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Resumo: Este artigo tem intenções metodológicas. Contudo, metodológico aqui é tomado no seu 
sentido mais elevado: o desenvolvimento da reflexão e da sensibilidade com vistas ao agir, e não 
como formas padronizadas de ação. Nesta perspectiva, este texto pretende contribuir para a 
estruturação metodológica de projetos de extensão com intervenção comunitária. Ele tenta responder 
à seguinte pergunta: como os processos formativos em educação popular podem aumentar o seu 
potencial, na prática, para a formação de sujeitos e grupos sociais favoráveis a projetos democrático-
participativos de sociedades? Inspirados pelas teorias da libertação, as reflexões aqui desenvolvidas 
defendem a necessidade de uma maior ênfase na integração ciência-ação popular, a revitalização e 
ampliação da extensão universitária crítica e a consideração cuidadosa dos fatores subjetivos que 
definem o caráter democrático-participativo das intervenções educativas com grupos excluídos.  
Palavras-chave: Intervenção social. Extensão crítica. Paradigma da libertação.    

 

 
Popular education, university extension and liberation methodologies 

 
 

Abstract: This article aspire makes a methodological discussion. However, methodological here 
means the development of thinkness and sensibility toward to action. This concept here is not 
understood like standardized ways of action. In this perspective, this article aims to contribute to 
methodological estructuration of extension projects in the field of communitarian intervention. It tries to 
ask this question: how formative process in the popular education can enlarge its potential, in the 
practice, to favor democratic projects of societies? Using the reflections of the liberation theories, this 
text defends the necessity of a greater emphasis in science-popular action integration; the reanimation 
of social intervention; and the attention to the subjective factors in the educational process with 
marginalized groups.  
Key-words: Social intervention. Critical extension. Paradigm of liberation.  
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A humildade intelectual e a coragem na defesa das grandes questões sociais é a única 
forma através da qual o teórico pode encarar os seus semelhantes, frente a frente, com 
franqueza e humanidade. 

John Dewey 
 
Nós tomamos em nossas mãos o nosso destino, tornamo-nos responsáveis, pela 
reflexão, por nossa história, mas também graças a uma decisão em que empenhamos 
nossa vida, e nos dois casos trata-se de um ato violento que se verifica exercendo-se. 

Maurice Merleau-Ponty 
 
 

 
Extensão universitária: um campo prioritário 

 

A universidade concentra uma grande quantidade de conhecimentos 

teóricos e, muitas vezes, metodológicos. As comunidades e movimentos sociais, por 

sua vez, possuem uma rica e fértil experiência prática. Elas também possuem 

saberes válidos e importantes, mas o seu acesso à ciência e à chamada cultura 

elaborada é restrito. A cada um destes locais falta, freqüentemente, o que sobra no 

outro. Isto é conseqüência da perversa dicotomia que há nas sociedades de classe, 

entre teoria e prática, conhecimento e experiência.  

As pesquisas acadêmicas possuem o grande mérito de produzir 

conhecimento sobre a realidade social. A própria extensão universitária não obstante 

ser também uma forma válida de se produzir conhecimento, se apoia 

freqüentemente nos conhecimentos gerados pelas atividades de pesquisa. Isto 

comprova o valor social que tem a pesquisa produzida pelas universidades, pelo 

menos parte destas pesquisas.  

Contudo, mesmo quando pesquisa diretamente as práticas sociais, a 

atividade de investigação encontra um limite na dificuldade de socializar os seus 

resultados. Além da dificuldade de ter acesso material aos conhecimentos gerados, 

por razões econômicas, a população encontra outra barreira na diferença de 

linguagem entre os seus padrões coloquiais e a linguagem científica. 

Vivemos em uma sociedade cujo sistema de poder nega a uma parcela 

expressiva da população o domínio dos saberes elaborados. Por outro lado, os 

grupos e pessoas que lutam contra esse estado de coisas tentam ampliar o acesso 

da população a estes saberes. Isto gera uma lógica, cujas raízes repousam no 

movimento iluminista do século 18, segundo a qual a difusão de certos 

conhecimentos seria o principal elemento de emancipação das populações 

subordinadas, rumo aos seus direitos. Contudo, os processos de libertação não são 
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tão simples. Creio que esta lógica, ainda com forte penetração nas universidades e 

mesmo na extensão, precisa ser relativizada. 

A idéia segundo a qual a difusão de conhecimentos elaborados – os 

científicos, por exemplo – seria o principal fator a promover os processos de 

emancipação de comunidades leva pelo menos a dois problemas. O primeiro é a 

crença de que o objetivo central da intervenção social é disponibilizar para a 

população os saberes e métodos que ela não dispõe. O segundo é fortalecer o 

desconhecimento sobre como a população consegue se apropriar destes saberes, o 

que envolve um complexo processo de conexão entre os novos conceitos e idéias e 

as suas referências culturais.  

