Universidade, território e transformação social é, para nós, 
um livro muito especial, escrito e publicado coletivamente como o 
trabalho do qual é resultado e como o projeto da universidade da 
qual fazemos parte. Este livro nasce de um esforço por conceituar 
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as experiências transitadas, da proposta de caminhar no territó-
rio como processo formativo, no qual nos colocamos em questão 
enquanto universidade para transformar-nos e criar algo novo em 
conjunto com as organizações com as quais compartilhamos ensi-
namentos e aprendizagens cotidianas.

Essa forma coletiva e amparada no fazer, na qual o livro foi 
projetado, escrito e da qual é resultado, continuou com o texto 
impresso, construindo novas pontes com colegas de outras univer-
sidades, outras geografias, para insistir naquelas perguntas fun-
damentais que nos fazemos cotidianamente: Que universidade 
queremos? Que profissionais esperamos formar? Com que modelo 
de país sonhamos?

O caminho até a libertação nacional e social, longitudinal e 
transversalmente ao longo da Pátria Grande, está regado com dor 
e sofrimento, mas também com tenaz valentia e criatividade, aos 
poucos subestimada em nome de uma ciência colonizada que se 
presume objetiva: isto é, uma ciência que responde a paradigmas 
eurocêntricos. A história nos adverte que

[...] uma das coisas que perdemos em Caseros, foi o costume de escre-
ver e pensar como latino-americanos. Bolívar, San Martín, Artigas, 
Moreno, Monteagudo, Rosas, etc., todos escreviam e opinavam como 
americanos. Depois da queda de Rosas isso terminou: como semicolo-
niais, os países perderam esse sentido americano.1 

Em nossas universidades persistem, em pleno século XXI, 
ressaibos colonizadores. Basta mencionar que quase a totalidade 
dos artigos com os quais se trabalha foram escritos do outro lado 
do oceano, ou elaborados desde a perspectiva dos países centrais; 
inclusive, muitos deles, desde uma ótica imperialista. Sem dúvi-
da, são várias as irrupções ao interior do sistema universitário 
que começam a fragmentar os discursos e as práticas tradicionais, 

1 Perón-Cooke, Correspondencia, Tomo II, p. 220. Carta do dia 13 de março de 1962. Caseros foi a 
batalha que, em 3 de fevereiro de 1852, significou o final do governo de Juan Manuel de Rosas, 
iniciando assim o projeto liberal de país inserido no comércio internacional como produtor de 
matéria-prima.
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forçando os limites dos princípios de autoridade acadêmica, ten-
sionando as estruturas de pensamento oficializadas e recuperan-
do a perspectiva do sujeito popular latino-americano no contexto 
dos processos de resistência e luta por sua emancipação. É por 
isso que esta edição, como as anteriores publicadas na Argentina, 
segue sendo um convite e um dispositivo para sair ao encontro de 
outros homens e mulheres com quem compartilhamos os mesmos 
anseios, apesar, muitas vezes, do tempo e da distância.

A aprendizagem em movimento que começamos na Univer-
sidade Nacional de Avellaneda continua seu caminho de constru-
ção coletiva de conhecimento, para que nasçam novos textos que 
possam ser ditos e debatidos no campo popular.

Os autores



Introdução |

Desde 2010 temos a honra de participar, junto com a equipe 
dirigida pelo reitor da Universidade Nacional de Avellane-
da, Eng. Jorge Calzoni, da construção de uma universidade 

nacional, pública e não tarifada. Enquanto transitamos o quar-
to período letivo nos surge a necessidade de dar conta de uma 
experiência que consideramos transformadora e que acompanha 
fortemente a marca político-institucional com a qual se está cons-
truindo essa universidade.

Se tivéssemos que conceituar essa marca falaríamos de inte-
gração. Mas estamos longe de pensar em uma integração demagó-
gica, superficial, “para a foto”. Pensamos nela de forma problema-
tizadora, conflitiva, incômoda. Pensamos em integrar não somen-
te os sujeitos que historicamente têm sido excluídos do nível su-
perior universitário, mas também a saberes com origens diversas 
em experiências de vida e em formas de conhecer o mundo, e que 
se produzem fora dos espaços formais da educação. Tais saberes 
populares se forjam, muitas vezes, em movimentos sociais, em or-
ganizações políticas, em âmbitos religiosos, étnicos, associativos, 
situados em contextos de resistência cultural, de luta pela igual-
dade ou de reconhecimento. Trata-se, em definitivo, de integrá-los 
a um novo paradigma de universidade. Mas também a integrali-
dade supõe um movimento para dentro da universidade que im-
pulsione o deixar de pensar isoladamente a pesquisa, a docência 
e a extensão se realmente queremos colocar em discussão novos 
modos de fazer universidade. Integrar tais funções para nós sig-
nifica gerar um modelo de universidade que, aberta e flexível, se 
estruture a partir das problemáticas sociais, deixando de usar a 
realidade como mera desculpa para sua autorreprodução.
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Compreender com profundidade essa marca é possível com a 
condição de entender que a universidade é parte do povo: quem a 
povoa é o povo. É, pois, integrar-nos desde tal convicção, vin cular-
nos de igual a igual com esses atores com os quais convivemos 
no território; e não esquecer nunca que somos, por sua vez, parte 
do Estado. Um Estado2 presente há uma década, que recupera 
as melhores tradições de outras épocas nas quais pudemos, como 
povo, gozar de um Estado nacional e popular, que vem propondo 
reconfigurar muitas questões arraigadas e naturalizadas desde o 
senso comum da sociedade.

Nesse sentido, algumas das questões que tentaremos res-
ponder ao longo deste livro são: para que existimos enquanto 
instituição educativa? Que responsabilidades devemos assumir? 
Como construímos esse conhecimento? O que se espera de nós?

Neste marco de interpelação institucional no qual a Univer-
sidade Nacional de Avellaneda (UNDAV) começa o longo caminho 
de construção de uma marca que esteja à altura dos desafios que 
nos coloca este Estado que possibilitou nosso nascimento. Propo-
mo-nos a dar conta de uma das linhas de ação no caminho que 
vem traçando: a curricularização da extensão universitária; isto 
é, o integrar de experiências extensionistas à formação dos futu-
ros profissionais.

Em seu Projeto Institucional e refletido nos Planos de Es-
tudos de todos os anos de todas os seus cursos de graduação e 
pós-graduação, a Universidade Nacional de Avellaneda dispôs 
como obrigatório o Trajeto Curricular Integrador Trabalho Social 

2 O Estado, em grande parte da teoria sociológica europeia, tem estado associado às classes 
dominantes como um instrumento de poder, que garante a reprodução de uma ordem social injusta. 
Por sua parte, em nossas nações, e ao longo de nossa história, experimentamos também o rosto 
mais descarado do Estado, tanto em termos repressivos quanto durante a derrocada neoliberal, 
quando operava como gerente das desigualdades que acentuava o capitalismo financeiro. Negar 
esse rosto do Estado resulta tão simplista quanto omitir que durante a última década em países 
irmãos, como Venezuela, Equador, Bolívia, Argentina, e da mão de governos populares – o 
Estado atuou e atua como o principal garantidor e ente regulador da ampliação dos direitos para 
o exercício real das liberdades individuais. Por isso, pensar o Estado requer fazê-lo em toda a sua 
complexidade; e, a vontade de construir uma universidade a serviço do bem-estar das maiorias, 
não pode ser pensada à margem de sua história.
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Comunitário. Trata-se de uma experiência inovadora que transita 
seus primeiros anos mas que – uma vez que se constrói – procura 
dar conta de alguns debates e discussões teórico-metodológicos 
sobre a universidade, dos quais tentaremos deixar testemunho 
nestas páginas. Testemunho que sabemos que será incompleto, 
inacabado, mas que esperamos que sirva como disparador para 
seguir refletindo e aprofundando sobre o papel da universidade 
pública.

Voltemos, então, à pergunta: por que escrever este livro? A 
resposta poderia encontrar-se na necessidade de socializar este 
processo que viemos realizando; e essa socialização não é possível 
sem compartilhar com os leitores alguns conceitos centrais para 
pensar a universidade, a extensão universitária e sua curriculari-
zação. Território, identidade, integração, Estado, setores popula-
res, transformação social: são alguns dos conceitos que esta expe-
riência nos convida, nos obriga, a pensar, junto com os problemas, 
os trajetos e o impacto nos estudantes e nas equipes docentes.

Também parte dessa resposta tem a ver com a responsabi-
lidade que temos como parte da equipe de trabalhadores funda-
dores de uma universidade pública, nacional e popular, em levar 
nossa prática constantemente ao terreno da reflexão crítica, exer-
citando uma práxis transformadora que não nos permita esque-
cer-nos do lugar que ocupamos, do compromisso que assumimos 
dia a dia.

Desejamos que, ao passo em que tentamos ir traçando uma 
fundamentação teórica, pedagógica, metodológica e política do 
Trajeto Curricular Integrador Trabalho Social Comunitário, con-
tribuamos com os debates sobre as estratégias para construir uma 
universidade emancipadora e transformadora da realidade social. 
Trabalho Social Comunitário (TSC) é uma proposta vertebral que 
pretende ligar os conhecimentos mais técnicos e disciplinares com 
uma formação integral com forte estabelecimento nas problemá-
ticas regionais. Esse trajeto que cruza transversalmente toda a 
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formação profissional dos estudantes, além de refletir em torno 
de nossa realidade socio-histórica, põe em jogo pensamento, ação 
e participação ao trabalhar em parceria com organizações e insti-
tuições da comunidade para abordar problemáticas e desafios de 
forma conjunta.

Até o final do livro, tomaremos, como exemplos, dois projetos 
realizados em 2012 no nível II de TSC,3 dirigidos por quem escre-
ve estas páginas, em cuja abordagem trataremos de dar luz sobre 
o realizado até o momento, o caminho percorrido, as perspectivas 
de futuro e as questões que ainda devemos consolidar. 

3 Levantamento socioeducativo de famílias dos estudantes da EEM 6 DE 5º, Villa 21-24, bairro 
Barracas, Cidade Autônoma de Buenos Aires, dirigido por Rodrigo Ávila Huidobro e Liliana 
Elsegood; e Arte, cultura e identidade na habitação popular”, Bairro Las Precarias, Villa Corina e 
bairro Relámpago, Villa Domínico, município de Avellaneda, dirigido por Facundo Harguinteguy e 
Ignacio Garaño.



CAPÍTULO 1  |

Caminhos e discussões em torno do  
papel da universidade pública



À estrutura material de um país dependente 
corresponde uma superestrutura cultural destinada 
a impedir o conhecimento dessa dependência, para 

que o pensamento dos nativos ignore a natureza 
de seu drama e não possa arbitrar próprias soluções 

impossíveis enquanto não conheça os elementos 
sobre os quais deve operar e os procedimentos 

que correspondem, conforme suas próprias 
circunstâncias de tempo e lugar.

Arturo Jauretche,
Los profetas del odio y la yapa, 1967.
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A universidade como símbolo e como instituição, goza de pres-
tígio e resultaria difícil encontrar quem negue sua importân-
cia. Mas o que felizmente é motivo de debates é o papel que 

as universidades – em geral – e as universidades públicas – em 
particular – devem cumprir em uma sociedade, em uma Nação e 
em uma América Latina que avança em interessantes processos 
de integração. Repensar o papel da universidade é inseparável de 
uma referência ao menos sucinta do atual contexto latino-ameri-
cano, nesta década de profundas transformações. A Universidade 
Nacional de Avellaneda – com suas propostas e debates em torno 
da construção de um novo modelo de universidade – surge neste 
novo contexto de integração latino-americana, que tenta repensar 
e reconfigurar marcas identitárias e culturais de nosso ser lati-
no-americano. Nesse sentido de reflexão realizamos o presente 
trabalho.

Resulta vital compreender e refletir, portanto, sobre as re-
lações sociais que têm permitido nascer (e nas que se reproduz) a 
vida universitária, tendo em conta, também, as características de 
nação subordinada dos países de Nossa América. A universidade 
como instituição, tem uma matriz que surgiu na Europa e tende 
a gerar uma forma de pensar e atuar no mundo clivada de seu 
contexto local. Desde seus começos, esteve sempre desligada da 
sua mais imediata realidade; e é essa histórica desvinculação ter-
ritorial que impossibilitou a interpretação – e a construção – de 
um cenário local em sintonia com a realidade de nossas nações. 
É por isso que o conceito de autonomia deve ser ressignificado, 
eximindo-o de toda tentativa de separar a universidade do desen-
volvimento nacional e da construção de conhecimento a serviço 
das maiorias populares. Não obstante, a universidade não é um 
bloco monolítico, mas sim um campo de disputa, no qual o conflito 
entre diferentes interesses se expressa por meio de suas diferen-
tes práticas.
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A América Latina sofreu a colonização, não somente como 
um processo complexo de dominação sobre os sujeitos, econômica 
e politicamente, mas – complementarmente – tal processo foi se 
acentuando por meio de uma trama teórica e epistemológica que 
construiu e validou os processos de produção de conhecimento em 
função de uma perspectiva eurocêntrica que desdenhava todo o 
próprio e qualificava de inculto, de bárbaro e incivilizado o pro-
veniente da cultura indígena, crioula ou nacional. Na construção 
dos Estados-nação latino-americanos surgiu como denominador 
comum o deixar de lado ideais e utopias ligadas à união da Amé-
rica Latina enquanto Pátria Grande. Os governos em mãos das 
elites crioulas se configuraram olhando “para fora” e, longe de 
pensar nações que incluíssem a quem havia sido excluí do, subme-
tido, escravizado, assassinado durante a conquista e os regimes 
coloniais, desenharam modelos de nação cujos cidadãos fossem fi-
lhos de europeus, brancos e alheios a qualquer componente iden-
ditário que se vinculasse com os povos originais.

A dependência política não arrastou consigo a descolonização 
das subjetividades, a cultura e a epistemologia. Pelo contrário, a 
hegemonia do pensamento eurocêntrico continuou reproduzindo-
-se de modo endógeno nas nações latino-americanas por meio do 
trabalho do Estado e suas elites. As universidades, enquanto en-
tidades preexistentes, também foram alentadoras desses modelos 
nos quais se forjaram. Isso se traduziu em um desenvolvimento 
sem esquemas próprios e marcado pela dependência programáti-
ca que, nas palavras de Aritz e Iciar Recalde (2007), implica cons-
tituir-se não como um Estado nacional mas sim como um Estado 
neocolonial.4

4 “Um estado que não tenha desenvolvido seu próprio programa nacional é um Estado dependente 
dos esquemas das nações centrais, é um Estado neocolonial. Um Estado é nacional se consegue 
desenvolver um programa de governo politicamente soberano, não subordinado aos vaivéns e 
às ambições das nações centrais [...]; um Estado é nacional se pode configurar uma identidade 
cultural própria [...], um Estado é Nacional e Popular se este programa econômico, político, social e 
cultural é articulado em relação aos interesses das classes subalternas e expressa os desejos da 
comunidade em sua totalidade” (2007, p. 19).
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A universidade argentina, criada a partir das necessidades 
das classes dominantes – não sem lutas internas e contradições 
– foi fruto desse processo colonizador. Recordemos, pois, que a 
universidade na América Latina se constitui, em suas origens, 
pelos interesses das classes dominantes e da Igreja Católica. Des-
de então e até o começo do século XX se encontrava absolutamen-
te separada dos interesses dos setores populares, e amuralhada 
para que tais grupos sociais não pudessem sequer inclinar-se ao 
seu interior.

Sem dúvida, desde que se firmou um projeto nacional de 
país, se discutiu ou se problematizou o lugar da universidade. 
Vale recordar que o desejo de amalgamar os interesses popula-
res, nacionais e regionais teve sua primeira experiência entre os 
reformistas de 1918 durante a presidência de Hipólito Yrigoyen. 
Com epicentro na cidade de Córdoba, se iniciou então um pro-
cesso de democratização da educação superior que rapidamente 
se expandiu pelo continente. Aquelas lutas abriram, entre outras 
coisas, a possibilidade de o cogoverno de estudantes, graduados e 
professores, a modificação dos planos de estudo e a abertura dos 
estudos superiores à classe média. Porém, apesar de se constituir 
como um movimento com projeção e impacto em toda a América 
Latina, não conseguiu modificar substancialmente a composição 
social e ideológica de quem efetivamente governava as universi-
dades na Argentina. Houve, logo, novos avanços na democratiza-
ção do acesso à universidade, não sem resistência da comunidade 
universitária existente. A abertura de suas portas ao povo traba-
lhador no final da década de 1940 e, mais adiante, os interessan-
tes processos disruptivos gerados na década de 1960 e no curto 
período de 1973, são parte de uma história universitária que nos 
interessa retomar e debater.
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Durante anos, em nome da denominada “autonomia uni-
versitária”5 se reproduziu uma universidade de costas ao povo e 
à nação da qual fazia parte. A mencionada autonomia tem sua 
origem no movimento empreendido pelos estudantes de Córdoba 
no início do século XX, mas não pode ser compreendida de forma 
abstrata, e sim, ser pensada à luz dos processos históricos nos 
quais foi disputada. Os reformistas de 18 fundaram o início da 
universidade pública e laica. Também permitiram que se nomeas-
sem os primeiros docentes, com independência do poder político. 
O que guiava tais mudanças era a crença na necessidade de maio-
res graus de liberdade no exercício acadêmico. Contudo, além da 
“autonomia” conseguida, a distribuição do poder ao interior da 
universidade não foi drasticamente alterada e as maiorias popu-
lares continuaram fora de suas estruturas. A separação entre a 
universidade e os interesses nacionais encontra seu fundamento 
na falácia de pensar a universidade como se estivesse por fora 
do quadro socio-histórico em que se desenvolve, e nas prédicas 
liberais que sustentam que quanto maior é a intervenção estatal 
menores são as liberdades individuais. O que esse enunciado pre-
tende ocultar (pouco ou mal) é que tais liberdades, em uma socie-
dade capitalista e desigual, correm com forte desvantagem se não 
são garantidas, protegidas e ampliadas pela regulação do Estado. 
Nesse sentido, e à luz de novos processos históricos e projetos po-
líticos nacionais, o sistema universitário se fechou, durante anos, 
sobre si mesmo. É claro que o debate em torno da autonomia e do 
papel da universidade na Nação atravessou distintos momentos 
históricos. Beatriz Baña de Schor (2009) recupera a tensão exis-
tente entre o primeiro peronismo e a autonomia quando recorda 
um discurso do general Perón:

5 Tal conceito alude à independência que as universidades deveriam ter em termos políticos e 
administrativos sobre fatores externos. Muitas vezes se pensou e reivindicou a autonomia em 
relação ao Estado em menor medida que o de grupos econômicos ou empresas privadas.
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A universidade, apesar de sua autonomia e o direito de eleger suas 
autoridades, demonstrou uma absoluta separação do povo e o mais 
completo desconhecimento de suas necessidades e aspirações. A in-
compreensão assinalada tem origem em duas razões: uma é a falta de 
acesso de setores humildes aos estudos superiores e a segunda é que 
a grande maioria dos professores, por razões de formação, de idade ou 
por sua posição econômica respondem a um partido reacionário (Baña 
de Schor, 2009, p. 6).

