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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho possui como objetivo geral a análise da institucionalização da 
extensão universitária, tendo como foco as instituições de ensino superior (IES) 
particulares do município de Guarujá (SP). A pesquisa se justifica pela importância 
que a extensão tomou no contexto da educação no Brasil, tendo em vista a 
indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. A pergunta norteadora é: De 
que forma a institucionalização dos projetos de extensão universitária vem sendo 
administrada nas IES do município de Guarujá (SP)? Como objetivos específicos 
foram delimitados: a) Identificar as concepções políticas, assim como as práticas 
extensionistas declaradas pelas IES e b) Analisar a visão do gestor na administração 
da extensão no que tange a sua institucionalização. A abordagem metodológica foi 
de cunho qualitativo, exploratório, por meio de estudos de casos múltiplos. Os 
instrumentos de coleta de dados foram documentos e entrevistas semiestruturadas. 
Os principais resultados encontrados foram: 1) A execução dos projetos de extensão 
é realizada de forma burocrática somente para cumprir requisitos legais e políticos; e 
2) A institucionalização dos projetos de extensão é feita de forma lenta somente com 
objetivos legais e/ou políticos para atender uma parcela da população no entorno da 
instituição, porém sem fins sociais legítimos no que tange à essência dos valores de 
extensão universitária. Constatou-se, portanto, a ausência da indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 

   

 

Palavras-Chave: Extensão universitária, indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão, instituições de ensino superior, Guarujá (SP).  
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ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the overall institutionalization of university extension, with 
a focus on private higher education institutions in the city of Guarujá (SP). The 
research is justified by the importance that the extension made in the context of 
education in Brazil, considering that the tripod of teaching consists of Research, 
Education and Extension. The guiding question is: How does the institutionalization 
of university extension projects has been given in the IES Guarujá – SP.  Specific 
objectives were defined: a) Identify political ideas as well as the practical extension 
declared by IES b) Analyse the vision of the manager in the administration of 
extension with respect to its institutionalization. The methodological approach to be 
developed will be the qualitative research, exploratory, using the methodology of 
multiple case studies. The documentary research and semi-structured interviews are 
part of the data collection that will subsidize the final analysis. Assumptions as field 
research that will have a cross-analysis of data: 1) The implementation of extension 
projects is carried out only for bureaucratic and political comply with legal 
requirements and 2) the institutionalization of extension projects is done only with 
slow lawful purposes and / or politicians to meet a portion of the population in the 
vicinity of the institution, but without legitimate social purposes regarding the essence 
of the values of university extension. The results of the field research, the 
assumptions have been confirmed in the IES study as well as the absence of the 
inseparability. 

 

Keywords: University extension, inseparability between teaching research and 
extension higher education institutions, Guarujá (SP).  
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INTRODUÇÃO 

 

 

As sociedades, no decorrer da história, desenvolveram-se por meios 

artesanais, tecnológicos e com objetivos diferentes, valores e crenças de acordo 

com as recebidas de seus ancestrais para alcançar um futuro que achavam ser o 

melhor para aquele povoado e nação. Todo o desenvolvimento passa por alguma 

forma de educação, seja simples, por meio de ensinamentos de trabalhos braçais, 

artesanais ou até ensinamentos sobre Filosofia, Sociologia, Matemática, Física e 

outros campos da Educação que formam o conhecimento acumulado das 

sociedades (BLAINEY, 2010). 

 

A importância do tema educação no âmbito de pesquisa é relevante devido ao 

seu impacto em qualquer esfera da sociedade, seja na sociedade moderna ou em 

sociedades do passado. Em seu cerne, as escolas são um local de aprendizado e 

disseminação do conhecimento através de diversas formas de comunicação e 

contato com a sociedade, com o objetivo de formar um cidadão com a capacidade 

de analisar e ter opinião crítica sobre os temas que assolam a sociedade, bem como 

temas mais próximos às realidades locais que o indivíduo vive, possui influência e 

recebe influência (BRAMBILLA; DAMACENA, 2012). 

 

Segundo a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação), art. 43, inciso VII, uma das finalidades da educação superior é “promover 

a extensão aberta à participação da população, com o objetivo de difundir as 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, científica e tecnológica”. O 

entendimento de extensão universitária mais atual publicado em julho de 2012 pelas 

universidades públicas está registrado na Política Nacional de Extensão 

Universitária, documento que faz uma série de propostas ao MEC com as 

particularidades das universidades públicas. Ainda não é um documento único com 

todas as propostas das outras categorias de IES, no entanto, pode ser uma 

referência quanto ao conceito e as diretrizes de extensão universitária (MARRA, 

2012). Segundo Silva (2012, p.18) “a Extensão Universitária é reconhecida como a 
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função da universidade que permite uma maior democratização do conhecimento no 

momento em que extrapola os muros das IES”. 

 

Os projetos de extensão vêm se tornando cada vez mais importantes na 

avaliação das IES, tornando-se o ponto nevrálgico nas organizações nas formas de 

participação dos atores que legitimam a universidade e que constituem o discurso 

sobre a citada extensão (FIEDLER, 2007). É nas atividades de extensão que a 

universidade mostra como pensa intencionalmente sua função social, a formação da 

massa crítica de seu alunado, a vida na instituição e a possibilidade do corpo 

docente e discente aplicarem os conceitos discutidos em sala de aula na prática, 

visando interagir com a sociedade que os cerca (RIBEIRO, 2011). 

 

Um dos passos é a institucionalização das atividades de extensão em IES. 

Esse trabalho se proporá a estudar um campo da gestão de organizações que é a 

institucionalização dentro da área educacional de estudo, abordando os projetos de 

extensão como ponto central do problema de pesquisa. 

 

O objetivo é dissertar sobre a institucionalização das atividades de extensão no 

ensino superior no município de Guarujá-SP com a abrangência de tratar as bases 

históricas do processo em âmbito geral para que seja feito um recorte sobre o 

município em questão. Para alcançar o objetivo geral, foram delimitados dois 

objetivos específicos: (a) identificar as concepções políticas assim como as práticas 

extensionistas declaradas pelas IES, e (b) analisar a visão do gestor na 

administração da extensão no que tange a sua institucionalização. 

 

A relação entre institucionalização e extensão é devido à importância que o 

tema extensão vem tomando nas pautas de discussões sobre atividades sociais que 

as universidades vêm realizando no início da década de 2010. Em alguns casos as 

atividades podem ser realizadas apenas para cumprimento de lei que vem sendo 

atualizada no Brasil e outros pelo real sentido da extensão que visa aproximar a IES 

de seus públicos e praticar a disseminação do conhecimento. 
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1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante do tema educação e institucionalização e seu impacto na educação 

social das pessoas envolvidas nos projetos de extensão, como consequência de sua 

gestão e principalmente sua forma de ser introduzida nas universidades ou sua 

institucionalização, o problema dessa pesquisa é estudar e entender como a 

institucionalização dos projetos de extensão vem sendo e se está sendo 

administrada de acordo com os conceitos da essência do tripé composto por Ensino, 

Pesquisa e Extensão e se traduz pela pergunta de pesquisa: De que forma a 

institucionalização dos projetos de extensão universitária vem sendo administrada 

nas IES do município de Guarujá (SP)? 

  

1.1 Objetivo Geral 

 

Como objetivo geral, a pesquisa analisará a institucionalização da extensão 

universitária, tendo como foco as instituições de ensino superior particulares do 

município de Guarujá (SP).  

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

O objetivo geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 

● Identificar as concepções políticas, assim como as práticas 

extensionistas declaradas pelas IES. 

● Analisar a visão dos gestores e dos professores na administração da 

extensão, no que tange à sua institucionalização. 
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1.3 Justificativa 

 

A motivação para a pesquisa surgiu após a reflexão sobre estudos que 

envolvem projetos de extensão e pesquisas sobre o processo de institucionalização 

nas organizações. A importância da institucionalização de um projeto é aplicável a 

qualquer área e em qualquer empresa, sem o verbo e a ação institucionalizar não é 

possível viabilizar outro verbo, o realizar. Com base nesse conceito, o estudo, que 

está no guarda-chuva da linha de pesquisa Gestão de Pessoas e Organizações, foi 

escolhido para mesclar temas importantes como institucionalização, educação e 

administração. 

 

O tema extensão vem sendo discutido com mais frequência em pesquisas 

acadêmicas, bem como debatido com maior cuidado pelo governo no que tange à 

melhor normatização e aplicabilidade de seus resultados para a sociedade. O tripé 

do ensino baseado em ensino, pesquisa e extensão está sendo colocado em 

discussão num momento político onde a necessidade do país é melhorar a 

qualidade do ensino para gerar riqueza e melhor qualidade de vida. A extensão se 

tornou peça-chave no processo de aproximação das instituições de ensino com a 

sociedade. 