Favorecer a apropriação dos saberes e da cultura elaborada por parte da 

população é objetivo da mais alta importância social. Aliás, é uma das condições 

indispensáveis para a construção da democracia participativa, baseada na justiça 

social, isto é, em outros valores e práticas diferentes dos capitalistas. Portanto, as 

idéias defendidas aqui não representam uma desvalorização nem do conhecimento, 

nem do pensamento. Elas são apenas uma tentativa de demonstrar os limites do 

saber e do pensar como instrumentos de transformação social, principalmente 

quando estes não são trabalhados integrados com as práticas sociais da população, 

com o conhecimento do contexto e com o desenvolvimento das subjetividades.  

A intervenção social não é apenas o “veículo” dos novos saberes e idéias, 

ela é formativa (ou deformativa) em si mesma. A apropriação de conhecimentos é 

um fator fundamental para a mudança social. Contudo, ela é insuficiente, pois os 

processos de mudança ocorrem quando se tem no mesmo lugar e ao mesmo tempo 

outros elementos, como práticas realmente participativas, relações solidárias, desejo 

e mínimas condições materiais.  

Desta forma, a melhor maneira da intervenção social atuar para uma 

efetiva mudança das estruturas seria o deslocamento da ênfase no saber para a 

ênfase na ação comunitária, culturalmente rica e subjetivamente trabalhada. E a 

melhor maneira da universidade contribuir neste processo seria a intensificação da 

extensão e da pesquisa-ação, formas de atuação direta junto com a população ou 

com os mediadores que trabalham junto a ela. Neste caso, pode haver rica e 

diversificada produção de saberes, novos valores e formas de sociabilidade junto 

com as comunidades, em relação íntima com seus problemas cotidianos. Assim, se 

pode favorecer a reunião dos elementos citados acima.  
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Na extensão e na pesquisa-ação a atividade intelectual não deixa de 

gerar conhecimento e nem estimular a reflexão crítica, mas neste caso está 

intrinsecamente ligada aos processos sociais cotidianos, jamais separada deles. Ao 

invés de rebaixado, o pensamento encontraria sua mais alta dignidade, que é 

contribuir para uma vida social mais realizadora para todos os membros de uma 

sociedade. Isto exige, por parte dos profissionais da área, a integração entre 

pensamento, coragem e sensibilidade social.  

Não há aqui, portanto, nenhuma desvalorização da ciência e nem do 

pensamento reflexivo, mas o questionamento do saber como um valor em si mesmo, 

sem função social. É precisamente pela importância que os saberes elaborados têm 

para os processos de formação humana e para a vida democrático-participativa, que 

aqui está sendo defendida a ênfase na intervenção social direta, em diálogo 

constante com a reflexão teórica. Excluir a população do acesso a estes saberes é 

um dos quatro pilares do poder dominante nas sociedades de classe (os outros três 

pilares são: a exclusão dos sistemas de decisão política, a concentração de riquezas 

econômicas e a moral).   

Estes argumentos iniciais buscam defender a intervenção social como 

uma atividade prioritária para os processos de radicalização da democracia 

participativa e promoção da vida humana. A intervenção social, reflexivamente 

fundamentada, nos ajuda a superar o mais grave problema das atividades 

intelectuais especializadas, na forma como elas estão estruturadas nas sociedades 

e nas subjetividades modernas: a fraqueza dos seus vínculos diretos com os 

problemas sociais e com a experiência vivida corporalmente no cotidiano. A atuação 

social na forma aqui defendida prioriza estes vínculos, fundindo pesquisa e ação 

social (sem subordinação). Isto dá à universidade melhores condições, através da 

extensão sustentada pela reflexão teórica e da pesquisa-ação, para uma legítima 

intervenção social de caráter radicalmente democrático-participativo.   

Por mais que sejam nobres e necessárias, as atividades de investigação 

teórica têm sido para poucos. Por mais que tenham sido bem intencionados os 

esforços dos pensadores, eles têm sido insuficientes. Isto ocorre pela falta de 

integração deste pensar com ações socialmente compartilhadas, de forma que este 

esforço intelectual seja dedicado à tentativa de resolução de problemas escolhidos e 

analisados em conjunto com as comunidades.  

Mas a intervenção social não beneficia somente as comunidades 
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populares, há também ganhos significativos para os profissionais das universidades. 

Sem idealismos, o trabalho de intervenção de caráter ético-reflexivo inspira nosso 

pensamento, aquece nosso coração e nos faz entrar em comunhão com nossos 

semelhantes. Ele nos mostra, na prática sensível, a extensão da vida social e amplia 

nossos interesses, nos tornando mais generosos com os outros seres humanos. Isto 

dá um novo sentido ao nosso trabalho universitário, impossível de se alcançar nas 

atividades centralmente teóricas. No seu limite esta experiência é cósmica, pois o 

compartilhamento com nossos semelhantes e seus problemas nos integra com a 

humanidade, e a abertura para o interesse coletivo abre nossa percepção para o 

cosmos.   