Um novo projeto de país que propiciava o desenvolvimen-
to do mercado interno, a industrialização e uma inusitada dis-
tribuição da riqueza, uma vez que procurava garantir e ampliar 
direitos sociais em favor das maiorias populares requeria uma 
universidade que se alinhasse aos objetivos nacionais que tinham 
a ver com a transformação de importantes fontes da vida social e 
econômica do país.

Paradoxalmente, após o golpe militar de 1955, muitos defen-
sores da autonomia universitária concebiam o sistema universi-
tário como a “ilha democrática”, onde certos valores ausentes no 
resto do nosso solo se manteriam inquebrantáveis. Frente às per-
seguições, proscrições e violações aos direitos humanos, sociais 
e políticos que seriam feitos para retornar o modelo político da 
década infame, a universidade manteria um silêncio cúmplice. 

Outros dos momentos de intenso debate em torno do sentido 
da autonomia universitária e do papel da universidade pública, 
antes do atual, foi durante o retorno efêmero do peronismo ao 
poder em 1973. Durante o mandato, à frente do Ministério da 
Educação, de Jorge Taiana, se discutia de que modo a universida-
de poderia se converter em uma ferramenta à serviço das trans-
formações econômicas, sociais e culturais da Nação Argentina. Os 
atores políticos da universidade de 1973 sustentavam que havia 
que se estabelecer um limite à autonomia se isso impedia que 
a universidade fosse permeável aos genuínos interesses do povo. 
Nesse sentido, declarou-se a incompatibilidade entre as funções 
docentes ou acadêmicas com cargos em empresas multinacionais 
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ou estrangeiras ou em qualquer outro organismo ou instituição 
com objetivos contrários aos da Nação.

Para pensar os desafios da universidade argentina na atua-
lidade, aprofundar na caracterização do atual período histórico, 
analisar suas especificidades e desafios, podemos assinalar que o 
ponto de inflexão e ruptura com o paradigma neoliberal se produ-
ziu em dezembro de 2001. Ali se expressou, entre outras coisas, 
uma clara irrupção do popular, com uma primazia da “organização 
popular na rua” frente à “velha política”. Esse processo encontrou 
um calço novo e diferente a partir de maio de 2003, quando o Es-
tado começa a desenvolver um programa politicamente soberano 
que pouco a pouco foi alcançando maiores níveis de independência 
econômica. Em termos gerais, é um momento histórico com um 
forte aumento do investimento na educação e de uma série de po-
líticas públicas tendentes à restituição do direito à educação por 
parte de um Estado que se constitui e se assume como garantidor 
dos direitos sociais dos setores populares.

Hoje, pois, as chamadas universidades do século XXI são 
emergentes dos processos políticos de transformação que atra-
vessam os países de nossa região, o que nos obriga arediscutir o 
papel que elas devem cumprir na presente etapa histórica. Aden-
trar-se nas profundidades desse caminho demanda empreender 
um processo de descolonização pedagógica capaz de questionar 
os modelos hegemônicos de ensino, assim como colocar no centro 
do debate as perspectivas epistemológicas dominantes. Encontra-
mo-nos nesse caminho, tentando – tal como abordaremos nos pró-
ximos capítulos – construir uma práxis educativa disruptiva que 
repercuta não somente no contexto de ensino-aprendizagem, nas 
práticas e potencialidades docentes, mas também na construção 
de conhecimento. Não é nossa pretensão propiciar que a univer-
sidade renuncie sua responsabilidade histórica como âmbito por 
excelência de produção, reprodução e circulação de saberes. Dize-
mos, sim, que deve sustentar-se ampliando-se, compartilhando-
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-se, socializando-se e enriquecendo-se, não a custa dos setores po-
pulares, em versões mais ou menos suavizadas de objetivação de 
um outro extrauniversitário, mas, sim, trabalhando em conjunto 
com quem não está dentro dela, consolidando espaços de cons-
trução conjunta de conhecimento. A universidade já não deve se 
arrogar um lugar privilegiado na condução política da produção 
de conhecimento socialmente válido e legitimado, deve também 
produzi-lo junto a seu povo.

Pensar o ensino, a formação, por acaso não requer revelar 
um horizonte desejável de nação? Em nossa opinião, é preciso po-
sicionar-se, basicamente, na disputa entre libertação ou depen-
dência. É preciso, pois, formar profissionais comprometidos com 
sua realidade social, ou pelo menos, que tenham feito parte desse 
debate, independentemente da postura que cada um possa eleger.

Consideramos que um dos grandes desafios desta etapa his-
tórica é construir uma universidade articulada com os interesses 
e problemáticas de seu território, para isso é necessário construir 
novas capacidades no desenho, na implementação e no acompa-
nhamento das políticas públicas estratégicas para a ampliação e 
restituição de direitos. Ancorada em sua comunidade de perten-
cimento, deve contribuir com a construção de um ideal de nação 
emancipada no sentido mais profundo do termo: no plano econô-
mico e político não menos que no processo epistemológico. Nossas 
universidades territorializadas são parte da cocriação desses de-
safios. Se a universidade pública e nacional não surge defendendo 
e trabalhando em prol da libertação nacional, o fará à serviço dos 
interesses neocoloniais.

Agora, a universidade, como instituição estatal, está atra-
vessada-constituída por três eixos que fazem a relação Estado/
forma Estado: como uma correlação política entre forças sociais, 
como materialidade institucional e como ideia ou crença coleti-
va generalizada (García Lineras, 2010, p. 10). Nesse sentido, a 
“autonomia” não pode ser mais do que relativa a respeito dos dis-
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tintos blocos que pugnam pela definição do público; ser parte da 
estrutura da universidade implica reconhecer-se fruto de relações 
preexistentes, de ofertas e definições políticas, e dimensionar o 
papel que nos cabe em sua preservação, reconversão e transfor-
mação.

Dessa forma, em direta relação com a “autonomia”, encon-
tra-se a suposição da neutralidade política do conhecimento. Essa 
ideia faz o Estado como relação de legitimação política. Quais são 
os sentidos que se reproduzem e se geram a partir de nosso tra-
balho e de nossa inserção em uma estrutura e em um conjunto de 
relações sociais determinadas? Pode-se pensar em um conheci-
mento desligado do lugar que o viu nascer? Se partirmos de uma 
concepção do saber enquanto produto de um contexto histórico 
determinado e de uma relação social concreta, deveríamos poder 
transparecer ou colocar à luz aquela situação que lhe deu origem. 
Cremos que a noção de neutralidade oculta as inclinações dos gru-
pos hegemônicos e impõe seus interesses como se fossem o “bem 
comum” ou a “verdade técnica”. Nesse sentido, retomamos o pen-
samento de Arturo Jauretche que, além de colocar em evidência o 
interesse dos setores dominantes em excluir os setores populares 
do acesso à educação superior, critica a formação de técnicos dis-
tanciados dos interesses nacionais:

Em uma palavra, as elites que devem pensar, e desde logo, governar, e 
os outros. Aqui o senhor Mantovani [que argumenta sobre os dois tipos 
de educação] é fiel ao engano que apresenta o problema do governo 
como uma questão de cultura e não uma questão de interesses. Essa é 
a técnica: que governem sob a máscara da cultura os interesses anti-
nacionais, excluindo os interesses sociais e nacionais por falta de ap-
tidões técnicas. Assim está construída toda a falácia do falso sistema 
democrático, apresentando o problema do governo como uma suposi-
ção técnica e não como o predomínio de uns ou outros interesses, que é 
o fundamental, e ao que a técnica presta somente o seu concurso, pois 
estamos bem ou mal governados, conforme o governo sirva ou não à 
coletividade; melhor se o faz com eficiência técnica em caso de servi-la 
e pior se o faz com eficiência para contrariá-la (2010, p. 59-60).
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Então, como intervêm os distintos atores sociais, políticos, 
na construção desse saber que se projeta legitimado à toda a so-
ciedade? Desprende-se assim uma terceira questão em relação a 
esses debates: o acesso dos setores populares à universidade.

Na década compreendida entre 2003 e 2013 se ampliou nota-
velmente a matrícula universitária6 na República Argentina. Por 
sua vez, a proporção de estudantes que são a primeira geração 
universitária em suas famílias é muito significativa, sobretudo 
se levamos em conta especificamente a composição do estudante 
nas novas universidades nacionais de nosso país.7 Esta inclusão, 
não obstante, entranha o perigo de se realizar exclusivamente na 
individualidade. A democratização do acesso à universidade deve 
ser levantada sem que isso implique uma separação entre as tra-
jetórias pessoais e sua origem popular ou plebeia. O desafio se-
ria, pois, não somente permitir o acesso e a permanência na uni-
versidade de estudantes provenientes de setores populares, mas 
também garantir o acesso do popular à universidade. Está aqui o 
desafio de afrontar a construção de um conhecimento superador 
da dicotomia dentro/fora que não propicia um desclasseamento 
de quem, sendo de origem popular, pode transitar e finalizar seus 
estudos universitários. Historicamente, acessar estudos superio-
res, e principalmente finalizá-los, implicou sem dúvida uma as-
censão social para quem conseguia, em particular quando eram 
os primeiros em seu núcleo familiar, alcançar esse objetivo. Isso 
representou, em muitos casos, uma separação entre tal mobili-
dade social ascendente e o pertencimento identitário aos setores 
populares. Essa ruptura não se produziu de maneira isolada, mas 
em sintonia com processos de fragmentação social que foram se 
aprofundando entre 1955 e 2003.

6 Cabe assinalar que nos últimos anos, segundo o ministro da Educação da Nação, Prof. Alberto 
Sileoni, o aumento da matrícula de estudantes universitários foi de 14%. Disponível em: <http://
www.prensa.argentina.ar>.

7 Em nossa Universidade mais de 85% dos estudantes são primeira geração universitária, situação 
que se repete nas universidades da Grande Buenos Aires criadas recentemente e com cifras muito 
similares às já existentes.
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Esse processo de “mobilidade e ruptura” não o é somente em 
termos de pertencimento de classe e de relações sociais; também 
reforça o abismo histórico do qual viemos dando conta no nível 
epistemológico entre o saber construído na universidade e os sa-
beres que se foram forjando no território, nas organizações, na 
comunidade. Isto é, se quem transita pela universidade inicia um 
processo de separação com respeito ao seu pertencimento ao povo, 
do mesmo modo iniciará um processo de renegação aos saberes 
que ali circulam.

Por isso, em nossa perspectiva adquirem uma importância 
central os modos como nos relacionamos com esse outro não uni-
versitário. Na universidade a proposta institucional em termos de 
aprendizagem deve reverter esse modelo histórico de mobilidade 
e separação, e para isso deve se deve propor um novo paradigma 
a respeito dos vínculos com a comunidade. Vinculamo-nos para 
estender nosso saber, para derramá-lo generosamente? Ou nos 
vinculamos expondo-nos, colocando em jogo esses saberes, com o 
risco que isso implica, apostando em uma construção dialógica do 
saber? Acreditamos, certamente, na segunda ideia; e nesse expor-
mo-nos, revalidamos a esses sujeitos sociais extrauniversitários, 
suas histórias, seus ideais, que são os nossos porque, em definiti-
vo, a esses setores populares pertencemos como Universidade, e 
como Estado, porque enquanto universidade pública e nacional 
somos Estado.

É por isso que devemos revisar e debater o papel que a uni-
versidade deve cumprir na sociedade; desde sua incumbência e 
responsabilidade no melhoramento da qualidade de vida dos in-
tegrantes da Nação, até a pertinência social do conhecimento que 
nela se produz e se reproduz, sem deixar de colocar em tensão os 
modelos de profissional que gera e reforça. A abordagem desses 
debates requer romper o assédio dos tecnicismos e pular o cerco 
da discussão endogâmica, para aventurar-nos em reflexões que 
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integrem múltiplas dimensões e convoquem diversos atores so-
ciais dentro e fora da academia.

Posicionamo-nos, pois, do lado de uma autonomia que signi-
fique não subordinar-se aos setores financeiros (que durante a dé-
cada dos anos 1990 pretendiam impor reformas), não submeter-se 
à vontade dos grupos dominantes e que, ao mesmo tempo, não 
facilite a reprodução de uma endogamia acadêmica desentendida 
dos setores populares e dos processos de libertação e transforma-
ção social como os que hoje protagonizam grande parte dos países 
latino-americanos.

Agora, que papel desempenha a extensão universitária nes-
sas rupturas político-epistemológicas? Amparando em nossa tra-
dição latino-americana, resgatamos como um antecedente-chave 
a contribuição da Segunda Conferência Latino-americana de Di-
fusão Cultural e Extensão Universitária (México, junho de 1972), 
na qual seus participantes se deram ao trabalho de reformular o 
conceito de extensão universitária:

Extensão universitária é a interação entre a universidade e os demais 
componentes do corpo social, através da qual esta assume e cumpre 
seu compromisso de participação no processo social de criação da cul-
tura e da libertação e transformação radical da comunidade nacional 
(Tünnermann Bernheim, 2003, p. 76).

Pode, então, a extensão universitária, constituir-se como 
uma ferramenta transformadora dos paradigmas universitários 
em termos de construção do conhecimento? Isso é possível desde 
que assumamos o desafio de vincular a construção de conhecimen-
to com a reconstrução nacional, rompendo com os velhos paradig-
mas da colonização pedagógica e com certa falta de comunicação 
com a realidade política e as lutas populares emancipatórias. Os 
processos de produção e reprodução de conhecimento – por mais 
técnicos que sejam – não estão alheios ao contexto social, político, 
histórico, cultural, econômico no qual se desenrolam.



37

Cabe assinalar que essa concepção da extensão universitária 
tem seus primeiros correlatos na história universitária argentina 
em experiências que, sem dúvida, são fundadoras nesse sentido, e 
devem ser resgatadas e incorporadas como antecedentes necessá-
rios para o desenvolvimento atual nesse campo. Assim, na gestão 
de Puigrós à frente da Universidade Popular de Buenos Aires, 
os Centros Piloto de Investigação Aplicada (CEPIA) procuravam 
associar a investigação acadêmica às problemáticas sociais para 
ligá-las aos planos de estudo. O desenvolvimento e a experiência 
dessas práticas trouxeram à luz o caráter de capitalismo depen-
dente de nosso país e uma forte vontade de mudar o ponto de 
vista de nossa realidade. Um dos méritos daquelas cátedras foi o 
de pensar uma realidade própria, gerando um descentramento da 
matriz ocidental dominante. Deu-se, então, outro afastamento a 
respeito da lógica universitária tradicional: a íntima relação com 
os grupos políticos por meio das cátedras extracurriculares, em 
uma tentativa de transpassar os limites que impõe a universida-
de à vida de seus membros.

Se a extensão universitária ocupou um lugar marginal du-
rante muitos anos, esse processo está se revertendo na Argentina 
em termos de recursos e também por meio de distintas iniciati-
vas, projetos, programas e demais ações. Ainda fica aberto o ca-
minho para o aprofundamento dos sentidos que deve consolidar a 
extensão universitária como tal, pois aparece como um campo de 
disputa de sentidos, em que existe não apenas uma ampla gama 
de conceptualizações mas também de práticas diferentes. Existe 
quem pretende “levar a cultura ao povo” ou “promover hábitos de 
higiene” (Kaplún, 2003, p. 10), os que priorizam ensinar habilida-
des e técnicas que melhorem o trabalho, os que propõem entregar 
ferramentas que ajudem na defesa dos direitos dos trabalhadores, 
os que enfatizam a necessidade de construir alianças políticas en-
tre intelectuais e setores populares e os que aspiram a contribuir 
com os processos organizativos desses setores. Existem desde en-
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foques fortemente disciplinadores e civilizatórios até outros que 
sustentam as potencialidades libertárias que a prática extensio-
nista pode gestar. Nesse sentido, vale também interrogar-se em 
relação ao acesso dos setores populares à universidade e à crítica 
de que o próprio Jauretche fez a certos pedagogos que, sem lhes 
negar o acesso à universidade, distinguem entre uma instrução 
para construir massas ilustradas e outra para minorias cultas.

A reconfiguração do papel extensionista de “levar a univer-
sidade a...” exige pensar em profundidade formas de comunicação 
mais democráticas e bidirecionais entre os atores universitários 
e o resto de sua comunidade. Mais ainda quando essa exigência 
vem tramada por: i) a massificação do sistema universitário ar-
gentino; ii) a quantidade de universitários distribuídos pelo país; 
iii) o atual momento histórico que atravessam de modo intenso os 
países da região latino-americana que recuperam sua identidade 
cultural e discutem – como em poucas partes do mundo – a pos-
sibilidade de construir uma realidade mais justa. Territorializar 
a universidade implica, então, pensá-la em relação à e atravessa-
da pelas problemáticas sociais e os saberes como frutos de lutas 
pela transformação e pela libertação, deslocando definitivamente 
aquele modo de considerá-la como um enclave desde o qual se 
irradia a denominada “alta cultura”.

Interessa-nos, nesse sentido, recuperar o debate exposto por 
Kaplún – em menção a Paulo Freire – a respeito da “extensão” em 
um ensaio sobre um projeto extensionista no âmbito rural:

A extensão, levanta Freire, reflete geralmente a pretensão de “esten-
der” as qualidades de algo – a instituição universitária por exemplo 
– consideradas superiores, a sujeitos que não as têm, substituindo 
seus conhecimentos “vulgares” por outros “corretos”. Substituindo 
uma forma de conhecimento não científico por outra considerada me-
lhor, o conhecimento científico (Freire, 1973). O “equívoco gnosiológico 
da extensão” parte da base de que os conhecimentos dos campesinos 
– no caso que analisa –, associados à sua ação cotidiana em sua rea-
lidade concreta, devem ser substituídos por outros, os que o exten-
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sionista traz, provenientes de um conhecimento científico universal, 
elaborado em outro lugar: a academia, a universidade, a ciência. A 
extensão, para o autor, não propõe um diálogo entre essas duas for-
mas de conhecimento, mas sim a imposição de um sobre o outro. Por 
isso Freire (1991) caracteriza o extensionismo como um processo de 
invasão cultural. E desde o título propõe outra forma de pensar a 
relação entre técnicos e campesinos: “extensão ou comunicação?” se a 
extensão como invasão cultural parte de uma teoria da ação baseada 
na dialoguicidade (Freire 1991), do que se trata é apelar à uma teoria 
da ação baseada na dialoguicidade, no diálogo de saberes diferentes 
(Kaplún, 2003, p. 10).