 

Com os dois temas no centro de discussão, a pergunta surgiu: De que forma a 

institucionalização dos projetos de extensão universitária vem sendo administrada 

nas instituições de ensino superior particulares do município de Guarujá (SP)?  

O estudo está direcionado para o município de Guarujá (SP), devido a dois 

motivos: 1) A cidade carece de estudos sobre o tema. Não encontrou-se 

dissertações, artigos, teses que abordem o tema para a cidade; 2) A importância 

econômica que o município ganhou na última década com o desenvolvimento da 

margem esquerda do porto de Santos, situada no nas fronteiras da cidade. Com o 

desenvolvimento do Porto, IES foram instaladas e há projetos para futuras 

instalações de grandes universidades privadas, com isso a necessidades de um 

entendimento dos projetos de extensão e que impacto podem trazer para a 

população local atendida, bem como novos entrantes na cidade oriundo de outras 
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localidades que venham a fazer parte do município por força de trabalho e sendo 

novos participantes da vida social do município. 

Com base nas justificativas, a pesquisa se direcionou para as IES privadas que 

possuem projetos de extensão universitária. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Trajetória das universidades 

 

A construção do conhecimento e o conceito de universidade percorrem um 

mesmo plano onde os cientistas testam suas teorias, conceito que é aceito pela 

comunidade e se torna um paradigma utilizado por todos (ZIZEK, 2013). Conforme 

Silva (2006, p.195) “a ideia de universidade se constrói através daquilo que nela se 

conserva e daquilo que nela se transforma”. 

 

A transformação teve início em sua primeira forma de ensino na Grécia, no 

século V, na qual profissionais eram confiados a formar jovens em sua totalidade. A 

prática foi incorporada pelos romanos e a Igreja Católica como maior formadora da 

Europa (SILVA, 2012). 

 

O conceito de ensino esbarra no conceito de disciplina, a relação com a 

construção do conhecimento científico, que a caracteriza enquanto objeto de ensino 

e de aprendizagem. Segundo Gomes (2001, p.1), a “disciplina pode ser 

compreendida enquanto a preparação destinada a produzir um perfil, um modelo de 

comportamento, ou ainda um ramo do conhecimento e do ensino”.  

 

Tal conceituação emerge de um contrato histórico entre o desenvolvimento da 

ciência e a história das universidades, que nas suas origens iniciaram o processo de 

constituição formal das disciplinas que edificaram os programas nos quais os 

conhecimentos científicos estão organizados. Na antiguidade, considerava-se que a 

continuidade da cultura erudita deveria ser assegurada através do ensino das “artes 

liberais”, que envolviam gramática, retórica, lógica, aritmética, música, astronomia e 

geometria, e da “ciência sagrada” que, posteriormente, passou a ser chamada de 

teologia (CHARLE; VERGER, 1996). 

 

Também havia disciplinas práticas como a medicina e direito, que eram 

consideradas como detentoras de um nível de abstração suficiente para serem 

admitidas como conhecimentos científicos a serem ministrados nas práticas de 
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ensino. Este programa de disciplinas que já pretendia a fragmentação do 

conhecimento humano, foi mantido pelos enciclopedistas na alta Idade Média 

(CHARLE; VERGER, 1996). 

 

Em Bolonha, na última década do século XII, os estudantes buscavam 

redefinição do elenco de disciplinas consideradas representativas, elevando o 

portfólio e provendo maior acesso ao conhecimento. O maior oferecimento de 

emprego às pessoas graduadas, a partir das necessidades crescentes das cidades, 

dos príncipes e da igreja influenciou a fragmentação do ensino em um maior número 

de disciplinas aliado às traduções das obras de Aristóteles, de forma mais 

intensificada, a partir do ano de 1200, introduzindo a filosofia no universo de 

discussões acadêmicas (GOMES, 2001; MORIN, 2000). 

 

Nos séculos XVI a XVIII, as universidades começaram a assumir mais 

claramente o atendimento das necessidades profissionais da sociedade, adotando 

inclusive as inovações científicas de Descartes, Locke e Newton (CHARLE; 

VERGER, 1996). Entre os séculos XVII e XVIII, na Alemanha protestante, onde o 

ensino passou a estar a serviço do Estado, foram introduzidas disciplinas modernas 

como a história, a geografia, a física, as matemáticas aplicadas, o direito natural, a 

ciência administrativa etc. (GOMES, 2001). 

 

A universidade moderna, século XIX, de acordo com Singer (2001, p. 307) 

“tinha por missão produzir conhecimento científico e cultura leiga, e preparar uma 

pequena elite de profissionais, portadores deste conhecimento e desta cultura.”. 

Esta universidade produtora de ciência social como conhecemos deu lugar a uma 

universidade voltada para ciência aplicada em meados do século XX, por influência 

dos Estados Unidos e abriu-se para novos estudos e aplicações. 

 

A universidade Americana superou a Alemã tornando-lhe o lugar de produtora 

mais importante do mundo de conhecimentos científicos. Fator que segundo Singer 

(2001, p.308), “deve ter algo a ver com a superioridade competitiva da indústria 
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norte-americana em relação à alemã, que já começava a tomar forma no início deste 

século e tornou-se indubitável após a primeira guerra mundial”.  

 

O maior acesso à graduação e a massificação das IES fez com que 

organizações contratassem mais profissionais qualificados, como consequência a 

concorrência para os postos de trabalho passou a outro patamar com maior 

qualificação e habilidades, bem como os níveis de remuneração. De acordo com o 

nível de escolaridade, passaram a ser eleitos os que possuiriam maior remuneração, 

fator que transformou o investimento em educação rentável. O diploma passou a ser 

motivo de status na sociedade e grupos que não tinham as mesmas condições 

sociais tentavam se igualar aos demais com credenciais escolares (FIEDLER, 2007). 

 

As primeiras iniciativas de universidades populares também surgiram no século 

XIX, na Inglaterra, França, Bélgica e Itália com o objetivo de popularizar o ensino 

para as classes menos favorecidas. Segundo Serrano (2011, p. 27) a “definição de 

um modelo de universidade está intimamente ligada ao seu modelo de sociedade” e, 

segundo Silva (2012, p.41), “é necessário considerar da mesma forma o seu 

contexto histórico”. 

 

2.2 Universidades no Brasil 

 

O Brasil em seu contexto histórico desde a chegada dos portugueses 

proporcionou uma evolução educacional nos moldes dos colonizadores. As 

tentativas de instalação da primeira universidade no Brasil datam do Brasil colônia, 

século XVI, onde os alunos eram graduados nos colégios jesuítas e não tinham a 

possibilidade de continuar seus estudos no país. Eram levados para a Universidade 

de Coimbra ou Universidades Europeias para concluir sua formação (MOACYR, 

1937). 

 

Os séculos se passaram e há registros de tentativas de instalações de 

instituições que datam da inconfidência mineira. Os insucessos trazem a toma o 

controle e a influência do poder de Portugal sobre a sua colônia, onde não era de 



24 

  

interesse elevar o nível cultural do povo brasileiro e coibir qualquer tentativa de 

independência, seja cultural ou política (CUNHA, 1980). 

 

O Brasil conseguiu apenas cursos profissionalizantes enquanto a monarquia foi 

transferida para o Rio de Janeiro. Ou seja, “o novo ensino superior nasceu sob o 

signo do Estado Nacional” (CUNHA, 1980, p. 62). A partir de 1808, são criados 

cursos e academias destinados a formar, sobretudo, profissionais para o Estado, 

assim como especialistas na produção de bens simbólicos, e num plano, talvez, 

secundário, profissionais de nível médio (CUNHA, 1980). 

 

As modificações com maior impacto tiveram início em 1828, quando foram 

instalados cursos jurídicos no Convento de São Francisco, em São Paulo, e outro no 

Mosteiro de São Bento, em Olinda. Esses dois cursos passaram a “ter influência na 

formação de elites e na mentalidade política do império” (FÁVERO, 2006, p.5).  

 

Outras tentativas foram realizadas sem sucesso até a Proclamação de 

República e a Constituição de 1891, onde o ensino se mantém como atribuição do 

poder central, porém não de forma exclusiva. Segundo Fávero (2006), dispositivos 

de lei ajudaram a melhorar o cenário no período de 1891 a revolução de 1930, onde 

segundo Cunha (1980, p. 132) “seu início coincide com a influência positivista na 

política educacional, marcada pela atuação de Benjamin Constant, de 1890-1891”. 

 

O governo não havia realizado um ato oficial para as universidades, porém o 

surgimento não foi impedido, em 1909, a Universidade de Manaus, em 1911 é 

instituída a de São Paulo e, em 1912, a do Paraná (FÁVERO, 2006). 