A partir desta orientação ético-teórica, podemos inclusive questionar 

algumas críticas à extensão, ou à forma como a extensão existe nas universidades, 

isto é, como atividade com identidade própria, singular, que a distingue das outras 

funções acadêmicas (ensino e pesquisa). Alguns autores, como Botomé (1996) ou 

Santos (1995) vem argumentando que a extensão universitária nesta forma, como 

atividade com identidade específica, seria um equívoco. Eles argumentam, em 

linhas gerais, e ressalvando as diferenças entre os autores, que a extensão assim 

estruturada enfraquece a função social da universidade, que na visão deles deve ser 

desempenhada pelo ensino e pesquisa. Com esta função concentrada na extensão, 

se segmentaria mais ainda a instituição, além da necessidade de contratação de 

mais professores e do aumento das lutas internas por poder.  

Santos inclusive chega a defender que nas nossas sociedades 

contemporâneas, onde a qualidade de vida depende de configurações cada vez 

mais complexas de saberes, a própria legitimidade da universidade só se efetivará 

quando as atividades hoje desempenhadas pela extensão se aprofundarem tanto 

que desapareçam enquanto tais e passem a compor o ensino e a pesquisa. Logo, a 

solução defendida pelos autores é que a extensão deveria se integrar, se diluir, nas 

atividades de pesquisa e ensino. 

A intenção dos autores é nobre, bem como são graves os problemas 

apontados. Contudo, creio que a solução indicada não é interessante. O equívoco é 

a extensão universitária existir como tal ou termos uma extensão que muitas vezes 

não se fundamenta suficientemente na pesquisa, além de não sistematizar suas 

descobertas, gerando mais pesquisa social engajada? A extensão é centralmente 

ação social, mas esta ação se reduz e se torna controlável pelo sistema dominante 
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quando não tem sólida sustentação reflexiva, e esta não pode vir a penas da prática, 

por mais que a prática seja refletida pelos sujeitos que a realizam. Logo, a extensão 

precisa ser mais reflexiva e mais formativa, agregando atividades normalmente 

atribuídas à pesquisa e ao ensino, sem contudo diluí-los e desintegrá-los. 

Por outro lado, o real equívoco não seria uma pesquisa que ainda é 

realizada, em grande porcentagem, na forma na pesquisa naturalística, isto é, sem 

provocar transformações intencionais na realidade? E isto inclusive em algumas 

abordagens de pesquisa com teor crítico? Em um país como o nosso, de terceiro 

mundo (maliciosamente denominado pelas elites de “país emergente”), com 

desigualdades sociais gravíssimas, todas as pesquisas, inclusive nos programas de 

pós-graduação e principalmente em universidades públicas, deveriam ser 

estruturadas como pesquisa-ação, em suas várias modalidades.  

A única exceção seriam aquelas pesquisas que mesmo feitas em 

ambientes muito especializados, como um laboratório, por exemplo, já trazem 

intrinsecamente uma contribuição social, como a pesquisa de uma nova vacina ou a 

busca de um novo tipo de tijolo, que baratearia, mas com qualidade, a construção de 

casas populares. 

Ou seja, segundo a linha ético-política desenvolvida neste artigo, a 

produção de conhecimentos se faria agregada à uma contribuição social direta com 

algum grupo popular ou alguma instituição que trabalhe com setores da população. 

A função central da pesquisa é produzir conhecimento, mas ela precisa ser mais 

social, por imperativo ético, e se tornar pesquisa-ação, sempre.  

Finalmente, o equivoco não reside em um ensino que muitas vezes não 

consegue ser reflexivo e ligado às práticas sociais? A função central do ensino é 

formação. Se ele não consegue isto, se reduz à suposta transferência de saberes.  

Ele precisa agregar um caráter mais reflexivo e mais próximo das práticas sociais, 

mas não pode substituir a extensão, não pode cumprir sua função social 

integralmente. Um exemplo prático: se todas as disciplinas da graduação de um 

curso aumentarem as horas gastas nas intervenções na realidade social, de forma a 

cumprir a função social hoje desempenhada pela extensão, as horas gastas com a 

indispensável preparação teórica seriam drasticamente diminuídas.  

Não vamos esquecer que intervenção na realidade social, como a 

extensão crítica faz, não é apenas levar nossos alunos para observar alguma prática 

social (atividade indispensável, formativa e válida em muitos casos) mas realizar 
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algum processo de transformação da realidade com os grupos populares, o que 

demanda consideravelmente mais tempo. Logo, o aumento de horas na intervenção 

social dentro das disciplinas de graduação tornaria o ensino mais alienante e muito 

mais frágil teoricamente, porque não podemos fazer reflexão teórica profunda e 

atuar ao mesmo tempo.  

Logo, não há como o ensino e a pesquisa agregarem completamente a 

função social da universidade, mesmo que fossem estruturados de forma diferente. 