É possível desenvolver linhas de ação na extensão universi-
tária que ressignifiquem essa concepção criticada por Freire? É 
possível escapar da ideia de que a universidade só pode se envol-
ver para substituir os saberes populares pelos seus, para “guiar” 
no caminho do conhecimento “correto” a quem constrói e exerce 
saberes “pagãos”, distantes da “bíblia universitária”? Essa impo-
sição determinada por uma dialoguicidade que expunha Freire há 
40 anos vem sendo posta em questão por distintas experiências 
nos últimos tempos, e cremos que a curricularização da extensão 
possibilita um aprofundamento desse caminho, em que a dicoto-
mia extensão/comunicação se encontra em um processo de reso-
lução.

Agora, o caminho da ruptura da dicotomia exposta por Freire 
se consolida ainda mais em uma etapa histórica na qual, há uma 
década vêm sendo desenvolvidos programas e projetos basea dos 
em políticas de estado (Programa de Promoção da Universidade 
Argentina, Programa Nacional de Voluntariado Universitário, 
para dar alguns exemplos).8 Políticas que não surgem de uma 
universidade em particular, mas que são pensadas e implemen-
tadas pelo Ministério da Educação da Nação Argentina em fun-
ção de outorgar ferramentas centrais para avançar na discussão 
e em uma ressignificação daquelas ideias que ligavam a extensão 

8 Disponível em: <http://portales.educacion.gov.ar/spu>.
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a âmbitos como o assistencialismo, a busca de fundos para cursos 
tarifados, ou a projetos isolados e assistemáticos de envolvimento 
com a comunidade.

Retomamos criticamente essas concepções e experiências 
para pensar nossa prática como docentes extensionistas. Nesse 
sentido, nos posicionamos criticamente frente à matriz tradicio-
nal do pensamento que implica a existência de uma (única) verda-
de válida e um conhecimento objetivo e neutral. Exercemos, pois, 
um caminho rumo à construção dialógica, que implique o reconhe-
cimento dos saberes extra-acadêmicos. Mas tomar essa postura, 
que é ao mesmo tempo teórica, pedagógica, metodológica e políti-
co-ideológica, não basta. O desafio a que nos expomos é ir além e 
começar a desfazer certos questionamentos: a extensão universi-
tária deve resolver exclusivamente demandas, problemas sociais? 
Pode constituir-se como uma ferramenta de acompanhamento de 
processos de transformação social? E se isso fosse possível, pode 
também estreitar laços entra a extensão e o currículo? Mais ain-
da, os projetos de extensão podem se articular formalmente com 
os planos de estudo dos cursos universitários? Sobre esses ques-
tionamentos tentaremos aprofundar adiante, adentrando-nos em 
uma tentativa de fundamentação político-teórico-pedagógica, as-
sim como também em uma primeira narração experiencial do tra-
jeto curricular integrador Trabalho Social Comunitário, dentro do 
Projeto Institucional Universitário da Universidade Nacional de 
Avellaneda e nos planos de estudo de todos os seus cursos.



CAPÍTULO 2 |

Princípios teóricos, pedagógicos e 
epistemológicos



Basta de profissionais sem sentido moral.
Basta de pseudo-aristocratas do pensamento.

Basta de comerciantes diplomados.
A ciência para todos, a beleza para todos.

A universidade do amanhã será sem portas, sem 
paredes, aberta como o espaço: grande.

Estudantes de La Plata,
Manifesto à Hora do Triunfo, 1920.
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A construção dialógica proposta pelo Trajeto Curricular Inte-
grador Trabalho Social Comunitário supõe uma mudança 
no papel do estudante, interpelado aqui como sujeito ativo e 

criador. Em seus desafios individuais, se espera que integre um 
compromisso coletivo com o processo, na convicção de que ele, 
ademais, deve colocar-se em jogo em e com os atores da comuni-
dade com quem se articula a partir do projeto de extensão univer-
sitária.

Curricularizar a extensão universitária significa empreender 
um processo de construção do conhecimento que, parafra seando 
Paulo Freire, tenha a mente colocada onde pisam nossos pés. Isto 
é, gestar um processo de ensino-aprendizagem integral que trans-
cenda à mera transferência de conteúdos, para gerar vínculos  
orgânicos com as organizações sociais e políticas próprias das 
classes populares. Sem prática social não há teoria que transfor-
me a realidade. Qualquer proposta de transformação social que 
contorne a cotidianidade como espaço de disputa de sentido será 
estéril. Ensinar e aprender em uma relação orgânica com os seto-
res populares, em nossa América profunda, e implicados na luta 
contra as desigualdades: isto é, para nós, colocar nossa cabeça 
onde nosso compromisso se apoia.

Apoiamos esse processo de construção de conhecimento em 
seis princípios pedagógico-políticos básicos que guiam a proposta 
levada adiante na Universidade Nacional de Avellaneda.

Tais princípios são:
1) A não neutralidade do saber;
2) A perspectiva dialógica na construção do conhecimento;
3) O bairro, o território e a cotidianidade como contextos de 

construção política;
4) A desnaturalização da realidade como trabalho necessá-

rio para transformá-la;
5) Interdisciplinalizar a universidade;  
6) Revisão didático-metodológica permanente.
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1 A não neutralidade do saber

A construção de conhecimento não pode se dissociar, jamais, 
de uma visão de mundo, da sociedade e da história.

O conhecimento científico é diferente do conhecimento co-
tidiano, ou do que forma o senso comum. Entretanto, como ou-
tros tipos de conhecimento, representa a(s) forma(s) em que cer-
tos grupos, segmentos e classes sociais se permitiram pensar e 
experimentar em um determinado momento histórico e cultural. 
Por sua vez, resulta imprescindível avaliar que o conhecimento 
científico não está separado das relações de poder e dos processos 
de legitimação do saber. É por isso que, ao sublinhar seu caráter 
histórico, queremos dizer que está construído socialmente e legi-
timado no âmbito de uma luta de sentidos em que uns se impõem 
sobre tantos outros.

Por outro lado, a ciência se produz e se expressa nas políti-
cas públicas e nas práticas profissionais de quem está formado 
nas instituições universitárias. A educação de nenhum modo alfa-
betiza no vazio, sempre supõe um projeto de sociedade; o sistema 
educativo seleciona certos saberes e desloca outros.

Se historiarmos a concepção hegemônica sobre o conheci-
mento científico, não podemos deixar de lado o positivismo. O 
paradigma positivista implica um binômio e uma divisão visto 
que concebe, por um lado, o sujeito que conhece, e por outro, uma 
realidade dada, evidente, isto é, um objeto a ser conhecido. Visto 
que o sujeito e o objeto se supõem independentes, quanto maior é 
o distanciamento entre ambos, maior é a possibilidade de acesso 
à verdade. Seguindo esse raciocínio:

a certeza do conhecimento somente é possível na medida em que se 
assenta em um ponto  de observação inobservado, prévio à experiência, 
que devido à sua estrutura matemática não pode ser posta em dúvida 
sob nenhuma circunstância (Santiago Castro-Gómez, 2007, p. 82).
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 Romper essa lógica, supõe romper com o binômio clássico 
de sujeito-objeto da ciência positivista; e com a concepção de que 
a realidade é externa, objetiva e independente do sujeito que a 
aborda. Romper a suposta neutralidade na geração de ciência su-
põe pensar que os sujeitos constroem o objeto de conhecimento, e 
que isso se dá no âmbito das ideias e das concepções. Uma reali-
dade social de opressão jamais pode ser observada desde um pon-
to zero, pois os sujeitos apreendem a realidade na práxis social 
que desempenham. O sujeito, o objeto e a ação são parte de um 
mesmo processo.

A proposta de curricularização implica um processo de re-
flexão-ação-reflexão, no qual se reorganiza a relação entre cons-
trução de conhecimento e a ação transformadora, entre o sujeito 
e o objeto. Coloca-se em dúvida, assim, a pretendida neutrali-
dade dos modelos hegemônicos de ciência já que, ainda que o 
positivismo como paradigma da ciência tenha ficado para trás, 
muitas de suas ideias ainda sobrevoam nossas universidades. 
Integrar a ação transformadora no interior dos processos de re-
flexão implica inserir elementos dinamizadores, muitas vezes 
contraditórios, que possam tensionar a pertinência da ciência 
e dos processos de construção de conhecimento. Tal processo 
implica uma prática reflexiva, já que toda transformação social 
resulta pobre se sua atua ção não está pensada a partir de condi-
ções materiais concretas.

A práxis extensionista que desenvolvemos surge de proje-
tos que são apresentados por distintas equipes, e supõem certos 
princípios, objetivos e cronograma de atividades coerentes com 
as intenções assinaladas em suas justificativas. Esse processo de 
reflexão-ação-reflexão não nega os saberes e os supostos prévios 
com os quais os profissionais desenvolveram o planejamento, mas 
os articulam na ação com o contexto social, político e cultural, 
procurando novas sínteses.
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2 Perspectiva dialógica

Romper com os cânones hegemônicos de validação do saber 
implica ancorar os processos epistemológicos nos interesses dos 
setores populares e propiciar uma construção dialógica na qual a 
universidade viabilize uma comunicação permanente entre os di-
versos saberes. Quando falamos de construção dialógica, enfatiza-
mos fortemente combater igualmente duas tendências frequentes 
nos espaços de formação universitária e nos espaços de militân-
cia social e política. A primeira tenta romper com a ideia de que 
quando a universidade realiza atividades com os setores popula-
res “desce a levar conhecimentos”, supondo uma unidirecionali-
dade na comunicação dos conhecimentos válidos. A segunda se 
refere à ideia de que – idealizando os setores populares – os con-
sidera estrutural e historicamente determinados por um espírito 
de solidariedade ou de luta, que devemos assimilar. Do contrário:

[...] o homem dialógico tem a fé nos homens antes de se encontrar 
frente a frente com eles. Esta, no entanto, não é uma fé ingênua. O 
homem dialógico que é crítico sabe que o poder de fazer, de criar, de 
transformar, é um poder dos homens e sabe também que eles podem, 
alienados em uma situação concreta, ter esse poder diminuído. Essa 
possibilidade, também, em vez de matar no homem dialógico a sua fé 
nos homens, se apresenta diante dele, pelo contrário, como um desafio 
ao qual deve responder. Está convencido de que este poder de fazer e 
transformar, se bem negado em certas situações concretas, pode renas-
cer (Freire, 2003).

O renascimento a que Freire faz referência não pode se dar 
nas condições de uma hegemonia de dominação social, política, 
econômica e cultural.

Uma aprendizagem significativa que tenha uma potência 
transformadora não pode desconhecer ou negar a visão de mundo 
que têm os sujeitos. As concepções acadêmicas devem ser postas 
em diálogo com as ideias e com os modos de ação que os setores 
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populares constroem em suas resistências e lutas cotidianas e 
históricas.

Do mesmo modo que o diálogo com o âmbito extrauniversi-
tário é parte fundante dessa proposta, a mobilidade de trabalho 
entre a equipe docente e os estudantes deve se distinguir por uma 
comunicação equitativa dos conceitos teóricos; as propostas de 
participação, a resolução de problemas e o papel da universidade 
na sociedade e na região da qual faz parte. Tais espaços de diálogo 
resultam inevitáveis para a formação de equipes que trabalharão 
coletivamente durante não menos de um quadrimestre, compar-
tilhando um projeto de extensão específico e em articulação com 
espaços do território.

3 O bairro, o território e a cotidianidade como contextos de 
construção política

Pensar a política somente como uma construção superestru-
tural, que se impõe sobre as maiorias populares, é negar toda a 
dinâmica social e os complexos sistemas culturais, políticos, eco-
nômicos e de relações sociais sobre as quais se constroem as ideias 
e as práticas políticas. A escola, as organizações territoriais, a 
Igreja, os sindicatos e os diversos agrupamentos sociais mais ou 
menos institucionalizados, formam parte da complexa trama na 
qual se produz e se reproduz a política. O bairro, cada espaço do 
território, e a vida cotidiana não podem ser pensados tão somente 
como vítimas de um poder externo, mas sim:

[...] entre cada ponto do corpo social, entre um homem e uma mulher, 
em uma família, entre um professor e seu estudante, entre o que sabe 
e o que não sabe, pesam relações de poder que não são a projeção pura 
e simples do grande poder do soberano sobre os indivíduos; são mais 
o subsolo movediço e concreto sobre o qual esse poder se incardina, 
as condições de possibilidade de seu funcionamento (Foucault, 1992,  
p. 167).
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A hegemonia se arraiga na vida cotidiana, visto que a subal-
ternização não se produz por meio de um conjunto bem delimitado 
de ideias “alienadas” sobre a dominação senão, também, em uma 
interiorização da desigualdade social, sob diversas formas e dis-
positivos muitas vezes inconscientes, inscritos no próprio corpo, 
no ordenamento do tempo e do espaço, na consciência do possível 
e do inalcançável. De igual maneira, assim como no bairro e na 
vida, gravam-se as relações de subalternização que possibilitam 
a desigualdade social, também resulta ser, precisamente, esse 
âmbito o lugar para as resistências, o espaço e o tempo para os 
desvios desde o interior dos mandatos da cultura hegemônica. A 
cotidianidade resulta, portanto, em um lugar estratégico, no qual 
pode-se refletir sobre a complexidade de símbolos e relações so-
ciais que se corporificam no choque entre estrutura e práticas, 
entre a reprodução e a invocação social (Reguillo, 2000, p. 78). 
Resulta, entretanto, pensar a hegemonia como um processo no 
qual os sujeitos dominantes ou subalternos sejam passivos. A 
hegemonia está formada por resistências, iniciativas, criações, 
apropriações, reelaborações e ressignificações, que se confrontam 
e negociam na vida cotidiana (Grimberg, 2004). Toda intenção de 
construir conhecimento liberador, acreditamos, deve apoiar-se no 
entendimento da vida, das ideias e significações que ali se nego-
ciam; nas relações concretas que se dão no território para poder 
penetrar os longos processos de sedimentação histórica e – em 
termos de Reguillo – a clandestina centralidade para a configu-
ração do mundo social da vida cotidiana. Não se trata somente do 
lugar onde se rotinizam hábitos, costumes, modelos de relações 
sociais ou se internalizam ideias hegemônicas: também é, pode 
ser, o lugar da eleição, da criação de alternativas onde se expres-
sam as contradições.

Em tal sentido, a organização popular não surge nunca de 
um ponto zero, não se apoia sobre o vazio senão que sempre recu-
pera, mais ou menos explicitamente, as experiências e as ideias 
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– que são parte da história dos setores populares – invisibilizadas, 
geralmente, na pensada história oficial. Apresentam-se organiza-
ções sociais e políticas do campo popular realizando práticas locais 
e sumamente concretas, mas onde “os problemas do bairro são, 
em última instância, a expressão no âmbito cotidiano de um siste-
ma a ser modificado pela ação consciente e organizada” (Ampudia, 
2008, p. 108). Compreende-se assim, em definitivo, a práxis em 
um território determinado sempre ligada à realidade nacional.

Ligar os processos pedagógicos à participação em diversos 
projetos de extensão que articulam a universidade e o território 
se torna uma ferramenta indispensável na formação profissional, 
enquanto permite a abertura de processos de debate, discussão e 
ressignificação das práticas cotidianas.

4 Desnaturalização da realidade

Há que se exercer uma reflexão crítica em prol de uma cons-
trução histórica das estruturas e dos processos sociais, e romper 
com as ideias de senso comum que atravessam a vida cotidiana. 
Em termos de Bachelard (1985), isso permite conhecer contra os 
conhecimentos prévios, superando os obstáculos epistemológicos 
que vão se arraigando ao longo das trajetórias de vida. Superar 
a divisão “dentro-fora” ou “universidade-sociedade” implica exer-
citar uma prática que a questione não apenas conceitualmente, 
mas por meio da experiência direta. De todo modo, a riqueza de 
TSC não radica em ponderar a observação como uma “aproxima-
ção direta e verdadeira da realidade”, já que insistimos que ja-
mais se apresenta desnuda e livre de preconceito. Na verdade, a 
riqueza da participação nas práticas se apoia na proposta de uma 
“elaboração reflexiva teórico-empírica” (Guber, 1991) que permi-
te, necessariamente, desnaturalizar tanto as relações sociais e as 
concepções que aparecem no território como as que trazem consi-
go aqueles que intervêm desde a universidade.
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Nesse sentido, o chamado “olhar antropológico” contribui 
com um enfoque sobre o mundo social que enfatiza a diversida-
de da experiência humana e o reconhecimento do ponto de vis-
ta do “outro”, colaborando para o método etnográfico próprio do 
“trabalho de campo”, uma abordagem da realidade social que re-
cupere a perspectiva dos sujeitos implicados. Essa recuperação, 
então, se dada a partir de uma participação reflexiva e crítica, 
deve contribuir justamente com a desnaturalização de práticas 
e representações sociais, para perceber o mundo social em toda 
a sua complexidade. Assim, resulta vital para esse processo de 
ensino-aprendizagem desnaturalizar reflexivamente também a 
própria implicação, e revisar a experiência que, como acadêmicos, 
levamos adiante, posicionando-nos de um modo mais crítico a res-
peito das práticas e dos saberes que produzimos e reproduzimos.

A ordem social é apresentada e experimentada muitas ve-
zes como lógica, natural e, portanto, não suscetível de mudança. 
Em termos de Gramsci, o denominado “senso comum” não é outra 
coisa senão uma concepção do mundo absorvida acriticamente, 
uma visão fragmentada do mundo que certos setores instauram 
como “universal” (Gramsci, 2003). É necessário sublinhar o senso 
comum imposto como um ponto de partida que permita historizar 
os processos sociais, e romper a dominação. Para isso é necessário 
impulsionar novas práticas pedagógicas que abarquem uma bus-
ca de transformação social. Esse processo teórico-reflexivo, que 
implica a curricularização da extensão universitária, deve con-
tribuir para a historização da realidade social permitindo desna-
turalizar a significação dos discursos dominantes e as represen-
tações sociais que eles constroem, não menos que a análise das 
práticas e das representações sociais contraegemônicas. Se esse 
processo de historização e desnaturalização se dá de modo grupal 
e em um diálogo entre a universidade e sua comunidade, se for-
talece a produção de redefinições identitárias, já que a identidade 
é relacional e, portanto, se produz e se sustenta no vínculo com 
“outros” grupos e instituições.
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5 Indisciplinar a universidade

Uma universidade transformadora requer que se ponha em 
debate os paradigmas acadêmicos de construção de conhecimento; 
a aceitar enfoques tanto inter e transdisciplinares como multise-
toriais, que superem os compartimentos estanques e questionem 
o modelo neoliberal e tecnicista do conhecimento. É útil, aqui, o 
conceito de Kaplún de indisciplinar a universidade, para referir-
mos à necessidade de abordar os problemas sociais em toda a sua 
complexidade. O autor argumenta que as disciplinas

[...] estabelecem limites ao que é possível pensar a partir de suas cate-
gorias conceituais e de sua linguagem, de seus pressupostos e métodos 
consagrados. Esses limites são precisamente os que dão identidade ao 
campo disciplinar, tornando-o inteligível e manejável para seus prati-
cantes. À medida que essas seguranças crescem tende-se a esquecer a 
origem da criação do campo, o recorte efetuado pela disciplina para ler 
o mundo (2003, p. 1).