 

Em decorrência, a 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto nº 
14.343, o Presidente Epitácio Pessoa institui a Universidade do Rio 
de Janeiro (URJ), considerando oportuno dar execução ao disposto 
no decreto de 1915. Reunidas aquelas três unidades de caráter 
profissional, foi-lhes assegurada autonomia didática e administrativa. 
Desse modo, a primeira universidade oficial é criada, resultando da 
justaposição de três escolas tradicionais, sem maior integração entre 
elas e cada uma conservando suas características (FÁVERO, 2006, 
p.6). 
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As universidades vieram num processo de consolidação e evolução até atingir 

os anos 1970, onde a universidade funcional, de acordo com Chauí (2001) se 

transforma na primeira grande etapa do desenvolvimento moderno das instituições. 

A primeira fase, na década de 1970, a universidade funcional, com influência do 

governo militar  serviu como “prêmio de consolação que a ditadura ofereceu à sua 

base de sustentação político- ideológica, isto é, à classe média despojada de poder” 

(CHAUÍ, 2001, p. 189).  

 

O governo militar agiu de maneira que a classe média pudesse obter diplomas 

de graduação, algo que décadas antes jamais seria pensado. Esse período foi 

marcado pela repressão de professores e alunos através de atos de cerceamento da 

liberdade de imprensa atingindo até o exílio de pessoas-chave que, de alguma 

forma, pudessem se tornar ameaça por meio da retórica ou até por luta armada 

contra o sistema vigente (CAZZOLATO, 2010). 

 

Houve mudanças no sistema educacional na primeira fase, como as 

aprovações de duas leis, Lei da Reforma Universitária (Lei nº. 5540/68), aprovada 

pelo Congresso Nacional em 1968 e Acordo MEC/USAID – parceria entre a o 

governo militar brasileiro e os norte-americanos que impulsionou os investimentos no 

setor educacional (BUARQUE, 2003; SCHWARTZMAN, 1990). 

 

A segunda fase refere-se à década de 1980, marcada pelas parcerias entre 

universidades públicas e empresas com o objetivo de atender necessidades cada 

vez maiores das empresas que estavam começando a entrar numa era até então 

desconhecida e pisar em processos e formas de gestão inovadoras principalmente 

as pessoas que trabalhavam há mais tempo. Essa nova era é a era tecnológica, 

onde os computadores começaram as ser introduzidos nas rotinas das pessoas em 

seu ambiente de trabalho e as empresas careciam de um suporte que foram buscar 

nas universidades (CHAUÍ, 2001; MARQUES, 2013). 

 

Outro ponto a ser destacado nesse período são as greves dos professores 

universitários para que houvesse mudanças nos sistema de eleição dos diretores 
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das universidades (OLIVEN, 1993). Há momentos da história que nos deparamos 

com transições de modelos que podem levar anos para se consolidar. O processo 

de cultura organizacional que as universidades passam a adotar de acordo com 

suas culturas, crenças e momentos podem ser diferentes até dentro de instituições 

de ensino com a mesma bandeira (VIEIRA, 2007). 

 

 A terceira fase, anos 1990, é marcada por uma universidade voltada para a 

melhoria dos processos e controles e em decorrência do avanço tecnológico é 

natural que o ambiente de controles tenha a necessidade de se adaptar ao novo 

cenário. A universidade funcional estava voltada diretamente para o mercado de 

trabalho e a universidade de resultados estava voltada para as empresas, enquanto 

que a universidade operacional, por ser uma organização, está voltada para si 

mesma como estrutura de gestão dos processos e controles (CHAUÍ, 2001). 

 

O resultado das três fases se reflete no cenário da educação no Brasil. Entre 

2000 e 2011, o número de instituições de ensino saltou de 1.180 para 2.365, um 

aumento de mais de 100%. Desse total, apenas 190 são universidades (8%). O 

Censo da Educação Superior de 2011 do Ministério da Educação mostrou que o 

crescimento acelerou entre 2009 e 2011, chegando ao total de 6.739.689 estudantes 

matriculados na graduação. O aumento foi de 7,1% das matrículas no período contra 

uma média de 2% a 4% verificada em anos anteriores (MEC, 2013a). 

 

O Censo Escolar 2011 apontou 51,5 milhões de estudantes matriculados na 

educação básica pública e privada no país. Desse total, 85,4% estudam nas redes 

públicas. No ensino médio houve aumento nas matrículas, com 20.515 novos 

alunos, totalizando 8.357.675 matriculados. Estão matriculados 31 milhões de 

alunos no ensino fundamental, sendo 16,7 milhões nos anos iniciais e 14,2 milhões 

nos anos finais (MEC, 2013). 

 

Na educação profissional os números atingiram 5 milhões de matrículas, 

incluindo o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). 
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Enquanto que na educação superior há 5,95 milhões, sendo 4,43 milhões em rede 

privada e 1,52 milhões em rede pública (MEC, 2013).  

 

Os resultados demonstram que as universidades públicas vêm tendo seu 

espaço reduzido nas últimas décadas – naturalmente deixando-o para as privadas. 

Essa expansão tem se tornado possível principalmente através de recursos de 

capital privado. O conceito leva a segunda fase das universidades no Brasil, na qual 

o autor corrobora com a citação de Buarque (2003, p.7) “É frequente que esses 

financiamentos estejam claramente vinculados a interesses econômicos, e não à 

liberdade de espírito que cabe à universidade promover”. 

2.3 Extensão universitária 

 

A história da política de extensão no Brasil possui três etapas, segundo Silva 

(2012) e Fiedler (2007). A primeira tem início com a fundação da Universidade de 

São Paulo (USP), que “desenvolve as primeiras atividades de extensão no país, até 

entremeios do golpe de 1964, marcado também pela fundação da União Nacional 

dos Estudantes (UNE)” (FIEDLER, 2007, p.70). As atividades eram realizadas 

internamente na universidade sem ter impacto sobre as comunidades em seu 

entorno. 

 

O segundo período data da ditadura militar até a abertura política, onde as 

atividades eram feitas pelo Estado como forma política de controle. Enquanto que a 

terceira fase da abertura política até os dias atuais com profundas mudanças no 

cenário político-econômico e nas ações de extensão, bem como a forma de 

condução da política universitária de forma geral, com a abertura e massificação das 

universidades pelo país e como consequência os projetos de extensão passaram a 

ser olhados de forma mais cuidadosa (SOUSA, 2010). 

 

Segundo Fiedler (2007, p.74) “a Revolução Constitucionalista de São Paulo, 

em 1932, a Intentona Comunista de 1935 e a ação Integralista financiadas pelo 

Estado para abafar e reprimir os movimentos de esquerda no país”. Em 1934, foi 
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publicado o decreto nº 6.283/34 sobre atividades de extensão que tem por 

finalidade: 

 

● Promover, por pesquisa, o progresso da ciência;  

● Transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o 

espírito, ou sejam úteis à vida; 

● Formar especialistas em todos os ramos da cultura, e técnicos e 

profissionais em todas as profissões de bases científicas e artísticas; 

● Realizar obra social de divulgação da ciência, das letras e das artes (por 

meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pela rádio, 

filmes científicos e congêneres. 

 

 De acordo com Tavares (1997): 

 

O propósito era criar uma classe de intelectuais com capacidade de 
organizar a sociedade política em todo o seu complexo organismo de 
serviços, inclusive na esfera estatal [...] a extensão universitária se 
volta aos benefícios da própria classe dirigente, corroborando os 

demais fins da instituição  (TAVARES, 1997, p.45). 
 

As décadas de 1920 e 1930 foram marcadas por atividades extensionistas 

voltadas para fins políticos e com pouco atingimento às massas ou fins maiores que 

os objetivos do Estado. Segundo Tavares (1997), a formação das elites era 

privilegiada no Brasil, tendo um fato a merecer destaque, que foi a Lei nº 452 de 5 

de julho de 1937, que reorganizava a universidade do Rio de Janeiro e a 

transformava em Universidade do Brasil, ao mesmo tempo que restringia ainda mais 

a abrangência das atividades de extensão em prol da formação das elites do país. 

 

A partir do final do governo de Vargas, a sociedade inicia movimentos voltados 

a reivindicar maiores direitos e questionamentos políticos. Os governos de Vargas, 

em sua segunda etapa, e do governo Kubistchek adotaram posturas mais populistas 

com o objetivo de evitar possíveis greves (FIEDLER, 2007). 

 

Como em qualquer governo populista, as universidades recebem atenção e 

são colocadas em patamares elevados para que se tenha visibilidade política e os 
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investimentos são elevados. Esse modo de gestão culminou, em 1961, na primeira 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) Lei nº 4.024/61. Essa Lei elevou o tratamento até 

então elitizado dos projetos de extensão para o início de uma democratização dos 

objetivos extensionistas, porém o conceito da universidade ainda possuía vertentes 

elitistas (SOUSA, 2010). 