Isto porque a diferença entre estas três atividades é estrutural e não conjuntural. A 

citada integração da extensão nas outras atividades provocaria enorme sobrecarga 

sobre elas, diminuiria (e não aumentaria) a função social da universidade e 

dificultaria a produção de conhecimento pela pesquisa e a formação pelo ensino. A 

função social plena da universidade só pode ser realizada por uma atividade que se 

dedique a isto especificamente (mas não desintegradamente).  

Resumindo, poderíamos dizer que a pesquisa precisa ser mais formativa 

e mais social, de forma integrada ao seu foco central, produzir conhecimento; o 

ensino precisa ser mais social e mais reflexivo, na integração com seu foco, a 

formação; e a extensão precisa ser mais formativa e mais reflexiva, sem perder seu 

foco identitário, que é contribuir nos trabalhos e nas lutas dos milhões de seres 

humanos excluídos nas sociedades de classe, em busca de uma melhor qualidade 

de vida e de transformações nas estruturas sociais produtoras da exclusão.  

 

Contribuições da educação popular para extensão universitária crítica 

 

Colocadas as questões anteriores, mais gerais, sobre a extensão 

universitária, podemos agora desenvolver alguns princípios usados na educação 

popular. Sua função será aqui trazer algumas contribuições para o trabalho 

extensionista, promovendo o diálogo, já em curso em muitas universidades, 

extensão-educação popular.  

Antes de entrar nos princípios, contudo, seria importante expor aqui a 

concepção que temos de metodologia na educação popular. Isto contudo sem 

defender que a melhor metodologia de extensão é aquela desenvolvida pela tradição 

teórica das teorias da libertação (pedagogia, teologia e filosofia da libertação e teatro 

do oprimido). Aliás, na educação popular não há metodologia, há metodologias. Não 

há uma metodologia melhor, desde que o caminho que estamos construindo com o 
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grupo popular seja apropriado para as sua condições e necessidades, e tenha algum 

horizonte libertador e não ajustador à ordem vigente. Mas nem esta é ainda a forma 

mais precisa de colocar o problema: sequer existe metodologia, como algo definido 

teoricamente para ser utilizado em situações práticas.  

Logo, a metodologia (a forma de pensar e estruturar uma prática) é uma 

criação artesanal, elaborada por cada grupo de profissionais, a partir da suas 

experiências práticas, com a participação maior ou menor das comunidades, de 

acordo com o caráter e os valores mais ou menos democrático-participativos do 

grupo. Não deve ser assim confundida com técnicas, que também são importantes, 

mas são instrumentais, isto é, são ferramentas que só fazem sentido dentro da 

reflexão metodológica.  

A metodologia está entre a teoria e a técnica: nem se reduz à técnica, 

nem pode ser completamente prevista pelas teorias, mas apenas indicada e 

orientada por elas. Assim, o que cabe à teoria neste caso é fornecer princípios 

inspiradores e a orientação ética e política, que possam auxiliar, em situações 

sociais concretas, a construção das metodologias (Mogilka, 2003).  

Logo, as reflexões metodológicas anteriores e as que vem a seguir são 

uma escolha, nascidas a partir de uma certa opção teórica. Jamais são colocadas 

aqui como um caminho melhor ou superior a outros, desqualificando-os. Se as 

teorias da libertação produziram excelente reflexão metodológica, também não 

podemos descartar as contribuições do anarquismo, do movimento institucionalista, 

das linhas democráticas do marxismo, das vertentes cristãs de intervenção social, 

entre outras. Levando em conta, portanto, esta concepção artesanal e flexível do 

que é metodologia, passamos agora a trabalhar com alguns princípios importantes 

em educação popular.  

As condições para uma comunidade popular ou instituição se mobilizar 

em projetos de mudança envolve sempre alguma coragem e auto-confiança para 

enfrentar a forma como os poderes estão organizados naquele momento. 

Geralmente, as condições para esta mobilização são:  

 

 Saberes, conceitos, informações: como as problemáticas sociais são 

geradas, quais suas causas, qual a sua sustentação;  

 Conhecimento de outras experiências comunitárias que deram certo: isto 

é muito mobilizador, pois gera confiança dentro do grupo; 
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 Reflexão, capacidade para fazer uma análise crítica; 

 Organização coletiva e identificação dentro do grupo; depende muito de 

fatores afetivos; 

 Desenvolvimento da auto-estima e da auto-confiança das pessoas da 

comunidade; 

 Projeto, utopia; 

 Liberação das energias vitais para a práxis. 