Nesse sentido, devemos pensar a prática acadêmica em re-
lação à nossa sociedade e não a sociedade em função de justificar 
a existência do trabalho acadêmico. Na educação superior, o iso-
lamento disciplinar reproduz uma excessiva especialização que 
fragmenta o conhecimento e obstaculiza uma abordagem que dê 
conta da complexidade das dimensões da realidade.

Portanto, o Trajeto Curricular Integrador Trabalho Social 
Comunitário – do qual algumas questões já mencionamos, mas 
que abordaremos mais detalhadamente no capítulo 5 – propõe um 
espaço para abordar a realidade por problemas, desejando que os 
futuros graduados tenham ferramentas teórico-práticas que lhes 
permitam uma compreensão mais acabada das problemáticas reais  
de uma sociedade complexa nas quais desenvolverão seu quefazer 
científico-profissional. Se cada projeto trabalha situações especí-
ficas vinculadas a problemáticas associadas à saúde, aos direi-
tos humanos, à arte, à participação política, à economia social, 
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ao esporte ou à comunicação, para citar algumas, em cada um 
dos projetos se conjugam diversas dimensões sociais que ajudam 
tanto a uma melhor compreensão do contexto de surgimento das 
problemáticas como a uma abordagem mais integral dos objetivos 
propostos. Um projeto que aborde a identidade cultural de uma 
comunidade tropeçará muitas vezes, ao passo que a reconstrução 
de tal identidade não é alheia às condições socioambientais e de 
saúde em que se desenvolve historicamente um grupo de pesso-
as, à crise econômica que nosso país atravessou ou seu impacto 
em sujeitos sociais concretos. Justamente, propor a interdiscipli-
naridade nos grupos extensionistas permite que distintos estu-
dantes e docentes possam contribuir com análises e olhares que 
enriqueçam as formulações iniciais. Com isso, a articulação com 
a extensão universitária situa, coloca em contexto socio-históri-
co concreto as problemáticas abordadas, tensionando os olhares 
fragmentários disciplinares.

6 Revisão didático-metodológica permanente

De modo permanente devem ser reformuladas as estraté-
gias que permitam dinamizar a construção dialógica e impedir 
a reprodução endogâmica do conhecimento acadêmico. Resulta 
estratégico poderem ser flexíveis tanto em relação à planificação 
e os conteúdos a trabalhar quanto às propostas didáticas e peda-
gógicas que permitam dinamizar melhor os debates e articulá-los 
com as problemáticas sociais locais em relação à conjuntura na-
cional e regional. Enquanto levamos adiante os projetos de ex-
tensão devemos estar extraordinariamente atentos às situações 
imprevistas e à diversidade de problemáticas que poderiam se 
apresentar e que não foram contempladas no projeto inicial.

Além da necessária revisão do processo de ensino-aprendi-
zagem aberto no desenvolvimento da participação que propõe o 
trajeto, resulta vital o papel dos atores não universitários impli-
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cados. A construção de espaços de reflexão deve ligar de forma ati-
va todos os sujeitos (docentes, estudantes, atores da comunidade) 
tanto em função de poder revisar nossas atividades e propostas, 
quanto para dinamizar a reconstrução de nossas crenças, concep-
ções e práticas educativas. Tal processo reclama, também, que os 
docentes e a proposta de TSC sejam submetidos a uma revisão 
constante: do projeto de extensão, de nossas práticas e dos conte-
údos propostos.

A participação, a opinião, o olhar das organizações – não so-
mente na etapa prévia de preparação do projeto de extensão e das 
atividades no território – são fundamentais para alcançar um de-
senvolvimento o mais integral possível. Isso supõe estarmos dis-
postos a replanejar ou modificar esquemas e/ou cronogramas de 
trabalho em função dos condicionantes da organização. Citemos 
um exemplo: no transcurso de um dos projetos desenvolvidos no 
primeiro quadrimestre de 2013, organizaram-se encontros vizi-
nhais para abordar a organização e participação comunitária por 
meio da instauração de um cinema de bairro. O objetivo consis-
tia em colaborar com a recuperação de uma instituição conjunta, 
mas, por diversos motivos, a convocação e participação dos adul-
tos do bairro se fazia realmente complexa. Porém, e com muito 
menos receio, um importante número de crianças entre cinco e 
doze anos se aproximaram com entusiasmo nas distintas ativi-
dades que oferecemos. O projeto, então, teve que mudar seu eixo. 
Realizaram-se diversas atividades, programas e propostas. Nos 
primeiros meses por exemplo, pensamos atividades com o fim de 
familiarizar a universidade com o bairro e, mais tarde, e por meio 
das crianças, convidamos os pais a participar nos espaços de en-
contros: jogos, filmes, mateadas comunitárias. O projeto havia 
sido pensado e ajustado com suas referências locais mas, no seu 
desenvolvimento, tivemos que adaptar e redesenhar o esquema 
inicial.
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É, pois, a própria experiência que mostra que devemos in-
cluí-la na organização, fazê-la parte do planejamento didático das 
ações do território, que, por outro lado, não devemos esquecer que 
sempre devem possuir um caráter pedagógico. O aspecto forma-
tivo e a concepção de estar atravessando um feito educativo deve 
estar sempre presente, e isso deve ser transmitido e problemati-
zado junto com a organização de maneira dinâmica.

As concepções tradicionais nas quais as universidades basea-
ram a produção de conhecimento e as formas de seu envolvimento 
com a comunidade, e com o território em que estão inscritas, re-
querem uma clara superação. A construção de conhecimento não 
pode estar defasada das necessidades, preocupações e sentidos 
que circulam em nossa comunidade, e sim deve atendê-los, reco-
nhecê-los e estabelecer um diálogo que inclua os sujeitos. Por isso, 
a integralidade – que tomamos como um dos conceitos reitores 
dessa proposta – não pode ser pensada unicamente em termos 
de articulação das funções de docência, investigação e extensão. 
É preciso conotar um trabalho interdisciplinar e indisciplinado 
em prol da construção de conhecimento e de um desenvolvimento 
intersetorial em diálogo com as organizações sociais, políticas e 
culturais e as instituições governamentais, atentas às políticas 
realizadas pelo Estado. É nesse sentido que insistimos que as per-
guntas que esses processos despertam são mútuas e se dão de 
modo cruzado: desde o interior da “comunidade acadêmica” e do 
território do qual fazemos parte, para interpelar à universidade 
pública e ao quefazer de suas três funções centrais: ensino, pes-
quisa e extensão.



CAPÍTULO 3 |

A extensão universitária como proposta de 
aprendizagem em movimento



Não há cultura nem história sem inovação, sem 
criatividade, sem curiosidade, sem liberdade 
exercida ou pela qual lutar quando é negada 

[...]. O risco é um ingrediente necessário para a 
mobilidade [...]. É daí que surge a importância de 

uma educação que no lugar de tentar negar o risco 
incita os homens e mulheres a assumi-lo.

Paulo Freire
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A extensão universitária pode se constituir uma ferramenta 
fundamental para a transformação dos paradigmas univer-
sitários. Isso será possível, acreditamos, na medida em que 

integremos a extensão à formação profissional, assumindo o de-
safio de envolver a construção de conhecimento com a reconstru-
ção nacional e a busca do bem-estar para as maiorias. Em outras 
palavras: a universidade não deve permanecer incomunicável 
com a realidade política e as lutas populares emancipadoras. É 
indispensável, então, reformular o papel tradicional da extensão 
universitária, e deixar de considerá-la um mero complemento, 
secundário ou eventual, das áreas consideradas historicamente 
como principais: a pesquisa e a docência. Integrar tais funções 
significa gerar um modelo de universidade que, aberta e flexível, 
se estruture a partir das problemáticas sociais, deixando de usar 
a realidade como mera desculpa para sua autorreprodução.

O que denominamos aprendizagem em movimento é uma 
proposta pedagógica que parte de conceber os processos de apren-
dizagem não como um ponto de chegada, como uma mera trans-
missão de conteúdos, mas como uma construção dinâmica e cole-
tiva de conhecimento que não acontece fora do curso da história, 
mas a partir dele. Isso se dá em relação aos processos sociais, 
políticos e culturais dos que fazem parte e do papel que desempe-
nham frente aos distintos interesses em conflito em um momento 
determinado. Partindo da não neutralidade da educação, conside-
ramos fundamental ligá-la às lutas sociais e políticas emancipa-
doras protagonizadas pelas organizações populares. Por um lado, 
isso possibilita uma maior imbricação da educação superior com 
o território do qual faz parte; por outro, combina os interesses 
nacionais e populares – em tempos de profundas transformações 
como as que vivem vários dos países latino-americanos – com os 
das instituições educativas.

É possível educar, conhecer, aprender colocando o corpo? Em 
relação a esse questionamento, e com as concepções de educar, do 
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conhecimento e da aprendizagem que tentamos recuperar, apren-
der em movimento implica dinamizar a construção de novos sen-
tidos. Por sua vez, corresponde a uma geração de ressignificações 
que permitem transgredir, refletir, transcender o conhecimento 
instituído, abrindo possibilidade à coprodução em relação aos su-
jeitos do território no qual se insere a universidade.

O ato de educar não pode se limitar a reproduzir. Deve se 
entender como um movimento capaz de entrelaçar conhecimentos 
e experiências que transcendam os saberes hegemônicos e legiti-
mados. Um acionar no qual nos colocamos em jogo, arriscando-nos 
a experimentar o mundo em toda a sua complexidade, contornan-
do a tentação de abordá-lo a partir da separação dos saberes em 
disciplinas estanques.

O conhecimento é uma ação, um conhecer o mundo que con-
juga experiências diferentes, dentro de uma mesma realidade 
social. Nesse sentido, a inclusão de projetos de extensão na for-
mação de estudantes e docentes habita claramente na tradição 
de trabalho sistematizada por Paulo Freire: a partir da ação se 
alcança conhecer. E tal prática é a que possibilita refletir sobre 
o papel social que tem a universidade enquanto instituição, e os 
“universitários” enquanto atores sociais. O conhecimento, então, 
“reclama a reflexão crítica de cada um sobre o próprio ato de co-
nhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se a 
si, se percebe o ‘como’ de seu conhecer, e os condicionamentos aos 
que está submetido seu ato” (Freire, 1973, p. 28).

Nesse sentido, todo processo de aprendizagem oferece o de-
safio de gerar uma construção por parte do sujeito que aprende; 
elaboração que é acompanhada pelo papel facilitador que os do-
centes devem assumir. Tal experiência formativa tem um forte 
componente pessoal, visto que se colocam em tensão sentidos pré-
vios sobre o social que cada sujeito foi forjando ao longo de sua 
vida. Irrompe, também, o caráter social, coletivo, de conhecimen-
to, já que fica evidenciada a necessidade de articulação entre dis-
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tintos atores para a concreção das ações que compõem a execução 
do projeto de extensão. É social porque se descentra do professor 
e dos textos como os depositários do saber, situando o intercâm-
bio, a ação dialógica como o espaço principal do conhecimento. 
É, finalmente, uma tarefa profundamente política (Demo, 2001) 
porque a aprendizagem e a ação estão ligadas diretamente ao re-
conhecimento de uma realidade social, que pode se reproduzir ou 
se transformar, em um processo do qual a universidade faz parte.

Partimos do conceito de movimento porque nos remete a 
uma forma de organização social e política intensamente dinâ-
mica, arraigada na história de nosso país e relacionada com a 
capacidade de integrar lutas, discursos e procedências políticas e 
ideológicas diversas. A aprendizagem em movimento propõe essa 
integração de saberes diversos: o conhecimento acadêmico e o que 
se constrói na prática social.

Aprender em movimento implica vincular os processos de 
aprendizagem às experiências de transformação social no territó-
rio e envolver-se com tais processos e com as organizações popula-
res que os protagonizam como uma maneira de viabilizar espaços 
de construção coletiva de conhecimento.

Mais adiante desenvolveremos detalhadamente alguns dos 
projetos trabalhados. A princípio, vale destacar que seu curso de-
pendeu em grande medida da articulação que se ia dando nos 
sucessivos encontros com as organizações.

Educar em movimento é o resultado de considerar o movi-
mento social como sujeito-chave no processo de ensino e apren-
dizagem. O movimento social e político deriva em um sujeito pe-
dagógico. Suas práticas, debates e contradições passam a formar 
parte dos processos de ensino-aprendizagem. Com efeito, educar 
em movimento é desestruturante em vários sentidos. Inicialmen-
te, questiona os estereótipos de espaços tradicionais onde se rea-
lizam tais processos, já que a proposta desborda a sala de aula, a 
biblioteca e o laboratório, convertendo a praça, a esquina, a rua, 



60

o clube, a sociedade de fomento, a calçada, o restaurante, o centro 
comunitário, a fábrica, o sindicato em locais possíveis do trajeto 
educativo proposto. A “aula”, onde o docente transfere conteúdos 
aos estudantes, também se rompe enquanto molde, visto que o 
processo de ensino se modifica e toma diversas formas: a assem-
bleia, a mateada, a reunião, a passeata, a caminhada, são parte 
da práxis educativa.

Em tal sentido, deve-se deixar de pensar o território como 
um lugar em que “se desce” para realizar um “serviço”. Ao se ter-
ritorializar, a universidade participa ativamente junto às orga-
nizações populares na abordagem das problemáticas de sua co-
munidade, e desborda a concepção do território como um espaço 
vazio, newtoniano, e começa a pensá-lo como uma trama comple-
xa em que as identidades sociais se constroem, se reforçam e se 
refazem na experiência cotidiana. Um lugar onde se produzem e 
se reproduzem pertencimentos coletivos e a construção política 
das identidades.

Reconhecemo-nos, então, em uma ética política na qual 
basea mos este processo educativo: os projetos de extensão não 
chegam a um “espaço vazio”. O respeito e o reconhecimento dos 
grupos e dos níveis de organização popular preexistentes tornam-
-se uma chave, um a priori, uma serena convicção, uma exigência 
inevitável. Uma universidade popular e uma educação emancipa-
dora não podem incorrer na invasão cultural ou na manipulação 
com base no peso institucional que aquela tem enquanto organis-
mo do Estado. Da mesma maneira que nós participamos dos pro-
jetos em desenvolvimento na comunidade como sujeito coletivo, 
sublinhamos a importância de relacionar-nos com outros sujeitos 
coletivos representativos do território. Isso resulta crucial, já que 
os projetos de extensão que se trabalham a partir da universidade 
têm os tempos do calendário acadêmico, aos quais as problemá-
ticas sociais que se abordam não se subordinam nem se acoplam 
necessariamente. É por isso que articular as propostas com os 
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movimentos sociais permite que os trabalhos iniciados possam 
ser continuados por tais movimentos ou que sejam pensados pre-
cisamente em função de acompanhar e potencializar o trabalho 
se se vem implantando neles. Reconhecer os sujeitos coletivos, os 
movimentos e organizações sociais, apoia-se no convencimento de 
que as transformações sociais somente se levam adiante a partir 
da organização, da superação do individual no coletivo. Nas pala-
vras de William Cooke:

Um clima de rebeldias individuais pode durar indefinidamente [...]. 
Somente quando a rebeldia está coordenada e processada em um mo-
vimento de libertação, se adquire a eficácia necessária para lutar com 
êxito (Duhalde, 2011).

Um indivíduo ou um grupo de indivíduos incapazes de cons-
tituírem-se como sujeito coletivo, como povo, como movimento 
social, se objetiva. A criação de poder popular significa a trans-
formação de indivíduos em povo, em sujeitos coletivos, em movi-
mento social. O novo século tem sido testemunha, também, tanto 
da consolidação de um processo de recuperação econômica e de 
quebra com o modelo neoliberal quanto da recomposição de pro-
jetos políticos nacionais e populares em vários dos países latino-
-americanos. Isso permite repensar a possibilidade de relacionar 
a práxis política dos setores populares – e a construção de conhe-
cimento, que é o que enquanto universidade nos cabe – com os 
processos de transformação e libertação nacional que travessam 
os países da região.

A proposta procura, pois, recuperar e articular os saberes 
e experiências dos setores populares, suas organizações e as ins-
tituições do Estado com os processos de ensino e aprendizagem 
implantados na universidade pública. A aprendizagem em movi-
mento propõe aos setores populares um processo de construção 
de conhecimento orgânico, em termos gramiscianos, onde é ne-
cessário construir a partir de processos de organização e mobi-
lização social existentes, por meio de projetos associativos e em 
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aliança com diversos atores operando no território. Por sua vez, 
implica pensar o processo de aprendizagem e de construção de 
conhecimento em termos coletivos. O que denominamos coletivo 
de ensino-aprendizagem é um grupo de pessoas implicadas em um 
processo dinâmico e relacional que se constrói e se reconstrói no 
trajeto curricular cotidiano por meio da organização de objetivos e 
metas que são oferecidos ao grupo. Pensar em um coletivo de ensi-
no e aprendizagem nos permite enfatizar a associação, negociação 
e articulação de interesses e motivações – muitas vezes diversas 
– a partir da construção de projetos e metas coletivas.

Dito de outro modo, o coletivo não é algo dado; a identida-
de comum não é algo que necessariamente os moradores de um 
bairro ou os estudantes de uma universidade possuem desde uma 
origem inata e de forma eterna, mas sim uma construção que se 
vai gestando e desenvolvendo na prática cotidiana. A construção 
de um projeto educativo que se assuma como próprio e que se vin-
cule ao desenvolvimento local, regional e nacional é um processo 
que deve ser reinventado na práxis cotidiana, no qual os sentidos 
são disputados mesmo entre quem viaja no transporte coletivo. 
Em torno do projeto de extensão se organizam certos alinhamen-
tos gerais, objetivos e metas que dão caução ao coletivo de ensino 
e aprendizagem, mas isso não evapora a diversidade de sentidos 
que se disputam sobre a realidade social, a universidade e o pró-
prio projeto, visto que gera núcleos problemáticos e experiências 
coletivas que requerem uma abordagem em equipe. O simples 
fato de organizar a chegada ao bairro, as voltas, as entrevistas, 
estabelecer pontos de encontro, ordenar as caminhadas, formar 
grupos que se responsabilizem por atividades específicas vai deli-
neando a construção do coletivo.

A escuta, o reconhecimento do outro, é uma modalidade de 
trabalho que se proclama tanto nos espaços que chamamos de re-
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flexão teórico-metodológica (entre estudantes e com o/s docente/s)9 
quanto nos espaços de práticas (com os sujeitos da comunidade). 
Aqui é de suma importância o processo de construção do coletivo 
de ensino-aprendizagem. Em oposição ao que Freire (2003) chama 
de educação “bancária”, na qual o professor provê conhecimentos 
e o estudante acumula “verdades inquestionáveis”, o coletivo de 
ensino e aprendizagem propõe um papel ativo de docentes e estu-
dantes com concepções e identidades diversas, mas integrados em 
um projeto coletivo.