 

Após o golpe militar de 1964, por meio do Decreto nº. 62.927 de 28 de julho de 

1968 é instalado o Projeto Rondon. Segundo Silva (2012, p.47), “Este projeto 

consistia em levar conhecimento acadêmico, em especial, às regiões mais carentes 

do Brasil com o apoio logístico dos militares”. Para Fiedler (2007, p.77) “o período 

militar caracteriza-se pela tentativa de unificação e integração das comunidades 

carentes à nação”. 

  

O objetivo do Projeto Rondon, que teve seu início em Rondônia, em 1967, era 

atender as necessidades dos povos locais e afastados, promover segurança, 

integração e desenvolvimento. A sua origem foi importada do modelo Inglês, 

segundo Sousa (2010), para promover a integração das nações desenvolvidas com 

nações de terceiro mundo afastadas. 

 

Em 1968, a Lei da Reforma Universitária de nº 5.540/68, foi instituída com o 

objetivo de inclusão social em projetos de extensão. Os estudantes tinham que 

prestar serviços de cunho assistencialista e integrativo as comunidades no entorno 

das universidades SOUSA (2010). 

 

Esse período foi marcado pelas mudanças no eixo das ações extensionistas, 

que passaram de ações isoladas em campus para ações elitistas e agora para ações 

assistencialistas. O projeto Rondon foi o pioneiro nesse sentido, além de iniciativas 

privadas que tiveram seu início em instituições como Confederação Nacional das 

Indústrias (CNI), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço 

Social da Indústria (SESI) que tinham como finalidade a formação de mão- de- obra 

especializada fora das universidades (TAVARES, 1997). 
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A partir de 1969, o Estado se deparou com movimentos de estudantes urbanos 

em grandes centros com mais reivindicações, um cenário onde havia a necessidade 

de responder com atos que fossem politicamente de interesse do governo e que 

pudessem de alguma forma, atender as demandas. O governo incentivou que as 

universidades públicas constituíssem campus em áreas remotas do país que 

necessitam de assistência e projetos sociais, com isso tinha o objetivo de 

desarticular os movimentos em grandes centros e disseminá-los pelo país em 

regiões sem expressão (GURGEL, 1986). 

 

Em 1974, há estudos realizados pela Universidade da Bahia objetivando 

implementar uma reforma universitária nas instituições federais. Esse estudo 

elevaria o grau dos projetos de extensão ao mesmo nível do ensino e pesquisa, fator 

que levou ao surgimento do primeiro plano de extensão do Brasil, em 1975 (SOUSA, 

2010). 

 

Todo projeto precisa conter os principais pilares da administração, que são 

planejar, executar e controlar, caso contrário haverá problemas de gerenciamento e 

controle. Os problemas de gerenciamento começaram a aparecer no programa, e 

em 1989, ele foi extinto devido ao mau gerenciamento e custos elevados, porém 

vale o destaque que nesse período as ações de extensão em universidades públicas 

foram financiadas pelo Ministério da Educação (MEC), Ministério do Interior e Forças 

Armadas (FIEDLER, 2007). 

 

O conceito de extensão, evoluiu baseado na influência latente de Freire (1983), 

como sendo “o espaço estratégico ao desenvolvimento da pesquisa e do ensino, 

interligado com a sociedade, concebendo a troca de saberes populares e 

acadêmicos como a origem de uma ciência verdadeiramente nacional”  (FIEDLER, 

2007, p.80). No final da década de 1970, o Brasil passava por um momento político 

de início de transformação, o regime militar perdia força política, os movimentos da 

sociedade civil organizada começavam a cobrar do governo mais gerenciamento 

econômico do país, pois após o período do “milagre econômico” o governo perdeu a 

capacidade de condução da economia, fator que desencadeou na tão esperada 
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abertura política que se tornou inevitável após anos de ditadura e outros males a 

que o país se submeteu  (MOREIRA, 2013; PACHECO, 2013; SOUSA, 2010). 

 

O final da década de 1970 e início da década de 1980 foram períodos 

marcados pela criação a consolidação de entidades e associações que ajudaram na 

construção da evolução das IES no Brasil, bem como projetos e conceitos de 

extensão, como: a Associação Nacional de Docentes do Ensino Superior (ANDES); 

a Federação das Associações de Servidores das Universidades Brasileiras 

(FASUBRA); a UNE, que sai da clandestinidade após o período militar; a Associação 

Nacional de pós-graduação e pesquisa em Educação (ANPEd), e a Associação 

Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) (FIEDLER, 2007). 

 

Em 1985, a Lei nº 7.395 reconhece a UNE como entidade representativa dos 

estudantes universitários do país.  

 

Nesse mesmo ano é fundado o Fórum Nacional de Pró-reitores de 
Extensão das universidades públicas brasileiras. A Associação 
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) é 
também fundada na mesma época (FIEDLER, 2007, p.81). 

 

 

A terceira fase tem como marco o fim do controle do Estado sobre os projetos 

de extensão, e as universidades como sendo responsáveis pela condução do 

processo (FIEDLER, 2007). Segundo Silva (2012, p.49), “Após quase uma década 

de ausência de registros significativos na área da extensão, entre os anos de 1980 e 

1990, os diálogos entre as universidades e o MEC foram sendo retomados”.  

 

De acordo com Fiedler (2007) a partir de 1985 há o início de um processo de 

massificação do ensino superior no país para suprir a necessidade de formação de 

mão de obra em todas as regiões. Esse período se intensifica nos anos 2000 com a 

abertura de universidades através de incentivos do governo para melhorar os índices 

de educação no Brasil, como por exemplo, melhorar a relação de formados em 

relação ao total de população. 
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Fiedler (2007) relata que, nesse período, os projetos de extensão ganharam 

força e velocidade. Com a finalidade política de fazer com que universidades 

estivessem mais presentes nas comunidades e tivessem maior interatividade para a 

criação de uma sensação de bem-estar social.  

Segundo Silva (2012, p.49) em 2000, com a publicação do Plano Nacional de 

Extensão Universitária, “a extensão assume uma dimensão de promoção social mais 

intensa no momento em que declara a participação fundamental da universidade 

como promotora de transformação social”. Além do plano, foram criados o Fórum de 

Extensão das IES Particulares - FOREXP, em 2003, e, no mesmo ano, o governo 

lançou o Programa de Extensão Universitária (PROEXT). 

 

Esses movimentos permitiram que os projetos de extensão pelo país tivessem 

outra dimensão e proporcionaram uma maior integração das universidades com 

seus públicos de forma mais aberta. 

 

Independentemente do objetivo das ações extensionistas, seja por 

obrigatoriedade, maximização de lucros, ou necessidade de uma comunidade local, 

onde a IES pode contribuir para o desenvolvimento, há uma questão central que é o 

tratamento da extensão como fator indissociável ao ensino e à pesquisa. Existem 

diversos estudos sobre extensão universitária que pontuam visões diferentes, porém 

com objetivos comuns, eles visam mostrar o significado de extensão para as 

universidades de regiões diversas.  Na América Latina, durante o processo histórico 

das universidades, houve um fato de destaque, em 1918, na universidade de 

Córdoba, na Argentina, onde a reforma de Córdoba impulsionou as iniciativas das 

universidades para estarem mais perto dos problemas sociais, foi de onde nasceu “o 

ideal de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão” (RIBEIRO, 2011, 

p.82). 

 

A indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão está formalizada 

na Lei nº. 5.540/68. Citada na Constituição Federal Brasileira de 1988, “sua 

operacionalização ainda é um desafio para as IES e não é consenso entre os 
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autores que exista de fato esta relação na prática do docente” Silva (2012, p.36). A 

questão na prática é pensada por autores com diferentes vertentes. 

 

Para Demo (2001) a aproximação do docente com a prática extensionista o 

leva para o conceito central de ensino, onde o ensino, pesquisa e extensão estão 

relacionados.  Para Botomé (1996) a importância da pesquisa para o professor se dá 

quando este pratica o tripé do ensino, baseado em ensino, pesquisa e extensão. 

 

Sousa (2001) vai além quando critica o caráter de obrigatoriedade: 

 

Quando a Universidade for capaz de se libertar das amarras que lhe 
foram criadas e, pela crítica, conseguir ver além dela mesma, as 
questões da Extensão deixarão de existir, pois não será mais 
necessária. A Extensão tem um caráter de provisoriedade, ela não é 
perene e nem mesmo inerente à Universidade (SOUSA, 2001, 
p.124). 

 

Para  Moita e Andrade (2009), a partir do estágio em docência nos programas 

de pós-graduação stricto-sensu, pode-se criar um espaço propício para o exercício 

da indissociabilidade, visto que há a possibilidade de contato com a extensão 

durante o processo de formação do futuro docente.  