 

A metodologia dos projetos de extensão, portanto, precisa trabalhar com 

princípios que estimulem as condições colocadas acima. Para que isto seja possível, 

o projeto político ou social da comunidade precisa ser construído a partir das 

percepções e desejos do grupo. Um princípio do trabalho democrático-participativo, 

ao menos aquele inspirado pelo humanismo engajado, característico das teorias da 

libertação, é que o papel do intelectual universitário, do trabalhador social e da 

própria liderança democrática nas comunidades não é convencer a comunidade a 

aceitar um projeto pré-elaborado. O que seria mais corente com uma perspectiva 

emancipatória seria atuar como mediador de projetos gerados pelas próprias 

comunidades, e que façam sentido para elas. Ou pelos menos, se estes não 

existirem, construir junto com a comunidade um projeto. 

Isto poderá ser grandemente ampliado com o tempo, mas geralmente 

começa com ações e projetos pequenos, dentro da dialética do possível, para 

posteriores e gradativos ganhos utópicos. Embora o próprio trabalho com aquela 

comunidade específica tenha um sentido em si mesmo, pois ajuda aquelas pessoas 

a melhorar as suas vidas, também o desenvolvimento destas ações iniciais para 

projetos mais amplos é eticamente válido, desde que isto seja desejado e faça 

sentido paras as pessoas envolvidas. Não podemos esquecer que grandes 

movimentos sociais, como o MST, o movimento zapatista no sul do México ou o 

MAS na Bolívia, começaram de longos e persistentes trabalhos de educação 

popular, inspirados principalmente pela pedagogia e pela teologia da libertação.    

Isto exige que se entenda projeto não como algo já pronto para iniciarmos 

nosso trabalho, mas principalmente como o processo de reunião e organização 

coletiva, que busca tanto a reflexão sobre as prioridades da comunidade, como a 

ação coletiva para resolvê-las. Para isto, a realização do projeto gerado precisará 
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trabalhar com o grupo as atitudes essenciais ao trabalho coletivo, como a 

cooperação, a participação e a solidariedade, todas de caráter sócio-afetivo. Dividir 

comunidades e grupos sociais sempre foi uma forte estratégia de dominação. Um 

projeto de extensão de caráter democrático-participativo precisa auxiliar as 

comunidades a reverter este processo, desenvolvendo a capacidade de organizar-se 

internamente e lutar externamente. 

Um importante fator para a mobilização de grupos populares é a 

intensidade com que eles percebem uma determinada carência ou necessidade. 

Trata-se evidentemente de um fator subjetivo: um grupo luta para resolver uma 

necessidade percebida como tal, e não pela necessidade em si. Esta pode estar 

incorporada à vida do grupo, pode não estar sendo percebida como problema, como 

causa de sofrimento, como algo que pode ser resolvido (Sandoval, 2000).  

A objetividade é percebida subjetivamente, e captar isto é uma é uma 

condição para a práxis. Para se tornarem condições reais da práxis, as condições 

materiais que sustentam as relações entre as pessoas precisam ser vividas e 

percebidas. Por exemplo, a diminuição do poder aquisitivo não provocaria ações de 

reivindicação, se os trabalhadores não a sentissem corporalmente, na forma de 

carências ou temores fundados em cruéis experiências (Sartre, 1978).  

A necessidade pode ter sido naturalizada pela ideologia. Aqui o nosso 

papel como mediadores é bem importante, contribuindo para que as comunidades 

desenvolvam uma percepção sobre aquela necessidade. Trata-se de uma atividade 

delicada, que exige complexas habilidades, pois a tendência a transferir para o 

grupo percepções e conceitos que são nossos está muitas vezes presente. Este é 

um dos maiores obstáculos ao trabalho de sensibilização com grupos populares, que 

dificulta o alcance de seus resultados, pelo menos em uma linha de inspiração 

libertadora.  

Um outro fator mobilizador importante é o processo de sensibilização dos 

grupos para o engajamento necessário à construção de um novo projeto. Isto é 

muito importante, quando o engajamento no movimento ou na comunidade ainda 

não existe ou não é sólido. Este processo exige complexos conhecimentos e 

habilidades no campo da psicossociologia e muita experiência, além de 

sensibilidade e respeito ético para não usar estas habilidades para manipular e 

simular participação. Qualquer trabalho social em uma linha libertadora irá naufragar 

se não há a disposição-disponibilidade dos mediadores e da coordenação do 
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movimento para realmente auxiliar o grupo a elaborar algo que tenha sentido para 

ele. Isto porque, nesta linha de extensão universitária, a auto-libertação popular é 

tanto finalidade como método, estratégia de ação coletiva, ética e humanamente 

orientada. 

A extensão universitária, na concepção libertadora, supõe que a 

comunidade vivenciará transformações. Esta transformação envolve o aumento no 

nível de reflexão, de crítica social e de ação consciente por parte do grupo. Os 

processos de mudança do comportamento político de comunidades, se deslocando 

de níveis de maior submissão para níveis de maior autonomia, têm uma dinâmica 

impossível de ser prevista. Contudo, algumas características muito gerais 

freqüentemente ocorrem, tanto na situação inicial como nos estados de maior 

autonomia e participação. 