Nesse sentido, cremos fortemente no desenvolvimento do 
que denominamos aprendizagem em movimento, porque é nesse 
processo que é possível analisar os preconceitos e os diferentes 
olhares sociais; e é nesse movimento, sem dúvida, que se observa 
a prática universitária de um modo integral. Com isso, e para 
retomar o exposto no início deste capítulo, parece-nos apropriado 
recuperar as reflexões sobre a experiência na Universidade da 
República do Uruguai:

A integralidade não pode se concretizar sem um amplo e crítico diálogo 
com a sociedade, sem a gestação de novas formas de relação que per-
mitam que a sociedade não apenas interpele a universidade, mas que 
a construa. A isso nos referimos quando falamos de deixar de pensar 
em uma relação de partes para pensar em processos interconectados 
dialeticamente e que implicam participação ativa na construção, única 
forma de concretizar uma iniciativa popular universitária, uma verda-
deira Universidade Popular (Tommasino, 2008, p. 4).

Assim, a integralidade, isto é, o envolvimento entre as fun-
ções da universidade, o ensino-aprendizagem, a pesquisa e a ex-
tensão, pressupõe uma transformação no seu desenvolvimento. 
Porque tal envolvimento não se faz senão sobre a relação entre 
os atores universitários e os não universitários. Produz-se uma 

9 Na atualidade, também têm existido projetos em que esse espaço se compartilha com membros das 
organizações. A divisão entre teoria e prática é uma herança que se questiona permanentemente 
a partir da realização dos projetos. Será preciso aprofundar no desenvolvimento de categorias que 
deem conta desses processos.
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continuidade do lugar da aprendizagem por excelência: a sala de 
aula. Esta tem, agora, como espaço de trabalho, o território, o 
local da agrupação, a escola, as casas dos vizinhos, a fábrica recu-
perada, o restaurante ou a sociedade de fomento. Em um contexto 
modificador e dinâmico onde, também, o poder que implica ser 
“depositário” do saber já não reside exclusivamente no docente. 
A relação tradicional da cátedra, o par estudante-professor, vê-se 
reconfigurada com a interpelação dos atores que são parte do pro-
jeto de extensão, que definirão prioridades, terão interpretações 
próprias da realidade social e poderão questionar o papel da uni-
versidade em tal envolvimento.

A universidade requer gerar espaços de envolvimento entre 
os debates acadêmicos e os debates e práticas que se dão no seio 
dos movimentos sociais, que representam expressões e eixos di-
ferentes: ambientais, políticos, culturais, solidários, de direitos 
humanos, de gênero. Geram-se, pois, múltiplas perspectivas de 
abordagem e estratégias de transformação social. Uma educação 
emancipadora não pode residir meramente nos conteúdos; deve 
apoiar-se em práticas que potencializem seus objetivos. Isso im-
plica gerar projetos educativos que expandam o sentido de par-
ticipação, saltando os muros da sala de aula. Tal envolvimento, 
consideramos, favorece os processos de aprendizagem, tonifican-
do capacidades cognitivas, o exercício da empatia, o pensamento 
complexo e o desenvolvimento de habilidades sociais e políticas 
necessárias para transformar a realidade.



CAPÍTULO 4 |

Trabalho social comunitário  
como processo formativo



O campo do intelectual é por definição a 
consciência. Um intelectual que não compreende 

o que acontece em seu tempo e em seu país 
é uma contradição ambulante e aquele que 
compreendendo não atua terá um lugar na 

antologia do pranto, mas não na história  
viva de sua terra.

Rodolfo Walsh
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O Trabalho social comunitário se constitui um trajeto curricu-
lar integrador comum e obrigatório para todos os anos dos 
cursos de graduação e pós-graduação que fazem parte da 

oferta acadêmica da Universidade Nacional de Avellaneda.
Isso implica que qualquer estudante que escolha cursar seus 

estudos superiores na UNDAV transitará pelo TSC ao longo de 
todo o seu curso, e isso tem um peso indiscutível na formação 
acadêmica. Não é um desafio simples. Requer uma instituciona-
lização complexa e uma engenharia que não se baseia em meras 
receitas nem em manuais didático-pedagógicos. Requer vontade 
política, criatividade e desenho de projetos de extensão que pos-
sam se envolver com algumas limitações próprias da idiossincra-
sia acadêmica.

No presente capítulo nos propomos a compartilhar algu-
mas ideias que se relacionam com o processo de ser docentes e 
responsáveis por projetos de extensão universitária a partir do 
segundo nível do Trajeto Curricular Integrador Trabalho Social 
Comunitário. Aprofundaremos, também, na conceituação da ex-
tensão universitária como âmbito formativo, e na construção de 
conhecimento coletivo com atores, organizações e instituições da 
comunidade a que pertencemos.

Desde um sentido dialógico e transformador da realidade, 
propomos um espaço de ensino-aprendizagem que possibilite 
construções coletivas, dinâmicas e participativas de conhecimen-
to. Seguindo os lineamentos anteriores, sustentamos que não po-
demos nos conformar com a mera “transmissão” de saberes insti-
tuídos e legitimados academicamente, mas que – no atual proces-
so de transformações que vive nossa região – devemos ser capazes 
de gerar espaços de diálogo constante entre a universidade e a 
sociedade da qual faz parte. E para que o diálogo não caia na lógi-
ca da transmissão ou reproduza um academicismo tecnicista, ele 
deve se dar em torno da problemáticas sociais e não disciplinares.
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Estamos convencidos de que uma universidade pública, po-
pular e inclusiva tem o dever de gerar espaços de intervenção so-
cial que abram e convidem à reflexão em torno das problemáticas 
sociais e humanas que se desprendem de tais intervenções. Um 
termo relacionado durante a década de 1990 ao de extensão foi o 
de “transferência”. Essa ideia tomou força no auge do neolibera-
lismo e colocou a universidade como uma vendedora de serviços 
a terceiros (governos, empresas, ONGs), que ficaram de mãos da-
das a inumeráveis recortes orçamentários e à multiplicação de 
universidades privadas.

Em tal sentido, TSC, enquanto processo de curricularização 
da extensão, fornece para o ato educativo um bônus que o espaço 
áulico não possibilita. Poder gerar um espaço de desenvolvimento 
de projetos em conjunto de estudantes de cursos como ciências 
ambientais, jornalismo, enfermagem, design de marcas e emba-
lagens (para combinar de modo ilustrativo alguns dos cursos de 
nossa universidade), em um espaço de educação não formal, ou 
em um posto de saúde do bairro – para dar alguns exemplos –, 
implica que não lhes é pedido que contribuam com seus saberes 
acadêmicos incorporados em um ano de curso superior, mas que 
se integrem a conhecer e participar de uma experiência em que o 
olhar que enriquece para trabalhar é o multidisciplinar. O saber 
que se constrói é múltiplo, a participação é coletiva e os problemas 
se afrontam por meio da organização.

Autores, como Tommasino (2011), falam de trabalho à in-
tempérie da sala de aula, no qual a relação docente-estudante se 
vê complexada pelos atores sociais que aparecem, possibilitando 
inclusive uma desestruturação da relação de poder que costuma 
ocorrer entre os dois primeiros. O autor expõe, então, a constru-
ção de uma nova configuração de poder que se dá no campo e que 
de fato:
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[...] obriga uma rotação de papéis na própria dinâmica grupal. A ir-
rupção do ator e do contexto social desarma a concepção de liderança 
estereotipada que tem o docente na tarefa de ensinar, e pode habilitar 
uma rotação de papéis na qual o ensino e a aprendizagem sejam as-
sumidos em distintos momentos pelos distintos sujeitos (2011, p.  33).

A seguir, detalharemos o esquema de trabalho proposto para 
o trajeto curricular integrado TSC.

Em primeiro lugar, e em termos gerais, a modalidade de cur-
so dos níveis I, II e III é quadrimestral e consiste em duas horas 
semanais, contabilizando trinta e duas horas por cada nível.

No primeiro nível (TSC I), a modalidade de trabalho se de-
senvolve na sala de aula e dá ênfase à abordagem político-peda-
gógica do Trajeto, para logo aprofundar, a partir do enfoque das 
ciências sociais, nas discussões sobre a canônica dicotomia obje-
tividade/subjetividade da ciência. Logo, dá-se foco ao papel dos 
meios de comunicação, nos imaginários sociais e nas construções 
de senso comum que a sociedade atravessa atualmente, na teoria 
dialética e o paradigma da multiperspectividade para contrapor 
à concepção positivista do conhecimento. São trabalhados, então, 
casos concretos relacionados a problemáticas socioambientais que 
permitam o debate e a reflexão a partir de diferentes olhares.

No segundo e terceiro níveis (TSC II e TSC III), os estudan-
tes participam de projetos de extensão10 – apresentados por do-
centes da universidade – que são desenvolvidos no território e se 
articulam, ao mesmo tempo, com ferramentas teórico-metodoló-
gicas por meio de encontros na sala de aula. Se os encontros se 
dividem equitativamente, o certo, e sobretudo o interessante, é 
que esses dois espaços tendem a desaparecer. Durante 2013, em 
alguns projetos, os encontros “de aula” foram realizados nas orga-
nizações, com participação de seus integrantes.

10 Durante 2013, motivados por situações trágicas desatadas pelas inundações nas cidades de La 
Plata e Buenos Aires (no começo do mês de abril), trabalhou-se em um redesenho do nível II 
com uma modalidade de curso intensivo, articulando ações com organizações sociais locais para 
contribuir na reconstrução das zonas afetadas.
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Agora, resulta necessário estabelecer algumas diferen-
ças entre os enfoques de ambos os níveis. O segundo nível pro-
põe o desenvolvimento de um projeto de extensão universitária 
que se projeta e se realiza sob a coordenação de um docente da  
UNDAV, mediante um acordo conjunto e uma redefinição cons-
tante com referenciais de instituições governamentais e organi-
zações sociais, políticas e culturais ancoradas no território. Nes-
ses projetos se pontua, fundamentalmente, que os estudantes se 
aproximem das categorias de problema social e política pública, 
em relação a alguma experiência comunitária que permita, por 
sua vez, problematizar e colocar em debate as formas de partici-
pação e os modelos de organização e programação social. Dessa 
maneira, torna-se significativo nos projetos deste nível construir, 
junto com as organizações, um mapa coletivo sobre o território em 
que se localiza a organização, conhecê-lo, caminhá-lo, e dialogar 
com os sujeitos que ali habitam, e com os referenciais comunitá-
rios que levam adiante a organização. Nesse percurso, a proposta 
implica – necessariamente – a incorporação de docentes e estu-
dantes à dinâmica do espaço, à sua cotidianidade, para começar a 
conhecer suas representações, suas ideias, assim como trabalhar 
os próprios preconceitos sobre esse outro que, em um primeiro 
momento, desconhecemos e que, nesse processo, começamos a co-
nhecer a partir do trabalho concreto e do compartilhar cotidiano. 
Os projetos podem implicar o aprofundamento de alguma linha de 
trabalho já iniciada pela instituição ou organização, ou o começo 
de um projeto que por sua vez possibilite o processo pedagógico 
que propomos que os estudantes atravessem. Para isso, os alunos 
devem levar adiante, em cada um dos projetos, registros etno-
gráficos e entrevistas diversas do que acontece em sua partici-
pação no território. Esse quadro metodológico permite trabalhar 
em profundidade sobre o eixo reflexivo do trajeto ao passo que 
afiança vínculos com os membros da comunidade. De seu lado, as 
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entrevistas permitem socializar informação com a organização de 
modo sério e sistematizado.

O terceiro nível de Trabalho Social Comunitário trabalha 
junto com organizações sociais e políticas por meio de projetos que 
têm como eixo metodológico a investigação ação participativa. Tal 
proposta supõe dois processos que entendemos inter-relacionados: 
por um lado, a participação dos setores populares – por meio de 
suas organizações – sobre os processos de produção, validação e 
pertinência dos conhecimentos gerados na universidade pública. 
Por outro, as ações e transformações que os novos conhecimentos 
permitem implantar. A proposta requer ambos os pares.

Esse terceiro nível propõe, também, uma aproximação parti-
cipativa do acontecer das organizações próprias dos setores popu-
lares. São fundamentais, para isso, seus avanços e retrocessos, sua 
vida cotidiana, as mudanças culturais e identitárias, os vaivéns 
ideológicos e as formas de organização e ação política implanta-
das nos distintos momentos socio-históricos que atravessaram até 
chegar ao presente. A reconstrução da história dos setores popu-
lares é acompanhada pela assistência bibliográfica da matéria e 
em relação a uma organização popular concreta. Tal reconstrução 
supõe uma produção coletiva entre docentes, estudantes e organi-
zações protagonistas. Em tal sentido, nesse nível os sujeitos pro-
tagonistas são as organizações sociais e políticas; é por isso que se 
articula com projetos de extensão universitária cujo objetivo é a 
reconstrução da memória oral de tais organizações populares. O 
processo deriva em ações conjuntas e diversas, como oficinas, fo-
lhetos, conversas, organização de eventos ou campanhas, etc. Por 
sua vez, até o fim do projeto a proposta inclui pensar junto com 
as organizações – logo que se conheça sua história, sua evolução, 
problemáticas e contexto atuais – possíveis linhas de ação para o 
futuro que possam tomar forma de novas atividades, programas 
ou projetos de extensão a serem desenvolvidos nas organizações 
com as quais se tem relacionado.
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Sempre com a proposta de refletir e conceituar em torno da 
experiência de processos de organização e participação social, o 
terceiro nível de Trabalho Social Comunitário procura que tal prá-
xis brinde um material que permita contextualizar (histórica, so-
cial, econômica, cultural e politicamente) as situações abordadas 
com as organizações e setores sociais nos quais se levam adiante 
os projetos de extensão. Essas reflexões permitem deliberar sobre 
os avanços e retrocessos dos setores populares e suas organiza-
ções. O desafio do terceiro nível passa por produzir conhecimento 
a partir de um enfoque de investigação ação participativa e impli-
ca poder trabalhar em conjunto com organizações do campo popu-
lar. Por sua vez, se historiza e se coloca em questão o conceito de 
extensão universitária, demonstrado na dicotomia assinalada por 
Freire – comunicação ou extensão – (Freire, 1973), para refletir 
sobre o envolvimento entre a universidade e os profissionais e a 
sociedade da qual fazem parte.

O quarto nível, ainda em construção (iniciado em 2014), 
aponta ao desenho de projeto sociocomunitário dos estudantes, 
em parceria com as organizações e instituições com as quais tra-
balharam nos níveis II e III, docentes e graduados. Aqui a propos-
ta volta a reuni-los por departamentos e disciplinas, para pensar 
projetos específicos em temáticas afins ao curso que estão estu-
dando. A aprovação deste último nível supõe, portanto, a reali-
zação de um projeto de extensão que passará a integrar o Banco 
Universitário de Projetos de Extensão.

Neste último nível de TSC, a proposta interpela diretamente 
a formação acadêmica dos estudantes. Com base na apropriação 
de conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos acumulados 
durante a graduação, e com o percurso dos níveis I, II e III de 
TSC, o posicionamento desafiante e enriquecedor é que possam se 
posicionar a partir dessa formação. Nossa hipótese é que o farão 
a partir de uma perspectiva mais aberta. Para levar adiante esse 
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desenho terão, por sua vez, como insumos, as propostas de proje-
tos apresentadas ao final do nível IV.

Tal como adiantamos anteriormente, o requisito para os pro-
jetos de extensão é que sempre se envolvam com ao menos uma 
organização ou instituição contraparte que se comprometa com 
o desenvolvimento do projeto. Baseados na experiência dos pri-
meiros projetos que desenvolvemos, consideramos fundamental 
nos determos nessa questão. Todos os projetos de extensão que se 
integram ao Trabalho Social Comunitário devem ser desenhados 
e realizados em conjunto com instituições governamentais e não 
governamentais ou organizações sociais, políticas e culturais, com 
as quais se articule o trabalho concreto a partir dos projetos e que, 
portanto, tenham uma inserção territorial genuína e sustentada 
no tempo.

Isso é fundamental, já que permite incorporar-nos a espa-
ços com uma trajetória e uma experiência de compromisso com 
a comunidade que fortalece o enfoque pedagógico-ideológico do 
Trajeto e faz possível trabalhar não com indivíduos “soltos”, mas 
com sujeitos organizados, e espaços coletivos comprometidos com 
as problemáticas sociais no nível da comunidade. Isso implica um 
desafio e uma complexidade maior, ao demonstrar-se na necessi-
dade de construir com eles os projetos sob uma perspectiva dialó-
gica, afrontando (e resolvendo juntos) a tensão inerente ao encon-
tro de duas lógicas de trabalho distintas – ainda que não opostas 
nem contraditórias – tais como a pedagógica e a organizacional. 
Esse processo de acordos e de aproximação é profundamente en-
riquecedor para o trabalho docente, assim como para o processo 
de ensino-aprendizagem, e implica um forte compromisso não so-
mente da equipe docente, mas das próprias organizações e insti-
tuições com as quais nos envolvemos.

Consideramos o processo de “ir a campo” como um dos pon-
tos centrais e que mais fortalece o trajeto e a experiência. Ali se 
vêm colocando em jogo numerosos preconceitos, temores e expec-
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tativas. Ademais, os projetos tiveram que se redefinir a partir dos 
encontros, incorporando propostas e inquietudes dos participan-
tes das organizações e dos estudantes. Faz irrupção o não plane-
jado: aparecem demandas, interpelações ao sujeito universitário 
e questionamentos ao interior dos estudantes a respeito do papel 
que “devemos” desempenhar. Gera-se um reconhecimento das li-
mitações do projeto para intervir na realidade social e se dimen-
sionam nossas potencialidades, limitações e condicionamentos 
como agentes de transformação, mobilizando-se as subjetivida-
des de estudantes e docentes frente a realidades em alguns casos 
muito duras, atravessadas profundamente pelas desigualdades 
sociais que ainda estruturam nossa sociedade. A potencialidade 
do chamado trabalho de “campo” radica em sua imprevisibilidade 
e em seu caráter desestruturante, isto é, no traço perturbador que 
tem o assalto de acontecimentos imprevistos. Ali se “força” a re-
flexão permanente sobre a problemática abordada e, de maneira 
inseparável, os modos de trabalhar em um contexto geográfico 
e socio-histórico concreto. Isso permite reconfigurar os papéis de 
docentes e estudantes, dinamiza o trabalho coletivo e gera nós 
problemáticos a serem discutidos pelas equipes, além de facilitar 
espaços propícios para a criatividade coletiva ante situações no-
vas ou não traçadas nos desenhos preliminares.