 

Já Cunha (1996) critica uma simples participação do professor nas três 

dimensões: 

 

Mesmo considerando um ganho de qualidade o fato do professor se 
envolver com as três dimensões da vida universitária – o que ainda 
não é muito comum na maioria das universidades – é, pelo menos, 
questionável entender dessa forma a indissociabilidade (CUNHA,  
1996, p.32). 

 

Os autores pensam com diferentes vertentes, porém com uma consideração 

final parecidas, ou seja, que as dimensões ensino, pesquisa e extensão no decorrer 

da história das IES ainda não foram bem estruturadas a ponto de serem dimensões 

com participações que, de acordo com Demo (2001, p. 156), “contribuam com o 

manejo do conhecimento para a sociedade”. 
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O pensamento dos autores pode ser mais bem trabalhado com a exploração da 

história da extensão no Brasil, onde extensão provém de um posicionamento 

sociopolítico dos anos 1960 com movimentos estudantis que reivindicavam uma 

proximidade das universidades com os problemas sociais (FIEDLER, 2007). Para 

Silva (2012, p.45), é possível dividir a extensão em três momentos: movimentos 

estudantis não organizados; criação da UNE (União Nacional dos Estudantes); e 

“golpe de 1964 até os dias atuais, com a ausência do movimento estudantil nas 

ações extensionistas”. 

 

Porém, antes das grandes atividades extensionistas, os primeiros relatos de 

atividades datam de 1909, na Universidade Livre de Manaus e nas universidades de 

São Paulo e do Paraná (JEZINE, 2001). As experiências foram realizadas através de 

semanas de discussão e fóruns, porém com o “agravante de não estarem 

relacionados aos problemas sociais e econômicos da comunidade da época” 

(RIBEIRO, 2011, p.83). 

 

  Os problemas sociais podem ser diferentes quando comparamos o modo de 

vida de povos no mesmo continente ou em diferentes lugares do mundo. Para um 

povoado, ações de extensão que podem lhe atender melhor seria a universidade 

proporcionar ações de atendimento ao público por meio de hospital-escola; para 

outra comunidade, a necessidade é melhorar a forma que os comerciantes 

gerenciam seus negócios através de cursos profissionalizantes e, para outras, a 

ajuda em aspectos mais simples como ensinar higiene pessoal (FIEDLER, 2007). 

 

Para algumas universidades, os problemas sociais podem se transparecer 

através de problemas nacionais, como combate à fome, criminalidade e 

desemprego. Para tanto, para que as ações de extensão aconteçam, será 

necessária a existência de parcerias entre universidades e o Estado (MARRA, 

2012). 

 

Existem três formas de entendimento de extensão segundo Fiedler (2007). A 

primeira expressa em lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004, a qual orienta que a 
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extensão deve pautar-se nos valores educativos, primando por sua integração com o 

ensino e a pesquisa, reforçando a necessidade da transferência de conhecimentos 

produzidos nas Instituições de Ensino Superior (IES) e sua interferência no 

desenvolvimento regional e nacional. É uma forma de a universidade socializar e 

democratizar o conhecimento, levando-o aos não universitários e a ação 

extensionista que identifica a maneira como a IES trata a população com quem 

interage. 

 

Como a segunda forma de pensamento de elaboração de diretrizes para a 

governança da extensão universitária, o Fórum de Pró-Reitores das Universidades 

Públicas Brasileiras lançou o Plano Nacional de Extensão em 2001 com o seguinte 

conceito de extensão universitária: “A extensão universitária é o processo educativo, 

cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e 

viabiliza a relação transformadora entre Universidade e Sociedade” (PLANO 

NACIONAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2001, p.5). Uma análise relevante a 

ser realizada é a comparação do Plano Nacional de Extensão Universitária, 

publicado em 1999 contra a Política Nacional de Extensão Universitária, publicado 

em 2012, retratado no quadro 1 a seguir: 
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Quadro 1 – Quadro comparativo entre o Plano Nacional de Extensão Universitária  

(1999) e a Política Nacional de Extensão Universitária (2012). 

 

Plano Nacional de Extensão 

Universitária publicado em 1999 

 

Política Nacional de Extensão 

Universitária publicado em 2012 

 

1) reafirmar a extensão universitária com 

processo acadêmico definido e efetivado 

em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do aluno, na 

qualificação do professor e no intercâmbio 

com a sociedade. 

 

Idêntico - localizado no objetivo 1 

 

2) Assegurar a relação bidirecional entre a 

universidade e a sociedade, de tal modo 

que os problemas sociais urgentes 

recebam atenção produtiva por parte da 

universidade. 

 

Reformulado, porém alinhado ao objetivo 

3. "contribuir para que a Extensão 

Universitária seja parte da solução dos 

grandes problemas sociais do País". 

 

3) Dar prioridade às práticas voltadas para 

o atendimento de necessidades sociais 

emergentes, como as relacionadas com as 

áreas de educação, saúde, habitação, 

produção de alimentos, geração de 

emprego e aplicação da renda. 

 

Reformulado, porém alinhado ao objetivo 

9. Relaciona-se com as áreas temáticas. 

 

4) Estimular atividades cujo 

desenvolvimento implique relações multi, 

inter e/ou transdisciplinares e 

interprofissionais de setores da 

universidade e da sociedade. 

Idêntico - localizado no objetivo 5. 
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5) Enfatiza a utilização de tecnologia 

disponível para ampliar a oferta de 

oportunidades e melhorar a qualidade da 

educação, aí incluindo a educação 

continuada e a distância. 

6) considerar as atividades voltadas para o 

desenvolvimento, produção e preservação 

cultural e artística como relevantes para a 

afirmação do caráter nacional e de suas 

manifestações regionais. 

 

Reformulado, porém alinhado ao objetivo 

10. Excluiu-se trecho "ai incluindo a 

educação continuada e a distância" 

 

Idêntico - localizado no objetivo 11 

7) Inserir a educação ambiental e o 

desenvolvimento sustentado como 

componentes da atividade extensionista. 

 

Reformulado, porém alinhado ao objetivo 

12 

 

8) Valorizar os programas de extensão 

interinstitucionais, sob a forma de 

consórcios, redes ou parcerias, e as 

atividades voltadas para o intercâmbio e a 

solidariedade internacional. 

 

Reformulado, porém alinhado ao objetivo 

14 e 15 

 

9) Tornar permanente a avaliação 

institucional das atividades de extensão 

universitária como um dos parâmetros de 

avaliação da própria universidade. 

 

Idêntico - localizado no objetivo 13 
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10) Criar as condições para a participação 

da universidade na elaboração das 

políticas públicas voltadas para a maioria 

da população, bem como para constituir 

em organismo legítimo para acompanhar e 

avaliar a implantação das mesmas. 

 

Idêntico - localizado no objetivo 6 

 

11) Possibilitar novos meios e processos 

de produção, inovação e transferência de 

conhecimentos, permitindo a ampliação do 

acesso ao saber e o desenvolvimento 

tecnológico e social do país. 

 

Idêntico - localizado no objetivo 7 

 

 Fonte: Silva (2012, p.31). 

 

Com base no Quadro 1, percebe-se que a Política está alinhada com o Plano e 

foi reeditada apenas com algumas alterações, porém sem modificar o sentido do 

documento na sua essência.  

 

Os objetivos e metas são discutidos por autores como outro entendimento de 

extensão, agregando um caráter central nas atividades universitárias que derivam 

das atividades extensionistas. E, como consequência, o paradigma do ensino 

superior deveria se adequar às necessidades da comunidade no entorno da 

universidade (SANTOS, 1996; TAVARES, 1997). 

 

Como terceira via de pensamento, a extensão seria uma atividade sem 

importância, com papel secundário, apenas serviria para a divulgação das atividades 

da universidade perante a sociedade local. Portanto, uma via de mão única, sem 

reciprocidade (DEMO, 2001; FIEDLER, 2007). 

 



39 

  

Segundo Fiedler (2007) a forma de centro como é tratada a extensão no Brasil 

é a que prevalece nos estudos realizados. Esse estudo analisa os resultados das 

entrevistas aplicadas e classificará as atividades extensionistas no município de 

Guarujá em uma das três formas abordadas, apresentando detalhes das atividades 

e o porquê são realizadas de acordo com a realidade de cada universidade e os 

públicos atendidos. 

 

2.4 Região Metropolitana da Baixada Santista (RMBS) 

 

Esta seção tem o objetivo de apresentar características da Baixada Santista 

através de informações históricas, econômicas e sociais. A região tem relativa 

importância no contexto nacional por possuir o maior porto do Brasil e recebe 

créditos por ser detentora de belezas naturais responsáveis por atrair turistas, uma 

das fontes de sua sobrevivência (CARRIÇO, 2008). 