Ressaltando que estas características devem ser tomadas de forma bem 

relativa, e consciente dos perigos que envolvem estas classificações esquemáticas, 

talvez seja interessante analisá-las. Um autor influenciado pelo humanismo libertário 

de Paulo Freire e pela esquizo-análise de Félix Guattari, René Barbier, utiliza alguns 

conceitos que contribuem nesta análise. Discutindo a metodologia da pesquisa-ação 

institucional, Barbier define os grupos institucionais com alto grau de submissão 

como grupo-objeto.  

Suas características seriam a aderência completa à autoridade instituída, 

o medo de conflitos e de análises desestruturadoras da ordem instituída; o gosto por 

rituais unificadores, pela universalidade, pelas normas. O seu imaginário é habitado 

por estereótipos como “os inimigos externos” e os “cidadãos respeitadores da 

ordem”. Obcecado pela centralidade, tenta circunscrever ou mesmo aniquilar todo 

comportamento divergente, toda polarização que ameace o consenso e os padrões 

estabelecidos (Barbier, 1985). 

O grupo que conseguiu separar-se do coletivo dominado para tornar-se 

sujeito da sua práxis e do seu projeto é denominado por Barbier como grupo-sujeito. 

Suas características são a revolta, o esforço e a perseverança. Sabe trabalhar com 

a temporalidade, persistir na luta, não esperar resultados imediatos. É um grupo com 

alto grau de criação e grande capacidade instituinte. Suas energias vitais estão mais 

liberadas, menos contidas, pela superação das ideologias mistificadoras e pela 

conscientização das contradições. É capaz de assumir riscos e estabelecer uma 

comunicação dialógica. O grupo-sujeito, nas belas palavras do próprio Barbier,  
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Vai, pelo imaginário, até o ziguezague de sua própria morte. Confronta-se 

com a angústia da divisão e com as portas blindadas do non-sense. Mas a 

sua liberdade não é um riso delirante. É a reconciliação conflituosa, em e 

através de uma práxis coletiva, da lucidez questionadora do sábio, da 

atitude imprevisível do poeta e do desejo do militante, de transformação da 

natureza e dos homens (...) Com um andar hesitante, contraditório, 

angustiado, a práxis do simbólico é uma verdadeira operação cata-minas do 

institucional. Em busca incessante, sempre a meio caminho da sua 

totalidade, o grupo-sujeito é a estrela polar de toda práxis coletiva realmente 

instituinte. 

(Barbier, 1985, p. 158-159).    

  

É preciso que estejamos atentos para trabalhar com estes conceitos de 

forma crítica e relativizada, pois na realidade dificilmente os grupos se encaixam 

plenamente nestas categorias de análise. Além disto, é necessário não idealizar as 

qualidades dos grupos mais autônomos, por mais desejáveis que elas sejam, para 

não perdermos o contato com o real. Tomando estes cuidados, para não 

produzirmos um entendimento maniqueísta da situação, temos nestes conceitos, 

assim como no inestimável trabalho de Paulo Freire sobre educação popular, um 

importantíssimo referencial para nos auxiliar na estruturação de nossos projetos de 

extensão crítica.   

O trabalho de extensão universitária com comunidades tem muito a 

ganhar com os princípios de inspiração libertadora. Um dos maiores fatores a 

perpetuar a situação de subordinação dos grupos populares é a sua falta de 

oportunidades para desenvolver a autonomia e tomar decisões próprias. Quando 

nós, extensionistas, importamos para o grupo nossos valores e objetivos, por mais 

nobres que estes nos pareçam, não estamos contribuindo para a autonomia política 

daquela comunidade. Ao contrário, estamos ajudando a instaurar novas formas de 

dependência. Assim, nossas idéias ou valores passam a ocupar o centro das 

atenções da comunidade; mas o centro deve ser a própria comunidade e suas 

relações com a sociedade mais ampla.   

A instauração de vínculos de dependência entre os profissionais e a 

comunidade participante do projeto é um problema contra o qual precisamos sempre 

estar em guarda. Há sempre o risco de que as relações de dependência e até 
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mesmo de submissão com os poderes socialmente instituídos sejam transferidas 

para a relação com profissionais e lideranças. Paradoxalmente, este risco é maior 

quando o projeto dá certo, e quando os profissionais são muito hábeis.  

O caráter afetivo da relação estabelecida com a comunidade é inevitável. 

Aliás, ele é necessário, pois todas as ações humanas saudáveis são motivadas por 

fatores afetivos e pelo prazer, imediato ou posterior. Mas esta afetividade precisa ser 

vivida de forma positiva, estimulando a autonomia. Isto exige do extensionista 

preparo para evitar a paternalização da comunidade, e abrir mão da sensação de 

poder que ela proporciona. Na verdade, este prazer dominador é substituído, nos 

processos genuinamente libertadores, pelo prazer da comunhão, que nos faz sentir 

parte do todo, e explode esta moldura subjetiva da modernidade capitalista, o 

individualismo.   