Por sua vez, interpela-se os estudantes como futuros profis-
sionais, e a pergunta quase generalizada que se e nos realizam no 
começo do trajeto (E o que isto acrescenta ao meu curso?) começa 
a ser respondida por eles próprios, pois começam a relacionar a 
experiência e os conteúdos com temas para seus trabalhos de mo-
nografia, desenvolvem exercícios para outras matérias tomando 
como eixo temático as problemáticas com que estabelecem contato 
nos projetos e, em não poucos casos, assumem graus de compro-
misso que podem implicar no começo da formação dos grupos de 
trabalho dos projetos, mesmo depois de cursar e passar no nível. 
Entre os casos mais relevantes para comentar, encontram-se os 
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de três estudantes que se somaram – depois de cursar e passar 
no nível II no primeiro quadrimestre – às equipes de extensão das 
quais haviam participado. Inclusive dois deles escreveram, com 
os docentes, uma comunicação apresentada nas Primeiras Jorna-
das Regionais da REXUNI. Outra estudante, do curso de jornalis-
mo, realizou um trabalho de rádio relatando a experiência, e uma 
estudante de enfermagem modificou seu tema de monografia em 
função da experiência realizada no trajeto. 

Definitivamente, o território é sumariamente mobilizador 
para os estudantes; caem ali vários preconceitos sobre o porquê 
do TSC, e dá-se um salto qualitativo contundente na busca e con-
solidação de sentido do Trajeto.

De seu lado, o espaço áulico ou de reflexão, além de ser uma 
instância para trabalhar processos históricos desde a visão dos 
setores populares, ou conceitos como os de compromisso social 
universitário, políticas públicas, problemas sociais, diagnóstico 
participativo, ou técnicas de investigação social de corte qualita-
tivo, tais como entrevista etnográfica, registro de campo ou obser-
vação participativa, converteu-se em um espaço chave para refle-
tir coletivamente sobre a experiência e os significados postos em 
discussão no campo. Nesse sentido, é tão importante sair da sala 
de aula como “voltar a ela”. Uma chave que merece ser destacada 
é a importância decisiva que tem refletir, de maneira sustentada, 
sobre a experiência transformadora e mobilizadora implicada a 
estudantes e docentes na realização do projeto. Elaborá-lo, ques-
tioná-lo, repensá-lo, sistematizá-lo, colocar em jogo as categorias 
teórico-metodológicas à luz da experiência em território é, insis-
timos, um aspecto crucial. A participação no “campo” em torno 
de um projeto de extensão sugere equivocar-se, corrigir, fazer de 
novo, criar e recriar de modo constante, e gerar a necessidade 
de que o coletivo problematize tudo: o que aconteceu conosco? O 
que sentimos? Como foi a experiência? O que reformularíamos? 
Ou o que potencializaríamos? Aqui estão algumas das perguntas 
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mais genéricas que as equipes fazem a si mesmas nos espaços de 
reflexão.

O binômio sala de aula-campo deve estar entrelaçado e em 
diálogo constante, para não correr o risco de gerar uma dissocia-
ção irreversível entre ambos. Se o trabalho em campo à primeira 
vista se apresenta como o núcleo da matéria, o desenvolvimento 
áulico possibilita que esse encontro com o “outro” não universitá-
rio seja uma experiência que problematize o senso comum.

Quanto à modalidade de avaliação, a complexidade desse as-
pecto no Trajeto deu lugar a muitas discussões e trabalho em sua 
formulação. A proposta de avaliação trata de refletir uma concep-
ção processual, que reflita a trajetória pelo projeto e não somente 
a apropriação dos conteúdos teórico-metodológicos. O propósito é 
localizar o estudante como um sujeito ativo no processo de ensi-
no-aprendizagem e não como um mero reprodutor de conteúdos 
ou discussões alheias. Para isso, foram eleitos dois instrumentos 
de avaliação: o portfólio grupal e o ensaio individual de reflexão 
teórico-prática.

O primeiro propõe ir incorporando atividades de compreen-
são e debate sobre o material teórico, propostas de intervenção 
e registros de campo realizados no território, para dar conta do 
processo de trabalho do espaço áulico e nos encontros de campo. 
O segundo possibilita um trabalho individual de maior elabora-
ção de textos teóricos para incorporar, no final do quadrimestre, a 
própria experiência no projeto e colocar em discussão e em intera-
ção as categorias teórico-metodológicas com a prática.

Em definitivo, é possível pensar na curricularização da ex-
tensão como um processo formativo tanto quanto possamos as-
sumir o desafio de colocar em discussão alguns princípios de tra-
balho pedagógico tradicionais e, ainda que questionados discur-
sivamente, não muito modificados na prática. Isso implica, sem 
dúvidas, perder alguns métodos de contenção tais como a própria 
sala de aula, desenvolver uma tarefa muito mais complexa, que 
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implica coordenar pedagogicamente um espaço de ensino-apren-
dizagem no território, assumindo-nos como parte de um processo 
formativo que não o é somente para os estudantes, senão também 
para os integrantes das instituições e organizações com as quais 
trabalhamos. E para nós enquanto docentes.

Nesse processo de construção do Trabalho Social Comuni-
tário como trajeto curricular integrador, todos os elementos que 
formam o feito educativo têm entrado em discussão, e estão sendo 
postos em questão por quem está pensando-o e desenvolvendo-o.

Dessa maneira, aparecem dois conceitos-chave cujos signi-
ficados tradicionais não se aplicam ao sentido que estamos ten-
tando construir para o espaço, e inclusive soam por momentos 
contraditórios no nível conceitual, e disputados com a significação 
elaborada: a sala de aula e o campo. Assim como o conceito de ex-
tensão foi criticado, revisado e ressignificado, os conceitos de aula 
e campo, tal como os conhecemos e nos acostumamos a usá-los, 
apresentam-se problemáticos em relação à nossa proposta peda-
gógica. Habilitam um olhar superficial e mesmo certa dissociação 
(se nos atenhamos às definições tradicionais) que atentam contra 
o espírito da curricularização da extensão. Entendemos e susten-
tamos que tanto os encontros de apresentação, discussão e refle-
xão sobre certos conteúdos (que se dariam em um contexto espa-
cial de “sala de aula”) quanto os encontros nos quais são levadas 
adiante as atividades pautadas no projeto de extensão (encontros 
que chamamos de “campo”) devem imbricar-se processualmente 
em um continuum complexo, e não como dois processos paralelos 
nos quais simplesmente se “menciona” o outro espaço.

Nesse sentido, advogamos por uma ressignificação, pensan-
do somente em dois âmbitos diferenciados em certa medida mas 
coerentes entre si, e subvertendo seus significados tradicionais. 
Em definitivo, no TSC, nem a sala de aula é esse espaço no qual 
o docente explica conteúdos que os estudantes recebem passiva-
mente e incorporam, nem o campo é esse espaço onde o estudan-
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te “observa” e capta a realidade para seu estudo. Pelo contrário, 
a construção de conhecimento se submete a um processo cíclico 
de reflexão-ação-reflexão – tal como comentávamos em capítulos 
anteriores – que propõe um processo de aprendizagem na, sobre 
e para a ação que para fins analíticos conceituamos em dois mo-
mentos, os quais denominamos Encontros de reflexão e apropria-
ção teórico-metodológica e Encontros de construção das práticas. 
As ações realizadas por meio dos projetos de extensão universitá-
ria não promovem toda a sua potência formativa se nossa reflexão 
e teorização sobre elas não se torna explícita e metódica, por meio 
da geração de espaços de planificação, reflexão e debate na, sobre 
e a partir das experiências ou práticas nas quais nos compromete-
mos. Daqui surge a necessidade de dar forte ênfase em ambas as 
caras de uma mesma moeda. Promover a reflexão na ação implica 
não somente pensar sobre o que se faz, mas também que a ação e 
o conhecimento abram convites à inovação social constantemente.
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O processo de curricularização da extensão propõe dois tipos 
de objetivos de trabalho: um de caráter intrauniversitário, 
vinculado à formação dos futuros profissionais; outro de ca-

rácter extrauniversitário, que tenta construir contribuições con-
cretos aos processos sociais, políticos, culturais ou econômicos 
do território, ligados à sua transformação. Atentos aos objetivos 
mencionados, promovemos uma ida e volta constante entre teo-
ria e prática, ação e reflexão, em função de construir uma práxis. 
Por sua vez, ambos os objetivos devem acoplar-se em uma mesma 
linha de ação, e é nesse caminho que implementamos algumas 
ferramentas metodológicas comuns a todos os projetos de exten-
são, pois consideramos que são fundamentais para o processo de 
ensino-aprendizagem: técnicas etnográficas tais como a observa-
ção participativa e a entrevista em profundidade; o diagnóstico 
participativo, o mapeamento coletivo e a investigação ação parti-
cipativa.

Quanto aos encontros de construção das práticas, no ter-
ritório onde eles se desenvolvem, utilizamos a imagem, o som e 
a exercitação do registro escrito, composto por diários de campo 
que logo se sistematizam seguindo algumas pautas metodológicas 
próprias da etnografia (Achilli, 2005). Essas observações impli-
cam não somente uma descrição exaustiva do vivido no território, 
mas também a expressão de sensações, percepções, antecipações 
de sentido, preconceitos, reflexões; isto é, trata-se de outorgar 
uma centralidade à subjetividade no processo de aprendizagem. 
Tal registro é realizado por estudantes e docentes e contribui à 
sistematização do percurso e, portanto, possibilita a reflexão con-
junta sobre o acontecido.

Outra técnica utilizada é a da entrevista etnográfica ou em 
profundidade, que se constitui como uma ferramenta muito po-
tente. Sempre que se pensa nisso não como um mero pedido de 
informação ou captação de “dados puros”, mas como uma relação 
social entre sujeitos que têm uma história, expectativas e precon-



82

ceitos que são colocados em jogo nessa interação. Nesse processo 
se constrói, também, um vínculo afetivo entre os estudantes e os 
membros da comunidade ou as referências das organizações que 
fortalecem profundamente o projeto e repercute em maior com-
promisso e envolvimento por parte dos estudantes na experiência 
em que estão transitando.

Por sua vez, o docente se constitui nesse processo como um 
sujeito que não apenas ensina, mas que também aprende no ter-
ritório os saberes que ali se compartilham, e se reconfigura como 
tal, localizando-se não “por cima” ou “enfrentando” os estudantes, 
mas “a seu lado”, em um acompanhamento mútuo. Também nós, 
os docentes, temos nosso diário de campo no qual vamos dando 
conta da experiência, e desenvolvemos a mesma prática que so-
licitamos aos estudantes. Isso nos permite produzir um relato 
reflexivo que nos brinda elementos para seguir pensando sobre 
nosso trabalho, sobre a trajetória dos estudantes e sobre o proces-
so como um todo.

Os projetos trabalhados durante o ciclo letivo 2012 foram 
diversos e estiveram relacionados ao esporte, à saúde comunitá-
ria, à educação, à identidade cultural e à habitação popular. Um 
deles, denominado Arte, cultura e identidade na habitação popu-
lar11, desenvolveu um acompanhamento à realocação do conjunto 
habitacional Las Precarias12, localizado em Villa Corina, municí-
pio de Avellaneda. Seus moradores foram contemplados com habi-
tações em dois bairros: Relámpago e Nueva Ana, ambos situados 
a poucas quadras da localidade de Villa Domínico – também do 
município de Avellaneda. Partimos da hipótese de que a recupera-
ção das memórias dos moradores fortalece uma memória coletiva 

11 Arte, cultura e identidade na habitação popular é um projeto de extensão universitária dirigido pelos 
docentes Ignacio Garaño e Facundo Harguinteguy e cuja equipe de trabalho esteve integrada pelos 
estudantes do curso de Gestão Cultural Abi Leila Ribot San Martín e Pablo López.

12 Tal realocação teve a ver com o nível de risco e vulnerabilidade socioambiental a que estavam 
expostos seus moradores, devido à falta de condições mínimas de habitação com nulo acesso 
aos serviços básicos. Nesse sentido, e a partir dos anos de luta por parte dos membros de sua 
comunidade, o município contemplou seus moradores no Plano Federal de Habitação.
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que se projeta não somente em um presente, mas também num 
futuro conjunto que envolva ativamente os membros da comu-
nidade na restituição do direito social do acesso à habitação que 
estavam protagonizando.

A proposta implicou contribuir com o fortalecimento da iden-
tidade do bairro e com a recuperação da memória coletiva de seus 
membros, por meio da criação de espaços comuns de diálogo que 
desembocaram em um dispositivo de trabalho que denominamos 
mesas de articulação do bairro. Nelas, membros da comunidade, 
estudantes, docentes e referências de organizações sociais e políti-
cas do território podiam expressar sua opinião e, eventualmente, 
gerar novas propostas em sintonia com o projeto. Dessa forma, e 
por meio da geração de um olhar coletivo, começaram a ser pro-
postas ações que apontaram à valorização dos espaços públicos e 
comuns.

Esse processo de reconstrução histórico-identitária, em sua 
primeira etapa, sintetizou-se na realização de um mural que deu 
conta das ideias que foram surgindo das entrevistas etnográficas e 
dos encontros com os membros da comunidade que foram realocados.

Toda ação supõe algumas ideias a respeito do mundo e das 
metodologias de ação. Um debate interessante é o que se deu a 
propósito do conceito de cultura. Colocou-se em questão, assim, 
a concepção clássica do termo que a concebe como um sistema 
homogêneo, coerente, fechado e em equilíbrio para resgatar um 
conceito muito mais concreto, heterogêneo, produto da história 
coletiva e não causa dela. Abonamos, pois, um conceito de cultura 
como campo de luta. Por tal motivo, entendemos a arte como uma 
linguagem que interpela cotidianamente diversos significados, a 
partir de distintos meios de comunicação e inclusive – e funda-
mentalmente – em via pública (ruas, pontes, praças, muros). A 
partir disso que seja uma potente ferramenta disruptiva em rela-
ção aos discursos hegemônicos, e uma poderosa ferramenta para 
a construção de discursos contraegemônicos. Porém, não é somen-
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te a obra terminada o que interpela discursos ou disputa sentidos, 
mas também o processo coletivo de produção no qual, em nosso 
caso, docentes, estudantes, membros da comunidade e inclusive o 
muralista – que, cabe assinalar, é estudante da UNDAV – partici-
param no processo criativo.

Em consequência, a arte foi conceituada não apenas como 
um processo artístico, nem ligada exclusivamente a uma elite 
capaz de produzi-la e compreendê-la, mas como parte de uma 
ferramenta de expressão e comunicação. Na experiência da qual 
participamos, o produto artístico foi também o motivo, o meio que 
nos levou a interpelar outros conceitos tais como o de identidade 
do bairro em relação à história e aos processos socioeconômicos. 
A riqueza do projeto esteve, pois, na dinâmica espiralada e rizo-
mática que foi adquirindo. Nela se conjugaram dialeticamente o 
objetivo final da realização do mural, enquanto horizonte de ação, 
com a construção de relações humanas entre estudantes, docen-
tes, referências do bairro pertencentes à organização política com 
a qual desenhamos o projeto, os membros do bairro que foram 
se aproximando a participar, o muralista – que foi quem trouxe 
a primeira proposta para começar a desenhar o projeto – e a Di-
reção de Habitat Social do Município (que coordenava as ações 
de realocação). Nesse processo de múltiplas relações as ações que 
acompanhariam a construção do mural foram discutidas na mesa 
de articulação que foi tomando vida sábado após sábado. A mesma 
dinâmica se repetiu na segunda etapa do projeto, uma vez rea-
lizada a realocação. Nela se decidiu, entre todos, que a atividade 
de encerramento seria um dia para festejar o direito à habitação. 
Ali, na Mesa de Articulação do Bairro, surgiram conflitos próprios 
de um bairro recém-nascido, e o espaço serviu para abordá-los, re-
solvê-los e avançar em propostas de convivência. Esse âmbito de 
organização política continua gerando ideias de atividades para 
crianças e adolescentes, além de sustentar e dar continuidade às 
ações iniciadas no projeto.
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Outro dos projetos que desenvolvemos durante 2012 levou o 
nome de Levantamento socioeducativo de famílias dos estudantes 
da EEM 6 D. E. 5º.13 Trata-se de uma escola de recente criação, 
localizada no bairro de Barracas da Cidade Autônoma de Buenos 
Aires, especificamente na Villa 21-24. O projeto foi pensado em 
conjunto com a comissão de Pais da instituição. O propósito era 
propiciar uma aproximação à situação do bairro e da escola, além 
de potencializar o trabalho e a inserção da Comissão entre as fa-
mílias dos estudantes. Durante o primeiro quadrimestre do ciclo 
letivo foram realizados distintos encontros nos quais os integran-
tes da comissão (principalmente mães) compartilharam conosco 
sua experiência, assim como as principais problemáticas que viam 
nos estudantes, no bairro, na escola. Utilizou-se a metodologia da 
entrevista com o duplo propósito de dialogar com familiares que 
não participavam da comissão, com a intenção de aproximá-los da 
atividade que se organizava naqueles dias.

Para a realização das entrevistas contamos com a participa-
ção de alguns estudantes da escola, que aproximaram seus pares 
da universidade até as casas das famílias, apresentando-os. Des-
sa forma, atuavam como elo e também podiam proporcionar seu 
enfoque sobre a educação e o bairro. Na segunda metade do ano o 
projeto incluiu outros atores da comunidade educativa que não fo-
ram considerados centrais em um primeiro momento: os próprios 
estudantes e os trabalhadores da escola em geral. Assim, o projeto 
se adaptou a um processo próprio da instituição, que era a discus-
são do projeto pedagógico. Foram trabalhados os distintos olhares 
que os membros da comunidade educativa têm sobre a educação e 
sobre a escola em particular.

Com essa experiência, foram postas em relevo duas questões 
que temos assinalado já em outras passagens de nosso trabalho e 

13 Levantamento Socioeducativo de famílias dos estudantes da EEM 6 D. E. 5º é um projeto de 
extensão universitária dirigido pelos docentes Liliana Elsegood e Rodrigo Ávila Huidobro, cuja 
equipe de trabalho esteve integrada pela docente Graciela Kisilevsky e a estudante do curso 
técnico em jornalismo Griselda Carbonell.
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sobre as quais consideramos oportuno retomar. Em primeiro lu-
gar, a ideia de revisão permanente. Estar atentos à dinâmica do 
território, às demandas e às possibilidades da comunidade, orga-
nização ou instituição com a qual se trabalha, é um aspecto cha-
ve. Isso significa que nossa planificação, que preparamos com os 
rigores e exigências que consideramos necessárias, deve ser sufi-
cientemente flexível para integrar aquilo que não é possível fixar 
com anterioridade e que surge da própria dinâmica do trabalho 
compartilhado. Se isso fosse necessário, reelaborar a planificação 
é algo que devemos encarar em estreita relação com a organização 
e conservando o caráter dialógico e participativo, aspectos fun-
damentais da formação dos estudantes e do sustento do vínculo 
entre a universidade e o território.