  

A urbanização brasileira teve início em 1532, com a colonização da costa 

sudeste da nova terra determinada pelo rei de Portugal, tendo como marco a 

fundação da Vila de São Vicente, a mais antiga urbanização do Brasil. Tal 

urbanização se dá logo após a chegada dos colonizadores, comandados pelo 

donatário da capitania de São Vicente, Martin Afonso de Sousa (CLARO, 2009). 

 

O nome oficial da Vila de São Vicente ratificou denominação anterior do 

também navegador português Gaspar Lemos, que visitou o local 30 anos antes e 

batizou o vilarejo como São Vicente, em homenagem a São Vicente Mártir. 

Atendendo as medidas recomendadas pelo rei de Portugal para organização do 

sistema político-administrativo nas novas terras, Martin Afonso de Sousa instalou a 

Câmara, o Pelourinho, a Cadeia e a Igreja, símbolos da colonização e bases da 

administração portuguesa do período (ZUNDT, 2006). 

 

Entre as pessoas que acompanharam Martim Afonso na aventura da 

colonização de novas terras sem saber o que haveria pela frente, quais condições 
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ele encontraria, se haveria um povo hostil ou aberto a receber novas ideias, Brás 

Cubas foi o mais bem sucedido. Logo após a fundação da Vila de São Vicente, Brás 

Cubas buscou um ponto mais abrigado para a atracação das caravelas, 

encontrando-o do outro lado da ilha de São Vicente, o estuário santista, onde 

vislumbrou e fixou o porto ideal. O local, por mais de uma década, foi conhecido 

apenas como “Porto”(ZUNDT, 2006). 

 

A Baixada Santista é um conglomerado de cidades que formam a RMBS, 

composta por Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 

Grande, Santos e São Vicente. Tal região passou a ser chamada dessa forma a 

partir de 30 de julho de 1996, pela força da lei complementar 815/96 (CLARO, 2009). 

 

Cabe destacar em relação à regionalização por Mesorregiões, que a Região 

Metropolitana da Baixada Santista apresenta a particularidade de seis de seus 

municípios – Bertioga, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente – 

pertencerem à Microrregião de Santos, componente da Mesorregião Metropolitana 

de São Paulo e os três restantes, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe, junto com Itariri e 

Pedro de Toledo - estes dois últimos não integrantes da Região Metropolitana da 

Baixada Santista – constituírem a Microrregião de Itanhaém, componente da 

Mesorregião do Litoral Sul Paulista. 

 

Com relação ao crescimento populacional na Tabela 1, observa-se o 

crescimento da RMBS que apresenta redução no ritmo de expansão populacional. 

Nos períodos de 1980/1991 e de 1991/2000, as taxas de crescimento, com valores 

próximos, correspondendo a 2,18% e 2,17%, respectivamente, mostram-se 

superiores à taxa do Estado de São Paulo. Contudo, entre 2000/2010, há uma 

diminuição, em torno de 80%, do ritmo de crescimento da população, tanto no 

Estado como na Baixada Santista, com taxas muito próximas à média do país, 1,2% 

e com destaque para a cidade de Santos que possui um índice estável desde a 

década de 1980. 
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Tabela 1 - População residente e Taxa geométrica de crescimento populacional. 

Estado de São Paulo, RMBS e Município de Santos, 1980 – 2010. 

População Residente 
Taxa Geométrica de Crescimento 

Anual (%) 

 
1980 1991 2000 2010 1980/1991 1991/2000 2000/2010 

ESP 
                

24.953.238  
    

31.436.273  
    

36.974.378  
    

41.252.160  
               

2,12  
            

1,82  
                

1,10  

RMBS 
                     

961.249  
     

1.220.249  
     

1.476.820  
     

1.663.082  
               

2,18  
            

2,17  
                

1,21  

Santos 
                     

412.448  
        

417.450  
        

417.983  
        

419.757  
               

0,02  
            

0,02  
                

0,04  
Demais 
Mun. 

                     
548.801  

        
802.799  

     
1.058.837  

     
1.243.325  

               
3,59  

            
3,16  

                
1,65  

Fonte: Fundação SEADE e IBGE, Censos Demográficos de 1980, 1991, 2000 e 2010 

A acomodação das taxas de crescimento populacional se reflete no 

movimento migratório da RMBS conforme apresenta a Tabela 2.  Observa-se 

redução de 61% nas taxas de migração na década de 2000/2010 em comparação à 

década anterior. 

Tabela 2 - Taxas de crescimento populacional, saldos migratórios anuais e taxas 

anuais de migração, segundo municípios da Região Metropolitana da Baixada 

Santista 1991/2000 - 2000/2010. 

Municípios 
Taxas anuais de 

crescimento populacional 
(%) 

Saldos migratórios 
anuais 

Taxas anuais de 
migração (por mil 

habitantes) 

   1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010 1991/2000 2000/2010 

       RMBS 2,17 1,21 13115 5038 9,75 3,21 

       Bertioga 11,36 4,8 1716 1126 83,55 29,12 

Cubatão 1,95 0,94 227 -320 2,28 -2,82 

Guarujá 2,65 0,96 2314 -664 9,78 -2,39 

Itanhaém 5,15 1,96 2107 752 35,92 9,47 

Mongaguá 7,13 2,87 1480 795 55,14 19,59 

Peruíbe 5,13 1,56 1389 171 33,11 3,07 

Praia Grande 5,18 3,07 5819 4599 36,93 20,28 

Santos 0,02 0,04 -2198 -1310 -5,26 -3,13 

São Vicente 1,4 0,92 261 -112 0,91 -0,35 

       Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE 2010 
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Com relação aos índices populacionais Estaduais e Nacionais, a RMBS está 

em linha com as tendências apresentadas pelo Estado e pelo País, conforme Tabela 

3, que demonstra a RMBS com 12,6% de crescimento populacional contra 11,6% do 

Estado de São Paulo e 12,5% do Brasil. 

Tabela 3 – Crescimento populacional (%). RMBS, Estado de São Paulo e Brasil, 

2000 – 2010. 

RMBS  População 2000 População 2010 Crescimento 2000-2010 (%) 

Bertioga                     30.039                      47.572  58,4 

Cubatão                  108.309                   118.797  9,7 

Guarujá                  264.812                   290.607  9,7 

Itanhaém                     71.995                      87.053  20,9 

Mongaguá                     35.098                      46.310  31,9 

Peruíbe                     51.451                      59.793  16,2 

Praia Grande                  193.582                   260.769  34,7 

Santos                  417.983                   419.757  0,4 

São Vicente                  303.551                   332.434  9,5 

RMBS               1.476.820                1.663.082  12,6 

Estado de São Paulo            36.969.476             41.262.199  11,6 

Brasil          169.590.693           190.755.799  12,5 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010 

O peso econômico de uma cidade ou um conjunto de cidades expressa a 

capacidade de geração de riquezas e atrair pessoas para fazerem parte desse ciclo. 

Com base nesse conceito, o Gráfico 1 demonstra o peso da cidade de Santos no 

contexto regional, onde mesmo com taxas de crescimento populacional estável, 

manteve sua participação entre 25% e 28% sob o total de população da RMBS. 
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Gráfico 1 - População residente por município.         

 

                  Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000 e 2010 

A RMBS possui um Produto Interno Bruto (PIB) de 18,5 bilhões de Reais, 

contribuindo com 3,7% da riqueza Estadual. Porém, a agricultura e a pesca de 

subsistência já foram motores da economia da região no século XIX.  

A banicultura, cultivo da banana, e a atividade portuária organizada, que 

engloba o período de exportação de café, passaram no século XX a ser a base de 

desenvolvimento, alavancadas pela ferrovia que ligou a região ao porto e 

proporcionou desenvolvimento urbano mais acentuado (ZUNDT, 2006). 

 Outro ponto de desenvolvimento da RMBS foi a implementação da refinaria 

de petróleo Presidente Bernardes, em Cubatão, que alavancou aquele município. 

Segundo Zundt (2006, p.321) o polo “foi responsável pela atração e fixação de outro 

fluxo de migrantes e imigrantes.” 

Com o passar dos anos, o porto de Santos se transformou no maior porto do 

país. A movimentação total de cargas nas instalações portuárias brasileiras ao longo 

do ano de 2012, foi de 904 milhões de toneladas, apresentando um aumento relativo 

de 2,06% e absoluto de 18 milhões de toneladas em relação ao ano de 2011. 
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Quando se compara com o ano de 2010, tem-se um crescimento de 8,37%, o que 

mostra a atipicidade dos números do setor durante o ano de 2012 (ANTAQ, 2013). 

Os portos organizados em 2012 movimentaram 316,2 milhões de toneladas, 

2,32% e 7,01% superiores aos anos de 2011 e 2010, respectivamente. Cinco portos 

foram responsáveis pela maior parte da movimentação total de cargas nos portos 

organizados. Juntos, os portos de Santos, Itaguaí, Paranaguá, Rio Grande e Itaqui 

movimentaram 221 milhões de toneladas, o que representa cerca de 70% da 

movimentação total de cargas nos portos brasileiros  (ANTAQ, 2013). 