Este paternalismo é muito estimulado pelas próprias carências da 

comunidade. O trabalho voltado para a autonomia, em uma linha da libertação, nos 

mostra uma coisa interessante: um dos objetivos dos profissionais é exatamente se 

tornarem dispensáveis. Ou seja, ajudar a comunidade a desenvolver um tal grau de 

autonomia que ela poderá prosseguir por si mesma, a partir daí.Os mediadores tem 

então todo um trabalho de desconstrução do eu narcísico próprio às práticas 

assistencialistas ou vanguardistas.     

Logo, o desenvolvimento subjetivo dos mediadores traz implicações 

importantes para a metodologia da extensão crítica. Esta não pode estar orientada 

apenas pelas grandes questões políticas e sociais. Aliás, estas finalidades não serão 

alcançadas em alto grau, se não tiverem uma consistente base subjetiva para 

sustentá-las.  

Uma das qualidades subjetivas que nós, mediadores, precisamos 

desenvolver é uma relação autêntica e intensa com grupo. Isto ajuda a criar um 

clima sócio-emocional favorável, onde são mais facilmente liberadas as forças vitais 

da pessoa para o crescimento e para a práxis. Quando somos mais autênticos com 

o grupo e com cada membro do grupo em particular, a relação possui mais 

vitalidade e mais comunicação verdadeira, pois não há gasto de energia psíquica 

para manter fachadas e papéis sociais.  

Além disto, o próprio profissional libera a si mesmo de mecanismos de 

auto-repressão. Isto é fundamental, pois dificilmente conseguimos contribuir para 

criar experiências de libertação com comunidades se não vivemos conosco mesmos 
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uma relação mais aberta. Nosso estado emocional, nossa subjetividade e a nossa 

relação com a liberdade e com a limitação influenciam fortemente as nossas 

relações com os outros. Isto ocorre mesmo em intervenções na linha libertadora, e 

mesmo com excelentes profissionais.    

Autores como Rogers (1978) ou Heidegger (1989) nos auxiliaram a fazer 

uma leitura mais acurada destas qualidades subjetivas importantes para o trabalho 

humanizador, embora não exatamente dentro dos princípios do paradigma da 

libertação, que coloca estas qualidades em uma perspectiva mais ampla, mais 

crítica, mais politizada e mais latino-americana. Uma outra qualidade importante é a 

capacidade de aceitar as pessoas e os grupos com suas características culturais e 

políticas próprias, e partir daí promover um processo de crescimento que nos 

coloque além da moral vigente. Ou seja, saber trabalhar com a alteridade.   

Esta atitude é extremamente importante nos projetos de extensão, desde 

que não seja trabalhada de forma ingênua. As pessoas participantes de 

comunidades subordinadas ou pertencentes a minorias possuem geralmente a auto-

estima e o auto-conceito baixos: esta é uma condição para o domínio do eu. Sentir-

se aceito em um trabalho coletivo vai progressivamente fortalecendo a auto-estima e 

ajudando as pessoas a mudar o seu auto-conceito. Por exemplo, a pessoa e o grupo 

aos poucos se afastam de apreciações do tipo: “não sou capaz”, ou “temos certeza 

que não vamos conseguir”, ou “isto não dá certo com a gente”, como tantas vezes 

temos ouvido no trabalho com grupos populares. 

Além disto, sentir a confiança do outro em si ajuda a melhorar a auto-

confiança. A pessoa e o grupo vão tomando consciência que bloqueavam a si 

mesmos com as apreciações negativas sobre suas próprias capacidades. Estas 

apreciações são na realidade a internalização das apreciações negativas do 

instituído no sistema capitalista sobre os pobres de uma forma geral, e sobre as 

minorias de uma forma mais específica (negros, indígenas, camponeses, pessoas 

da comunidade LGBT). Com este trabalho conscientizador e desbloqueador o grupo 

com o qual trabalhamos percebe também como os bloqueios sociais aos seus 

direitos parecem maiores e mais poderosos do que realmente são, quando o grupo 

se valora negativamente e reprime a sua própria energia.  

Uma outra vantagem da atitude de aceitação inicial do outro é que, como 

outras atitudes, ela não afeta apenas a relação extensionista-grupo, mas também 

influi positivamente nas relações entre os membros do grupo. Se bem 



 

 15 

desenvolvidas, estas atitudes passam progressivamente a pertencer ao repertório de 

relações da comunidade, fortalecendo o sentimento comunitário e o espírito de 

identidade coletiva, que são características fundamentais aos processos de 

enfrentamento com os poderes instituídos.    

Finalmente, a aceitação do outro como um ser humano diferente dos 

mediadores é condição básica para relações democrático-participativas. É muito 

difícil para a pessoa autoritária a aceitação e o diálogo sincero com o outro, 

principalmente se o outro tem valores e objetivos divergentes dela. Isto ocorre 

porque a personalidade autoritária não completou o seu processo de individuação, e 

tem os limites do seu eu muito imprecisos, em função de relações e condições 

sociais anteriores autoritárias, nas quais ela se formou. Assim, para ela, aquilo que 

ocorre no outro é uma ameaça ao seu eu. Esta falta dos limites psíquicos claros 

entre o eu e o mundo é denominado confluência (fluir junto).  