Em segundo lugar, é fundamental a concreção de um pro-
duto final que se elabora coletivamente entre todos os atores en-
volvidos, e que propiciamos que se constitua em uma síntese do 
trabalho compartilhado. Do mesmo modo, permite visualizar e 
materializar os resultados, as relações criadas, o conhecimento 
adquirido por todos os que participaram, e contribui para uma va-
lorização do processo de aprendizagem. Dos projetos mencionados 
surgiram produtos finais interessantes para poder pensar uma 
continuidade do projeto de extensão.

No caso do projeto Arte, cultura e identidade na habitação 
popular, impulsionou-se a criação de uma mesa de articulação 
do bairro da qual participaram moradores, integrantes do Clube 
Relámpago, militantes da organização social e política Movimen-
to Evita, docentes das oficinas de circo e percussão, e estudantes 
e docentes do projeto de extensão. Nela se deu forma ao dia de 
inauguração do bairro que se chamou A habitação é um direito, 
há que festejá-lo, e foram realizados encontros de discussão sobre 
diversos problemas. O objetivo da criação da Mesa foi propor um 
espaço de encontros e trabalho concreto em um bairro que havia 
sido constituído há apenas um mês. Isso permitiu pensar uma 
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continuidade nas linhas de ação iniciadas no projeto, além da fi-
nalização formal apresentada.

Como dizíamos algumas linhas atrás, no projeto Levanta-
mento socioeducativo de famílias dos estudantes da EEM 6 D. 
E. 5º, pela própria dinâmica do percurso, foram sendo incluídos 
outros atores da comunidade educativa até chegar à realização 
de um encontro-oficina: Que escola queremos. Ali se discutiu, pri-
meiro entre comissões, sobre problemáticas que a escola tinha, 
realizando uma caracterização da situação, analisando causas e 
aspectos relevantes e propondo linhas de ação para o futuro. O 
tema da “violência escolar” foi o que prevaleceu pelos dois confli-
tos reais que existiam nesse momento. Ao longo da oficina, os gru-
pos utilizaram representações teatrais para expor sua visão do 
problema. Foram expostas as causas que se consideravam mais 
habituais nos conflitos entre os estudantes bem como os distintos 
espaços que a instituição tinha para afrontá-los. Também foram 
geradas propostas de trabalho para o futuro. Apareceu como pon-
to alto, então, o papel da universidade acompanhando e potencia-
lizando um processo que preexiste, gerado por uma instituição (a 
escola) com diversos canais de participação e espaços de reflexão.

Nesse sentido, e a fim de estabelecer uma análise concre-
ta dessas vivências, é interessante tomar alguns fragmentos dos 
registros que os alunos levam adiante para refletir em torno da 
construção da experiência que desenvolveram no território. Os 
estudantes da UNDAV são chaves nesse processo e nos interessa 
pensar, por isso, em suas emoções, reflexões, pontos de vista, etc.14

Uma das questões que aparecem nos primeiros registros é a 
sensação de desconforto e incerteza diante das situações que em 
nada se parecem às que se transitam em uma sala de aula, ou 
em qualquer outro contexto educativo. Longe dessa comodidade, 
encontram-se em um espaço alheio, em que são observados pelos 

14 Os registros que utilizaremos como fonte são de estudantes que participaram dos dois projetos que 
tomamos como exemplo no presente capítulo.
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sujeitos que se encontram ali, e começam a perguntar pelo senti-
do mais profundo desse trajeto:

Minha sensação quando entrei no bairro foi de incomodidade: obser-
vava as caras dos moradores, que por sua vez também nos olhavam e 
me resultava muito chocante e incômodo, como pressenti que também 
lhes ocorreu. V. P., 2012.
Senti-me um tanto deslocada nas apresentações, onde todos dizíamos 
“Fulano, Ambientais... Siclano, Ambientais”. Ainda tenho a sensação 
de que N. e alguns dos outros moradores não entenderam o que querí-
amos dizer com “Ambientais”. A. S., 2012.
Sigo acreditando que o povo não sabe para que vamos, já que nesse 
caso voltaram a associar-nos erroneamente com a Municipalidade, e 
seria bom aclará-lo de antemão. Por outro lado, também me custa ex-
plicar para que vamos. M. R. (Primeiro registro).
Colocando-me em lugar de cada pessoa que abre sua porta, podem per-
guntar-se: quem somos? O que estamos fazendo? [...]; o que estamos 
propondo? [...] até quando? Como transmites em um toque de campai-
nha o sentido de nossa estada ali, sem sermos interpretados – ainda 
contra nossa intenção, vontade e até mesmo base teórica – como meros 
observadores? Tento definir que papel ocupo nesse espaço como sujei-
to social: sou uma estudante que tem de cumprir com a ordem para 
ser aprovada, mas também sou uma estudante/sujeito que aprende de 
uma experiência particular que partiu do surgimento de um problema 
legitimado como tal. [...] Ainda raciocinando sobre uma determinada 
forma de realizar uma prática como esta a partir da universidade, sou 
consciente de que estamos imersos em uma sociedade na qual durante 
anos o caminho de construção do conhecimento dentro das salas de 
aula foi concebido sem estar enlaçado (ou melhor dizendo, sempre des-
vinculado) com as experiências e transformações da realidade que nos 
rodeia. Enfim, me custa “registrar” esse primeiro percurso porque me 
invadiram esses pensamentos aqui descritos. G. B. G.

É possível vislumbrar nesses primeiros registros escritos 
como algumas palavras significativas aparecem para dar conta 
das sensações encontradas entre os estudantes. Algo os mobiliza, 
os interpela, sentem-se incomodados, deslocados, e isso se relacio-
na com deixar para trás a contenção e a comodidade da sala de 
aula. Também mostram como o questionamento sobre o porquê e 
o para quê se está ali irrompem inevitavelmente.
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Com o decorrer dos encontros no território, costuma apare-
cer uma empatia, uma sensação de consubstanciação com essas 
histórias que começam a conhecer, daqueles “outros” a quem a 
universidade começa a aproximar-se. Tomamos como exemplo um 
fragmento do registro tomado por uma estudante a respeito de 
uma das primeiras reuniões de início de projeto no Bairro Las 
Precarias, de Villa Corina, em que aconteceu um fato que trans-
bordou a todos nós animicamente:

Nos reunimos em um pátio em comum no bairro, e em uma das pare-
des da entrada se encontrava um desenho do Gauchito Gil. Nos apre-
sentam a M, que está muito envolvida com as atividades do bairro e 
conhece os detalhes de suas problemáticas. Convidam a uma mora-
dora, N., com a intenção de que possa nos dar detalhes da história do 
bairro e ela começa a relatar um grave problema pessoal que afeta a 
ela, a seus filhos e aos pequenos netos que vivem com ela. Sofre de 
problemas de saúde, devido às condições em que vive e a cada vez que 
chove sua casa é inundada pela falta de rede de esgoto.
Essa foi uma situação muito angustiante que presenciamos. N. soli-
citava ajuda imediata, e que possam mudá-la o quanto antes ao novo 
bairro, dadas as condições inumanas em que estavam vivendo ela e 
seus familiares. Senti muita tristeza e impotência diante da situação. 
M. anotou seus dados e se comprometeu a ajudá-la. A. L., 2012.

Aqui vemos como a realidade do bairro desborda a planifica-
ção dos projetos, e impõe começar a escutar as vozes dos sujeitos, 
desnudando cruamente as problemáticas que os afetam e gerando 
na subjetividade dos estudantes o início de um processo de empa-
tia com esse outro até então desconhecido, derrubando uma série 
de preconceitos sobre quem até esse momento gerava temor, ne-
gação, desconfiança. Por outro lado, esse fragmento mostra como 
começam a ser observados outros atores sociais do território: M., 
que anota os dados da moradora e se compromete a ajudá-la, per-
tence à organização política com a qual articulamos o desenho e o 
desenvolvimento do projeto, com o qual também aparece em cena 
a organização, como um ator social a mais no território.

Na segunda etapa do projeto, já no Bairro Relámpago, e com 
os moradores realocados, pudemos presenciar, junto com os estu-
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dantes, uma reunião de moradores com um funcionário da Dire-
ção de Habitat Social do Município. O clima era tenso no princí-
pio, por algumas questões referentes às construções e de infraes-
trutura que estavam ainda por resolver, e isso se somava ao fato 
de os moradores terem demorado várias semanas a mais para se 
mudarem devido a uma ocupação do bairro prévia à mudança, 
que havia tardado vários dias em se despejar. Nesse contexto, um 
dos estudantes registrou o seguinte:

Nos dispomos em um grupo de seis estudantes a participar da reunião 
na qualidade de meros ouvintes. Desde o princípio, os moradores nota-
ram nossa presença sem se intimidar. Ali cada um expôs suas queixas, 
opiniões, e distintos temas foram tratados, tais como: arrumações va-
riadas, infraestrutura, saúde e segurança. As vozes se elevavam entre 
distintas falas e argumentos. Ao longo de toda a reunião houve um trato 
respeitoso e de familiaridade com o funcionário P., este escutava suas 
opiniões e dava respostas e objeções em uma linguagem muito coloquial. 
[...] Vi em muitos rostos a satisfação de serem escutados, de levarem 
uma sensação de conformidade ao concluir a reunião, de um novo salto 
na qualidade de suas vidas, como rejuvenescer todos os sentidos. Notei 
que ao serem ouvidos estavam sendo contidos pelas políticas públicas. 
Assim mesmo se faz uma fenda na lógica que bloqueou historicamente 
o verdadeiro sentido da política como instrumento de transmissão. G. V.

Tomamos esse registro para ver como o Estado aparece no 
território e nas políticas públicas de forma concreta e não a partir 
de um modelo ideal, mas, sim, em sua aplicação, que sempre é 
problemática e complexa. Vejamos essa questão a partir de um 
dos registros realizados por uma estudante no outro projeto que 
tomamos como exemplo, desenvolvido na Escola Média Nº. 6 da 
Villa 21-24:

Em conclusão [...] se pode ver que há vários lugares de contenção para 
as pessoas em geral sem importar a idade, mas quanto às crianças, 
obviamente sempre sem perder o objetivo desse projeto que é o tema 
educativo, me parece que têm alternativas para escolher e são respei-
tados e têm dois lugares, os quais conheci neste trabalho, a Escola 6 
e a Escola Paroquial, que são lugares de contenção, e me gera uma 
espécie de tranquilidade e bem-estar que os jovens contem com esses 
espaços. Não estamos acostumados a ver todas essas coisas, somente 
a escutá-las de fundo, e a verdade é que é incrível vê-las tão de perto. 
E. G., 2012.
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Tanto nesse registro quanto no da reunião do Bairro Relám-
pago, o que aparece é o olhar sobre as políticas públicas, e tam-
bém sobre as instâncias da organização do bairro que articulam 
com aquelas.

Sem lugar a dúvidas, e em relação a esses exemplos, o que 
tem essa proposta de caráter disruptivo da lógica acadêmica é que 
está ancorada no encontro com um outro, distante inicialmente, 
com quem se começa a tabelar uma relação que começa a ser co-
locada em jogo no projeto, e a colocar em jogo o projeto. Nas pala-
vras de uma estudante do projeto de Barracas diante da pergunta 
sobre o que havia aprendido:

Que pergunta! Oh, aprendi um monte. Como resumi-lo? Não sei como 
resumi-lo. A verdade é que trabalhar de maneira grupal [...] era algo 
que eu não estava acostumada, era tudo mais individual. E estas, não 
sei se chamá-las “técnicas”, estas maneiras de tentar ver o que está 
acontecendo em um lugar, em um grupo social, assim como muito di-
minuído, não? Imagino que em um lugar mais grande é muito mais 
difícil, mas é uma maneira de ver o que é que está acontecendo dentro 
de uma sociedade ou dentro de um lugar específico, como nesse caso foi 
a escola. As distintas maneiras de pesquisa, o tema das entrevistas, as 
discussões grupais entre nós, a oficina que montamos no final, o ver o 
que em realidade está acontecendo, e de distintas maneiras, porque às 
vezes nos baseamos em coisas generalizadas e não é assim, é como se 
tivéssemos que focar um pouco mais para ver o que realmente aconte-
ce. P. S., 2012.

E esse registro nos leva a situarmo-nos em um dos eixos 
centrais do TSC, tal como viemos discutindo ao longo do livro: o 
formativo. Trabalho Social Comunitário é um trajeto formativo, 
em que se produzem aprendizagens significativas para os estu-
dantes, de igual maneira que em qualquer matéria de seus cursos 
e por sua vez de forma substancialmente distinta. A seu respeito, 
uma estudante que participou da primeira etapa do projeto Arte, 
cultura e identidade na habitação popular relatava em um dos 
registros:
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Me ajudou muito para me abrir e me relacionar com outras pessoas 
que não sejam do meu ambiente diário. Se não tivemos muitas aulas 
de campo, de muitas delas pude levar algo. Também puderam ficar 
claras muitas outras questões, uma das que ficou a mim, particular-
mente, é que para realizar alguma política pública é necessário saber 
as necessidades das pessoas que habitam esse lugar ou as problemáti-
cas que têm os moradores, como aconteceu e comprovamos nesse bair-
ro por leio das entrevistas. V. P., 2012.

Outra das questões que resgatam nos registros é a da pro-
dução final, ou dia de encerramento, da qual dávamos conta no 
princípio do capítulo. A seguir tomamos alguns fragmentos de 
registros sobre o mural participativo realizado no Projeto Arte, 
cultura e identidade na habitação popular:

Tenho que admitir que nunca imaginei que ia ser dessa forma, da ma-
neira como tudo aconteceu. Os moradores se comprometeram, nós es-
tudantes e os professores nos comprometemos e creio que o que plane-
jamos ao longo do curso superou todas as expectativas. Mas acho que 
alcançamos algo mais importante, talvez algo que foi gerado por todos 
e que era o sentido desse evento, a união e conexão dos moradores, a 
solidariedade e o compromisso e acho que essa era a ideia principal de 
tudo isso. R. G. C., 2012.
À medida que passava a manhã, enquanto alguns pintavam e outros 
se dedicavam a convidar os moradores a participar da atividade, foi o 
momento em que pude me distender mais e apesar do frio pudemos 
nos divertir fazendo brincadeiras entre nós e cantando, devo dizer que 
durante essa manhã socializei muito mais do que o havia feito com 
alguns de meus companheiros de aula. E. C., 2012.
Acho que o objetivo foi cumprido, as pessoas do bairro se somaram, se 
divertiram e compartilharam um momento diferente conosco; além de 
ter um mural na entrada de seu bairro que os identifica, como uma 
recordação ou marca que os moradores que se mudam deixam e lhes 
recorda todo o esforço, a luta do dia a dia e os frutos que isso gera ain-
da que leve muito tempo para alcançá-los. A. L., 2012.

Nos três fragmentos selecionados aparece como denomina-
dor comum o resgate da participação como ferramenta de traba-
lho, ao passo em que o produzido adquiria uma forte dimensão 
simbólica em termos de condensador de relações humanas cria-
das a partir do projeto e que unificaram estudantes, moradores do 
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bairro (alguns integrantes da organização e outros não) e docen-
tes em um coletivo de participação.

Quanto à contribuição concreto à formação profissional que 
esse trajeto curricular poderia começar a exercer, tomamos três 
testemunhos relatados não no registro escrito, mas no audiovisu-
al, realizado ao finalizar a primeira etapa do projeto Arte, cultura 
e identidade na habitação popular, na Villa Corina e ao concluir a 
segunda etapa do projeto Levantamento socioeducativo de famí-
lias de estudantes da EEM 6 D. E. 5º:

Me ajudou a tirar vários preconceitos da cabeça, e isso me permitiu 
crescer como pessoa e como estudante (testemunho de M. C. no docu-
mentário audiovisual “Diálogo de Saberes”, 2012).
É palpar na realidade o que alguém talvez esteja aprendendo teorica-
mente. Vê-lo, palpá-lo, acompanhá-lo, sofrê-lo, ficar incomodado (tes-
temunho de F. B. no documentário audiovisual “Diálogo de Saberes”, 
2012).
Ah! Me sinto muito feliz. Sinto que participei de algo maior do que 
somente estudar uma matéria. Sinto que todo o desenvolvimento e 
não somente a oficina mas todo o curso me deu ferramentas novas, 
me permitiu ver outras realidades e me conectar com outra gente com 
a qual geralmente não o faço e me permitiu crescer. A verdade é que 
estou contente (testemunho de E., registro sem editar, 2012).

Retomando essas expressões, e em relação ao olhar refleti-
do em alguns dos fragmentos dos registros transcritos, podemos 
afirmar que o Trabalho Social Comunitário se distancia da como-
didade em vários sentidos, e inicia um caminho duro, inquietante 
e transformador de lógicas tradicionais. Propõe-se, centralmente, 
desfazer preconceitos, desconstruir postulados pedagógicos copo-
líticos e gerar uma nova práxis que possibilite repensarmo-nos 
como atores universitários. E nesse processo se produz um cres-
cimento, palavra que aparece nesses últimos testemunhos e que 
não queremos que passe inadvertida, e esse crescer se dá em con-
tato com a realidade de nosso povo, que é também a nossa. Além 
de nos propor oferecer-lhes ferramentas – outra palavra suma-
mente significativa que se faz presente nos registros –, resgata-
mos como central gerar a possibilidade de que entrem em contato 
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com outros sujeitos sociais a partir de vínculos genuínos baseados 
na participação no trabalho e na reflexão em conjunto.

Por sua vez, a partir desses registros podemos dar conta 
da complexidade da realização desses projetos. Tanto docentes 
quanto estudantes iniciamos uma busca e com ela vamos encon-
trando um papel distinto do tradicional quanto ao envolvimento 
universidade-território. Um papel dialógico, participativo, hori-
zontal, que permite a construção de laços sociais, institucionais e 
organizacionais genuínos. Somos conscientes dos limites analíti-
cos próprios de uma etapa inicial do processo de curricularização 
da extensão. Ainda devemos percorrer um desenvolvimento em 
médio e longo prazo que contribua para cimentar os passos dados 
nesses primeiros projetos.

Interpelar discursos estabelecidos, repensar as concepções 
do mundo, submeter à crítica os saberes hegemônicos, tornam-se 
elementos chave nos processos de formação dos estudantes e, de 
maneira inseparável, dos próprios docentes, em um exercício co-
letivo que se qualifica significativamente a partir do processo de 
transformação que nosso país atravessa. É por isso, também, que 
elaborar um projeto de intervenção social pela extensão univer-
sitária não deve ser tão somente uma corrente contínua de feitos 
tendentes à aplicação de certos conhecimentos técnicos. Requer, 
em realidade, intervir teórica, ideológica e epistemologicamente 
– por meio de uma estratégia de participação dada em um pro-
cesso social determinado – na interpretação, reinterpretação e na 
realização de sínteses novas e próprias em torno da ordem estabe-
lecida e às disputas pela significação dos acontecimentos sociais. 
Portanto, a luta política pela transformação das relações sociais 
não pode se fazer sem travar a batalha cultural. Em rigor de ver-
dade, é um aspecto indissociável trata-se, tal como consideramos 
nesse caso, de um processo emancipador no qual se inscreve a 
Universidade Nacional de Avellaneda, com um posicionamento 
ideológico claro sobre a educação e o projeto de país que nos pro-
pomos construir.