Em termos de toneladas movimentadas, o porto de Santos foi o porto que 

apresentou a participação mais expressiva (28,7%) e um crescimento de 5,51%, 

fechando o ano de 2012 com a movimentação de 90,7 milhões de toneladas. Em 

2012, Santos aumentou em 4,7 milhões de toneladas sua movimentação total de 

cargas em relação a 2011, com destaque para a movimentação de contêineres, 

açúcar, soja e milho (ANTAQ, 2013). 

Gráfico 2 - Evolução da movimentação de cargas nos principais portos. 

 

Fonte: Anuários Estatísticos Portuários e Sistema de Informações Gerenciais da ANTAQ (2012) 
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2.5 Guarujá e seu contexto histórico 

 

A Ilha de Santo Amaro surge em sua atual forma no final da Era Glacial, entre 

20 e 10000 anos, quando o Canal de Bertioga e o Estuário de Santos são abertos 

com a contínua elevação do nível do Oceano Atlântico e criam a atual ilha, 

separando-a do continente. Os primeiros habitantes de Guarujá são os homens dos 

sambaquis, grupo humano seminômade que habitou o litoral sul/sudeste brasileiro 

após o final da Era Glacial. Este grupo baseava sua sobrevivência na coleta de 

moluscos, conchas, mexilhões e animais marinhos, bem alguns alimentos vegetais e 

caça de pequenos animais e peixes (PEREIRA, 2011). 

Ainda segundo Pereira (2011, p.2) “não conheciam a agricultura e seu único 

registro conhecido são os montes de restos de conchas espalhadas pelo litoral, 

chamados de sambaquis na praia do Mar Casado e Pernambuco”. Após a era dos 

sambaquis, a ilha passou a ser visitada por grupos Tupi, que deram o primeiro nome 

à ilha: Guaibê (lugar de caranguejos) e também Guaru-ya (passagem estreita).  

Os Tupis não habitaram a ilha, permanecendo no entorno da Serra do Mar e no 

Planalto Paulistano, mas utilizavam a ilha para a colheita de sal e pesca. Em 1934, 

quando a primeira divisão territorial brasileira, toda a região entre a ilha de Santo 

Amaro e a barra do rio Juqueririê (futuros municípios de Guarujá, Bertioga e parte de 

São Sebastião) é concedida a Pedro Lopes de Sousa sob o nome de Capitania de 

Santo Amaro. A Capitania, sem recursos naturais e ligações como o Planalto, não se 

desenvolveu como o esperado (PEREIRA, 2011). 

Guarujá é conhecido como a “Perola do Atlântico” devido as suas praias e 

belezas naturais, muito procuradas pelos turistas. A cidade conta com praias 

urbanizadas e algumas acessíveis apenas por trilhas como a praia do major, 
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localizada ao norte da ilha e algumas com acesso restrito por estarem em áreas com 

condomínios de luxo em seu entorno, praia do Iporanga e São Pedro (PEREIRA, 

2011). 

Com o passar dos anos a economia local se desenvolveu, o porto de Santos se 

instalou na sua margem direita, localizada no município. O comércio local veio a 

reboque, trazendo com esse novo arranjo local Universidades, que por 

consequência possuem projetos de extensão no seu entorno, se utilizaram de 

teorias da administração para a institucionalizado de seus projetos. 

 

2.6 Teoria Institucional 

Considerando-se as mudanças demonstradas nas seções anteriores em 

diversos cenários que as universidades foram submetidas desde a sua criação no 

conceito mais simples até os dias atuais, há diversas formas de gestão que, no 

decorrer das décadas se depararam com cenários adversos ou favoráveis. Essa 

dissertação tem por objetivo analisar a institucionalização das atividades 

extensionistas no município de Guarujá (SP). Para tanto, é necessário demonstrar 

por meio dessa seção uma breve descrição da história da administração e suas 

principais vertentes de estudo, ou teorias, que estão ou foram aplicadas nos projetos 

de extensão no recorte de estudo em questão. 

 

A Revolução Industrial, com início na Inglaterra em meados do século XVIII, 

expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX, gerando profundas transformações 

no modo de vida e da forma com que as organizações eram gerenciadas, em seu 

primeiro momento. A indústria têxtil é um representante dos avanços trazidos pela 

nova tecnologia. Contudo, é no seu segundo momento, a partir de 1870, que se 

intensificam as mudanças que levariam à sistematização da Administração como 

Ciência Social Aplicada, em resposta às crescentes demandas da industrialização e 

necessidades de melhorias no ensino superior com o objetivo da ciência 

acompanhar a demanda profissional (SINGER, 2001).  
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Com a mudança, as escolas teóricas europeias e americanas traçaram 

caminhos diferentes em suas evoluções com relação às ciências sociais aplicadas e 

à indústria. A escola alemã se manteve mais rígida às mudanças, enquanto que a 

escola americana mais aberta às novas disciplinas e formas de pesquisa que 

levaram a maiores descobertas e formulações de teorias inovadoras (SINGER, 

2001). 

 

Neste cenário, a indústria automobilística ocupa um papel central, como ilustra, 

por exemplo, a criação das linhas de montagem idealizadas pelo empresário 

estadunidense Henry Ford. Com o crescimento acelerado das indústrias e a 

intensificação de demandas por novos produtos, impõem-se a necessidade de 

racionalização do processo de produção em massa e a busca da maximização do 

capital investido (MAIA; FONSECA, 2007). 

 

Legitima-se, assim, o imperativo de se desenvolver concepções 
teóricas capazes de lidar com questões técnicas de eficiência e 
produtividade, mas também com questões gerenciais, de 
planejamento, execução e controle, que viriam a possibilitar a 
transformação de pequenas fábricas em grandes corporações 
(GOMES, P. H. V. et. al., 2010, p.4). 

 

Nesse contexto, surgem os primeiros teóricos das organizações, dentre os 

quais, destacam-se o americano Frederick Taylor (1856-1917), com a Administração 

Científica, e o francês Henri Fayol (1841-1925), com a Teoria Clássica. Da união 

dessas duas teorias, foi desenvolvida a primeira abordagem das teorias 

organizacionais, a Abordagem Clássica (PUGH; HICKSON, 2004). 

 

Após a concepção dessa primeira abordagem no início do século XX, outras 

abordagens foram desenvolvidas ao longo do mesmo século, ampliando o campo 

que viria a ser denominado de Estudos Organizacionais. Muitas dessas novas 

abordagens são consideradas ortodoxas, baseadas nos pressupostos do paradigma 

funcionalista. Entretanto, outras abordagens alternativas ao funcionalismo viriam a 

ser desenvolvidas, tais como o Neoinstitucionalismo, a Teoria Crítica e o Pós- 

modernismo (MAIA; FONSECA, 2007). 
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 No Brasil, entre a década de 1950 e 1960, surgem as primeiras escolas de 

administração e com elas as abordagens da Teoria das Organizações (TO) 

começam a se difundir no meio acadêmico brasileiro. Desde o final da década de 

1990, os estudos organizacionais no Brasil têm sido influenciados pelo lançamento 

da edição brasileira do Handbook of Organization Studies (CLEGG et. al., 2001) com 

contribuições para a diversificação do campo. A um só tempo, esta obra consolidou 

visões clássicas e trouxe novas perspectivas da teorização organizacional, tendo 

recebido na edição brasileira significativas contribuições, de acadêmicos nacionais, 

sob a forma de notas técnicas, na busca de se propiciar uma dimensão autóctone a 

este campo de conhecimento, historicamente marcado por uma visão americanizada 

da administração. 

 

Com o passar dos anos a literatura e pesquisa nacional foram se tornando 

mais profundas e atualmente há um movimento para se resgatar autores brasileiros 

que trataram o tema TO com propriedade, bem como Administração, no qual 

Guerreiro Ramos que vem sendo citado em obras recentes, Junior (2008) trata o 

pensamento de Ramos no âmbito da sociologia no Brasil. Como um contraponto, a 

escola americana que toma conta da maioria das indicações bibliográficas nas 

escolas nacionais e até sul-americanas, esse movimento de trazer à tona novos 

pensamentos e visões de fora da América do norte é salutar para o desenvolvimento 

da pesquisa local. 

 

Retomando o tema TO, uma teoria que merece destaque na discussão sobre o 

tema central é a Aprendizagem Organizacional (AO) que explica como a 

aprendizagem acontece; isto é, os processos de construção e utilização do 

conhecimento e perspectiva processual (BITENCOURT, 2004). Os principais temas 

abordados pela teoria são a formação, capacitação e autodesenvolvimento de 

colaboradores e como consequência essa massa crítica de conhecimento de prática 

profissional torna a empresa mais rica em conhecimentos, habilidades e 

capacidades de gestão para lidar com os desafios da concorrência (BITENCOURT, 

2004). 