Logo, a pessoa autoritária, resultado de processos sócio-políticos 

autoritários que são fundantes nas sociedades de classes, tem dificuldade de 

conviver com o outro, diferente de si, sem se sentir diluída, “desaparecida” em sua 

frágil identidade; tem dificuldade de distinguir-se do outro sem separar-se do outro. 

Por isto, para sobreviver psiquicamente nesta relação, permanecendo igual a si 

mesma, ela precisa anular a diferença, impor ao outro sua forma de ver as coisas 

(boa parte deste processo ocorre para ela de forma inconsciente). É evidente o valor 

deste tipo de subjetividade para a manutenção do sistema capitalista, tão autoritário 

nas suas estruturas profundas, embora se apresente nas propagandas como o reino 

da liberdade.   

Para esta aceitação dos grupos populares como diferentes de nós, 

extensionistas, as metodologias de orientação libertadora exigem que sejamos 

capazes de nos colocar no lugar da comunidade, de perceber os seus sentimentos e 

valores, suspendendo temporariamente os nossos próprios. É uma tentativa de 

encarar o mundo através dos olhos do outro, fundamental para o trabalho com a 

alteridade.  

Este tipo de compreensão é diferente do julgamento, da avaliação e da 

análise, que em grego significa “separar”. Tal análise crítica será necessária em 

várias fases do trabalho, mas nos encontros com os grupos dificulta a escuta 

sensível, fundamental à construção das práticas dialógicas. Estas, por sua vez, são 

o terreno fértil onde se instaura o diálogo problematizador, que finalmente dá origem 
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à práxis genuinamente coletiva e libertadora, e não a mais uma forma de manipular 

comunidades com metodologias supostamente participativas.  

Tal tipo de compreensão significa precisamente envolver-se, não 

racionalmente apenas, mas através de uma relação sensível. Trata-se de uma 

relação compreensiva, mais do que racional, entendendo compreensão como a 

fusão entre consciência e sensibilidade. Esta atitude exige a capacidade de nós, 

extensionistas, nos descentrarmos, o que não é o funcionamento habitual das 

subjetividades modernas. Precisamos, para isto, ter coragem para nos lançar em 

uma perspectiva transmoderna, ir além da modernidade.  

Esta atitude estimula o grupo compreendido a sentir-se confortável para 

se expressar, aumentando o grau de comunicação genuína. Ela nos ajuda a superar 

um dos maiores problemas da extensão, quando a liderança ou o profissional não é 

originário da própria comunidade ou classe social onde o trabalho se desenvolve: a 

diferença de linguagem e de valores culturais com os membros do grupo. O grupo 

se sente aceito e compreendido em suas próprias referências e vivências, e os 

mediadores, por sua vez, podem ser mais autênticos, podem ser eles mesmos e 

assim mesmo “entrar” na experiência do outro. Podem ser solidários e diferentes 

simultaneamente. 

Não creio que mediadores das universidades e os participantes dos 

grupos populares sejam iguais (a não ser em termos de dignidade humana e 

direitos). A relação equipe-grupo popular precisa ser horizontal no sentido da 

tomada de decisão, no sentido político. Lideranças e profissionais não podem ter 

privilégio no processo de auto-determinação do grupo. Mas em outros aspectos 

fundamentais do trabalho social é justamente a diferença, a desigualdade, que torna 

o trabalho possível. Nós, extensionistas, não somos superiores, mas não somos 

iguais. 

A desigualdade, que não deve ser confundida com dominação, pertence à 

estrutura do ato educativo: é justamente a diferença ou desigualdade que torna este 

ato possível (ressaltando que se tratam de desigualdades de saberes e habilidades, 

e não  desigualdades econômicas e sociais, estas injustificáveis eticamente). 

Diferença  não quer dizer dominação, e nem deve lançar as bases para isto. Jamais 

a diferença deve servir como argumento para a dominação, mas justamente ser um 

instrumento para a libertação, na medida em que o que é desigualmente distribuído 

passa a ser compartilhado.  
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Uma comunidade deseja desenvolver um trabalho com a nossa 

participação precisamente porque somos diferentes e não iguais. Ou seja, temos 

conhecimentos, ideias, uma visão mais abrangente em algum aspecto, ou uma 

experiência maior, ou capacidades mais desenvolvidas em alguma área, e é isto que 

estimula a comunidade e nos torna úteis a ela. Ela sente com a sucessão de 

encontros que estes elementos diferentes estão ampliando as suas próprias 

capacidades e produzindo efeitos de poder nas suas ações sobre os problemas que 

ela vive.  
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