Considerações finais |

A universidade pública é um ator-chave nos processos de trans-
formação social atravessados pelos povos latino-americanos. 
Longe de ficar à margem, deve assumir como parte de sua 

missão a incorporação dos debates políticos e a participação social 
como peças troncais da formação de seus estudantes. Não obstan-
te, essas discussões e o envolvimento participativo em processos 
sociais emancipatórios não podem ser somente recluídos a espa-
ços não formais como as cátedras abertas ou eventuais projetos 
de extensão, mas, sim, que esses debates, assim como seu anco-
ramento na cotidianidade dos setores populares, devem ser parte 
da formação de todos os profissionais que transitem pelas univer-
sidades públicas.

Nesse sentido, consideramos fundamental percorrer cami-
nhos disruptivos em relação aos modelos tradicionais de vincu-
lação entre os pares docência-currículo e extensão-relação com a 
comunidade, articulando-os mediante decisões e projetos institu-
cionais concretos. O Trajeto Curricular Integrador Trabalho Social 
Comunitário tenta sê-lo, e posiciona os docentes extensionistas 
não somente como geradores de uma proposta pedagógica, mas 
também como sujeitos da aprendizagem, ao passo em que incor-
pora em seu desenvolvimento organizações sociais, instituições 
governamentais e atores da comunidade que habita o território.

Finalizando o segundo ano da experiência, um aspecto que 
começa a ser vislumbrado como característico do TSC é a trans-
versalidade no processo de construção de conhecimento, em que 
o tradicional eixo vertical docente-estudante dá lugar a um cor-
redor dialético de ensino-aprendizagem que atravessa docentes, 
estudantes, referências políticas das instituições ou organizações 
e moradores dos bairros onde se realizam os projetos.
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Na forma tradicional, a universidade concebe a si mesma 
como o lugar privilegiado – autorizado – para a produção do co-
nhecimento social; nega, assim, o valor dos saberes populares, re-
lacionados com as próprias experiências dos sujeitos, na formação 
de estratégias para uma ação política da comunidade.

Por outra parte, é preciso ter em conta que estamos em um 
processo de ampliação do acesso à educação superior, pelo qual 
setores da população historicamente excluídos das universidades 
estão agora estudando e se formando nelas. Assim, esse diálogo 
se inscreve também em um reconhecer-se, em uma exploração de 
nós mesmos como povo, como comunidade, por meio das institui-
ções educativas do nível superior.

A educação superior não pode ser uma maquinaria de re-
produção de técnicos e profissionais incapazes de compreender o 
contexto social, histórico e político do qual fazem parte. Na última 
década, diversas experiências universitárias na América Latina 
começaram a planejar e a desenvolver estratégias de aprendiza-
gem e intervenção social cujos objetivos estão dirigidos a possibi-
litar, aos futuros profissionais, compreender a complexidade da 
realidade social (Souza Santos, 2008). Apesar de que desconhe-
cemos as contribuições que podem ser feitas para a solução das 
problemáticas sociais a partir das diversas disciplinas, a comple-
xidade que supõe a realidade social escapa e excede amplamente 
a segmentação das disciplinas acadêmicas. Durante o neolibera-
lismo – que arrasou com os direitos sociais – se afrontou a pobreza 
a partir de certo tecnicismo, com políticas focalizadas, que impos-
sibilitavam pensá-la como um problema social e estrutural, e que 
nada tinha de natural nem era responsabilidade de quem sofria, 
mas que tinha um contexto histórico, social, econômico e político 
que a gerava e a reproduzia. Portanto, e à luz das primeiras expe-
riências na curricularização da extensão universitária, devemos 
insistir que TSC não supõe uma prática pré-profissional, mas sim 
um espaço curricular que pretende abordar de forma dinâmica, 
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crítica e participativa a realidade social e não um compartimento 
disciplinar determinado.

Por sua vez, acreditamos que a universidade não deve pen-
sar a si mesma exclusivamente como agente solucionador de pro-
blemas ou meramente propositivo. Deve acompanhar, também, os 
processos de transformação social vinculados a políticas públicas 
e a ações protagonizadas pelos setores populares. Nesse sentido, 
a universidade é um ator social que deve estar presente no curso 
histórico de seu povo e que pode ser motorizador da derrubada de 
certos muros simbólicos. Então, o outro, aquele que o imaginário 
social localiza longe e converte em um sujeito perigoso do qual se 
deve fugir, começa a ser entendido como parte de um nós, reco-
nhecido em sua ação, em sua história e em sua luta e legitimado 
em seu relato e na conformação de sua identidade.

Por que pensar a partir de uma aprendizagem em movimen-
to? Por que desenvolver um espaço pedagógico que inclua uma 
intervenção ativa em organizações ou instituições extrauniver-
sitárias? Por que defender essa vinculação necessária entre do-
cência e extensão? A relação de nossos estudantes – e docentes 
– com os sujeitos sociais pensados historicamente como “fora” da 
universidade permite a formação de profissionais com habilidade 
de escuta. Devemos, como universidade, escutar os problemas de 
nosso território e apoiar-nos no Estado, que se constitui em um 
dos interlocutores principais, para a aplicação, garantia e exercí-
cio de direitos. Estamos falando, então, dos setores de nosso país 
que mais foram golpeados pelos processos de desindustrialização 
e de estrangulamento das políticas públicas de saúde e educação.

Reconhecer esses setores como prioritários, com quais a uni-
versidade deve se relacionar implica reconhecer que a universida-
de tem que tomar partido nas políticas públicas e na construção e 
consolidação de uma agenda que reconheça as problemáticas dos 
setores mais vulnerabilizados como centrais. É reconhecer, tam-
bém, o Estado como um campo de disputa no qual se redefinem 
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constantemente interesses e decisões que os afetam. Representa 
também a construção de um Estado mais democrático, põe em de-
bate a necessidade de construir conhecimento – e, portanto, vias 
de ação – a partir do diálogo.

Em definitivo, acreditamos que a educação como prática pro-
fundamente política implica uma tomada de posição, dando-nos 
função de que como atores sociais pertencentes à universidade, e 
fundamentalmente ao campo popular, devemos gerar estratégias 
e práticas concretas que permitam recompor laços sociais, trans-
formar estruturas injustas e desiguais e, nesse processo, construir 
conhecimentos em conjunto com os atores sociais organizados que 
pertencem à nossa comunidade. Esse conhecimento não deve for-
mar, de modo tradicional, um acúmulo de dados e textos para se-
rem lidos exclusivamente em círculos acadêmicos, mas sim uma 
ferramenta de reflexão para a emancipação e a mudança social.

Nesse sentido, propomos o desenvolvimento de um coletivo 
de ensino-aprendizagem que, longe de cristalizar os papéis docen-
te-estudante, subverta as canônicas dicotomias para localizá-las 
em uma relação dialética e aberta, que inclua outros atores so-
ciais.

Esse coletivo não é algo dado, mas que se vai gestando e 
desenvolvendo na prática cotidiana. A construção de um projeto 
educativo que se assuma como próprio e que se envolva com o 
desenvolvimento local, regional e nacional também é um processo 
que deve ser reinventado na práxis cotidiana, permanentemen-
te. E nesse curso, consideramos que vai se dando forma a uma 
identidade que, longe de ser conceituada como uma essência que 
herdamos e que nos marca e nos determina desde o início e para 
sempre, é concebida em um processo de relações que vamos cons-
truindo como universidade; Trabalho Social Comunitário, nesse 
contexto, vem sendo e será fortemente instituidor de uma marca 
identitária diferente, que nos situe como um coletivo social em 
constante discussão e redefinição.
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Nós, estudantes e docentes, subimos a esse coletivo junto 
com os atores do território, os moradores, os referenciais das or-
ganizações e instituições do bairro. O processo de ensino-apren-
dizagem se gera ali, incluindo e interpelando a todos os que nele 
participamos, a partir de um projeto comum. Essa perspectiva de 
plena abertura deixa abertas as portas da universidade ao povo a 
que pertence, e no qual deve reconhecer-se, forjar-se, melhorar-se, 
transformar-se. A universidade é do povo e é no povo; dali surgiu, 
são suas mulheres e seus homens que teceram a trama cultural 
que dá sustento à sua existência. E são eles, e seus filhos e filhas, 
que agora a habitam, se formam nela e a formam, em um processo 
inesgotável do qual temos o orgulho, o privilégio e a responsabili-
dade de fazer parte.



Anexo |

Projetos de extensão universitária 
enquadrados em Trabalho Social Comunitário 

II e III. Ciclos letivos 2012 e 2013

Projeto Organizações com as 
quais se articula

Arte, cultura e identidade na habitação popular

Diante das novas configurações de bairros, considera-
mos importante a reconstrução da identidade histórica 
e cultural que somente é possível mediante o fortaleci-
mento dos laços sociais comunitários, que em muitos 
casos ainda continuam fragmentados, fruto de mais de 
três décadas de neoliberalismo. Por meio de distintas 
propostas artísticas, comunitárias e de intervenção cul-
tural foi realizada participativamente a reconstrução da 
memória coletiva e da identidade comum das famílias 
que foram realocadas a um bairro construído pelo Pla-
no Federal de Habitação.

Movimento Evita Avellaneda

Clube Relámpago

Cooperativa de Habitação 
Tudo Para Todos

Direção de Habitat Social, 
município de Avellaneda

Reconstrução histórico-social do bairro/ Levanta-
mento socioeducativo de famílias de estudantes da 
EEM 6 D. E. 5º

O projeto objetivou delimitar as distintas problemáticas 
sociais que atravessam a instituição escolhida. Possibi-
litou, assim, o desenvolvimento de estratégias de ação 
comunitárias. Por outro lado, contribuiu para fomentar 
a participação da comunidade na vida da escola e a 
instalá-la na vida do bairro, para gerar uma ida e volta 
entre a instituição e os moradores.

Escola de Educação Média 
Nº 6 do Distrito 5º 

Villa 21-24, Barracas, CABA
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Abordagens audiovisuais em torno da participação 
e da organização comunitária

Este projeto pretendeu gerar espaços de encontro e 
participação social que contribuíram para fortalecer 
processos de organização comunitária, bem como âm-
bitos de reflexão sobre tais processos. Por sua vez, 
consideramos que as artes audiovisuais são potentes 
portadoras de identidades, valores e significados e po-
dem contribuir, enquanto um feito artístico-político, para 
a abordagem de tais processos e das problemáticas 
que aparecem em seu curso.

JP Descamisados Avellaneda

Junta de Moradores Bairro 
Martín García

Mitos e saúde: problematização dos mitos sociais 
emergentes para revelar seus significados, desco-
brir potencialidades e capacidades que resolvam 
os verdadeiros riscos, dentro e junto com a comu-
nidade

Foi proposto trabalhar sobre as ideias e imaginários 
sociais em relação à saúde a partir de um enfoque par-
ticipativo e dialógico, em conjunto com uma mesa de 
saúde do bairro, moradores e trabalhadores da saúde. 
Nesse processo se tentou conhecer as potencialidades 
para abordar os riscos sanitários que afetam a comu-
nidade e realizar ações vinculadas à sua abordagem e 
problematização.

Mesa de saúde do Bairro 
San Lorenzo – La Cámpora 

Avellaneda

Universidade e sociedade: uma experiência de 
apoio escolar da Universidade no bairro Barracas 
da CABA

A partir de distintas instâncias de encontro com coorde-
nadores e docentes deste centro universitário de ação 
comunitária, propôs-se que os estudantes se apro-
ximassem (por meio de visitas ao bairro, entrevistas 
grupais e individuais e atividades de acompanhamento 
no apoio) de distintas modalidades e práticas da inter-
venção socioterritorial contidas no programa de desen-
volvimento do CIDAC-Barracas (para maiores informa-
ções acessar: <www.cidac.filo.uba.ar>). Os estudantes 
também desenharam em parceria com a coordenação 
geral uma intervenção territorial concreta na atividade 
de apoio escolar que se desenvolve na instituição.

CIDAD – FFyL – UBA

Centro Demonstrativo de 
Indumentária – Coordenado 
pelo INTI-Barracas, CABA
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Esporte e recreação para a inclusão social

O projeto se propôs a formar uma equipe multidiscipli-
nar que, por meio de um acompanhamento formativo, 
contemplasse diversas possibilidades de ação e inte-
ração com crianças e adolescentes da comunidade. 
Entendemos o esporte como uma prática que, ao ser 
realizada de forma sistemática, pode contribuir a abor-
dagem de situações conflitivas em nossos bairros.

Poliesportivo Néstor Kirchner

Clube Poliesportivo Delfo 
Cabrera

Comunicação entre as unidades sanitárias e a co-
munidade

O projeto previu que os estudantes colaborassem na 
identificação das principais dificuldades no processo de 
comunicação entre as equipes de saúde e a comunida-
de. A proposta foi trabalhada em torno da relação das 
unidades sanitárias e do Hospital de Wilde e a comuni-
dade da qual fazem parte.

Unidades Sanitárias Nº 4 
(Villa Tranquila), Nº 5 (Gerli) e 

Nº 18 (Piñeyro)

Hospital Municipal de Wilde

Direção de Promoção da 
Saúde, Secretaria de Saúde 
do Município de Avellaneda

Direitos humanos e violência institucional

A proposta pretendeu trabalhar com a desconstrução 
de discursos e práticas e com o tema da segurança 
baseada na lógica do “inimigo”, em que o respeito e o 
exercício dos direitos humanos aparecem como obs-
táculos e a segurança fica limitada a uma questão pu-
nitiva e diretamente repressiva. Foi parte do trabalho 
revisar, contextualizar e discutir com a comunidade, 
por meio de oficinas, os modelos estigmatizantes pelos 
quais certos setores de jovens e adolescentes pade-
cem.

JP Evita Avellaneda

Paróquia Nossa Senhora 
de Fátima, Isla Maciel, 

Avellaneda

Escola de educação 
Primária Nº 58, Villa Corina, 

Avellaneda

Inclusão socioeducativa e democracia participativa

O projeto propôs desenvolver em articulação com o 
Programa Envión um trabalho conjunto com a equipe 
interdisciplinar coordenada por tal programa nas sedes 
dos bairros Villa Corina e Villa Tranquila, a fim de forta-
lecer os espaços de reflexão e debate sobre as proble-
máticas oferecidas pelos adolescentes que participam 
do programa. Os eixos temáticos centrais do trabalho 
foram “democracia participativa” e “protagonismo dos 
jovens”.

Programa Envión, sedes 
Villa Tranquilla e Villa Corina, 

Avellaneda
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Educação pública e popular: encontro de saberes 
para o desenvolvimento da comunidade

O projeto consistiu em participar de forma conjunta do 
desenvolvimento de uma série de pesquisas relacio-
nadas a problemáticas que os estudantes da escola 
secundária definiram como relevantes em sua própria 
comunidade. O conhecimento construído foi insumo de 
diversos produtos comunicacionais que tinham como 
objetivo conscientizar e gerar ações no bairro.

Escola Secundária Popular 
Germán Abdala – La Boca, 

CABA

Jovens universitários em ação

O projeto propôs o acompanhamento dos estudantes 
ao trabalho realizado pela ONG Fraternitas Focus a 
partir da formação de um conselho de instituições da 
qual participam distintos espaços da localidade de 
Dock Sud. Nesse sentido, tentaram ser desenvolvidas 
ações concretas que contribuam com o processo, for-
talecendo uma rede interinstitucional comunitária pro-
posta pela ONG.

ONG Fraternitas Focus

A construção das práticas e dos saberes em torno 
dos relatos sobre o social. Problemas conceituais e 
metodológicos

Foi proposto aos estudantes dos distintos cursos da 
UNDAV diferentes modos possíveis de abordagem e 
conceituação do territorial, tendo em conta a complexi-
dade do geográfico, ambiental, comunicacional, históri-
co-político, e sua relação com a diversidade de atores 
e com o campo institucional. Para isso, foi trabalhada 
com a equipe interdisciplinar do Centro Integrador Co-
munitário do bairro de Santo Domingo de Avellaneda a 
construção do conhecimento e a geração de espaços 
de reflexão a partir da prática e da implementação de 
uma política pública de ancoragem comunitária.

Centro Integrador Comunitário 
(CIC), Bairro Santo 

Domingo, Avellaneda



104

Resistência ao neoliberalismo e novos movimentos 
sociais surgidos na década dos anos 90: a Frente 
Popular Darío Santillán

A proposta projetou um envolvimento com outros ato-
res sociais, utilizando a metodologia de investigação 
ação participativa, na análise das experiências coope-
rativas e da economia social gerando um espaço de 
debate e intercâmbio aberto para docentes, estudantes 
e militantes sociais sobre as distintas experiências de 
cooperativismo surgidas no calor da resistência contra 
o neoliberalismo durante os anos 1990. A metodologia 
de trabalho apontou uma produção de conhecimento 
propositivo e transformador por meio de um processo 
coletivo de construção de saberes.

Escola Secundária Popular 
Darío Santillán

Cátedra Aberta Darío 
Santillán

Frente Popular Darío Santillán

Uma experiência de gestão popular: Organização 
Social e Política Los Pibes

O projeto propôs reconstruir, junto com a organização 
Los Pibes, especificamente com a Riachuelo FM, o 
processo histórico de construção coletiva de tal espa-
ço. Também se trabalhou com outras instituições ou 
organizações que se articulam com Los Pibes, a fim de 
aprofundar os vínculos e refletir sobre possíveis modos 
de fazer comunicação.

Organização Social e Política  
Los Pibes Centro Cultural 
Borda Parque Assembleia 

Lezama CESAC Nº 41

Do social ao político. Transformações na participa-
ção popular: o Movimento Evita

A proposta objetivou conhecer participativamente o es-
paço produtivo e cultural A Fábrica, pertencente ao Mo-
vimento Evita de Avellaneda. Nesse curso foi-se recu-
perando a origem, o desenvolvimento e as perspectivas 
de trabalho, construindo um conhecimento em conjunto 
com tais organizações.

A Fábrica – 
Movimento Evita Avellaneda

Comunicação popular e meios comunitários. Como 
nos informamos? Usos e costumes no acesso à in-
formação

O projeto teve como objetivo refletir com os trabalhado-
res da Rádio Gráfica sobre a construção da informação 
e a participação dos moradores na comunicação. Reali-
zou-se para isso um levantamento na área de influência 
da rádio bem como das ações que contribuíam para 
sua difusão. Do mesmo modo, refletiu-se sobre o mo-
delo comunicacional da emissora e sua história.

Rádio Gráfica

Empresa Recuperada 
Gráfica Patricios
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