49 

  

 

Oriunda de um conceito de que as empresas, com o tempo, necessitam de 

uma constante reciclagem com o objetivo de avançar seus conceitos e não perder 

mercado para a concorrência, tal necessidade foi batizada como AO e é tratada com 

diferentes abordagens, como por exemplo, a gestão de competências e sua 

contribuição (BITENCOURT, 2004). Estudos bibliométricos sobre o tema 

demonstram de que forma AO está sendo discutida com maior freqüência 

(ANTONELLO; GODOY, 2009). 

 

Com uma ligação ao conceito de aprendizagem, a Teoria das Redes (TR) vem 

se tornando um tema presente em periódicos e pesquisas ligadas às Ciências 

Sociais Aplicadas. Falar em TR não é falar em Redes Sociais Virtuais, como o 

Facebook, mas em redes de relacionamentos entre pessoas e/ou entre empresas 

com objetivos comuns. Para entender melhor a conexão da TR com as demais neste 

momento do estudo, é necessário contextualizar a evolução da própria TR. Voltamos 

ao cenário dos anos 1960, onde prosperidade e desenvolvimento econômico foram 

sucedidos por crise – altas taxas de desemprego e inflação (LOPES; MORAES, 

2000). 

 

As fábricas possuíam altos índices de capacidade ociosa devido às transações 

comerciais nacionais encontrarem-se em ritmo lento, devido à crise econômica. 

Nesse momento as empresas, utilizando-se de conhecimentos de aprendizagem 

organizacional, iniciaram um movimento de conquista de novos mercados além de 

suas fronteiras, o que foi chamado de além-fronteiras, o desenvolvimento de 

transações comerciais internacionais com o objetivo de sobrevivência diante da crise 

(LOPES; MORAES, 2000). 

 

O cenário reflete “uma situação parecida com a existente no início do século 

XIX, onde os países europeus se engajaram na conquista de colônias na África e 

Ásia para garantir consumidores para os produtos fabricados nas metrópoles.” 

(LOPES; MORAES, 2000, p. 3). 
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 A utilização de redes como forma de ligações entre empresas pelo bem 

comum entre elas se deu como redes organizacionais. Nos anos 1980, com a era da 

incerteza, a inovação passou a ser base da sobrevivência e garantia de mercado, as 

empresas aprenderam a criar também por aprendizagem e muito mais por 

necessidade de equipes multifuncionais de trabalho aumentando o incentivo às 

novas tecnologias, visto que a internet começava a ser fator de sucesso para as 

organizações. Portanto, segundo Baker (1992), todas as organizações são redes. O 

fato gerador de uma rede seja social ou organizacional é a relação de 

interdependência entre os atores que dela participam. 

 

A Teoria institucional, que pode ser classificada em três diferentes vertentes: 

Nova Economia Institucional, Velha Economia Institucional e Nova Sociologia 

Institucional (RUSSO et. al., 2012). 

 

Na velha economia destaca-se Philip Selznick, um dos precursores da teoria 

institucional. Na nova economia, destacam-se Dimaggio e Poewll(1993), Scott 

(1995), Meyer e Romam (1977) e Tolbert e Zucker (1983). O novo institucionalismo é 

uma tentativa de continuação da vertente antiga, embora as duas versões sejam 

distintas, “principalmente no que se refere à abordagem sociológica utilizada para os 

estudos organizacionais, pois enquanto o antigo preferia a orientação econômica e 

política, o novo segue mais a orientação sociológica” PENHA (2013, p.50). 

 

Selznick (1972, p.14) define institucionalização como sendo algo que acontece 

a “uma organização com o passar do tempo, refletindo sua história particular, o 

pessoal que nela trabalhou, os grupos que engloba com os diversos interesses que 

criaram, e a maneira como se adaptou ao ambiente”. A adaptação ao ambiente vai 

de encontro com as necessidades da empresa de sobrevivência a cenários 

turbulentos. 

 

Para Cechelaine (2013, p.87) “o neoinstitucionalismo enfatiza a autonomia 

relativa das instituições políticas, as possibilidades de ineficiência na história e a 

importância da ação simbólica para um entendimento da política”. Para Ostrom 
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(1990), o termo instituição possui várias definições, como uma entidade 

organizacional (partido político, uma empresa, uma família etc.) ou normas, regras e 

estratégias adotadas por indivíduos que operam entre as organizações e dentro 

delas. 

 

Para Tolbert e Zucker (1983) a institucionalização é uma tipificação de ações 

tornadas habituais por tipos específicos de atores. Nesse sentido, Pereira (2012, 

p.278) destaca “ações em hábito são referentes a comportamentos, tais 

comportamentos são adotados por indivíduos ou grupos de atores dispostos a 

resolver conflitos”. 

 

Os conflitos podem ser tratados com ações políticas ou por imposição de 

poder, que tem por objetivo fazer com que o ciclo continue funcionando, no sentido 

da organização manter uma operação sadia e com lucros. A necessidade de manter 

a engrenagem faz com que as empresas tratem o tema inovação à margem da 

centralidade que merece. (PENHA et. al., 2013). 

 

Essas necessidades fazem com que as empresas desenvolvam o isomorfismo 

institucional, que é “o surgimento de uma estrutura e abordagens comuns entre as 

organizações do mesmo setor” (SOUZA et. al., 2012, p.81). Os movimentos 

transformam as organizações de mesmo setor em organizações semelhantes. 

 

Segundo Tolbert; Zucker (1983) a criação de uma estrutura demanda um 

esforço considerável de ação humana para a sua produção. Na Figura 1, os autores 

demonstram uma visão sobre o processo inerente à institucionalização. 
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    Figura 1 - Processo inerente à institucionalização 

    Fonte: Clegg et. al., (2001, p.196) 

 

Para um melhor entendimento desse diagrama é necessário o uso de outro 

conceito também proposto por Tolbert e Zucker (1999) sobre os estágios de 

institucionalização, que pode ser observada em diferentes estágios ou níveis. O 

processo de institucionalização se dá em três estágios (ou fases) distintos: pré-

institucional, semi-institucional e total institucionalização (RUSSO et. al., 2012). 

 

 No estágio pré-institucional, estão os fatores que geram impacto externo à 

organização, provenientes de mudanças de tecnologias, legislações e das forças do 

mercado, as quais podem induzir à introdução de inovações nas organizações. 

Essas forças podem levar à criação de novos hábitos voltados aos níveis de 

inovação incremental, semirradical e radical   (DAVILA et. al., 2007). 
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    Figura 2 - Matriz de inovação. 

    Fonte: Adaptado de (DAVILA et. al., 2007) 

 

O estágio de semi-institucionalização caracteriza-se pela objetificação do novo 

elemento institucional, ou seja, torna-se mais disperso e permanente dentro da 

organização (TOLBERT; ZUCKER, 1989). Isso ocorre porque as organizações nesta 

fase já se valem de informações dos resultados das aplicações em outras 

organizações, o que é obtido a partir de um monitoramento do que ocorre nos 

concorrentes e de esforços para aumentar suas competências relativamente às de 

seus competidores.  

 

Na visão de Davila et. al., (2007) a fase semi-institucionalização pode gerar 

inovações incrementais no que diz respeito a organizações que seguem seus 

concorrentes apenas e não possuem nível de inovações radical, que pode 

proporcionar uma relativa margem de vantagem competitiva. 

 

Já a total institucionalização se dá pela continuidade do uso e da manutenção 

da estrutura por meio de sua sobrevivência ao longo do tempo. A sedimentação se 

caracteriza pela propagação virtualmente completa das estruturas por todo o grupo e 

pela perpetuidade, por um período consideravelmente longo prazo (CLEGG et. al., 

2001).  
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Para Tolbert e Zucker (1999, p. 209), “a identificação dos fatores que afetam a 

medida da difusão e a retenção a longo prazo para a referida estrutura são, portanto, 

a chave para a compreensão do processo de sedimentação”. Os autores trabalham 

o tema institucionalização com diversas vertentes de estudos, porém com pontos em 

comum, como a necessidade de diálogo ao longo do tempo para formar o processo 

institucional uma questão cultural e consolidada na organização e a questão política 

que está presente no dia a dia das empresas, como está presente nos projetos de 

extensão estudados. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A abordagem metodológica desenvolvida foi a pesquisa de cunho qualitativo, 

descritivo e exploratório, utilizando-se da metodologia de estudos de casos múltiplos, 

com ajuda de análises de conteúdo dos discursos e documental, e posteriormente 

uma análise cruzada de informações colhidas durante as entrevistas e análise 

documental. De acordo com Yin (2005, p.75), “é melhor preferir projetos de casos 

múltiplos a projetos de caso único, pois os benefícios analíticos de ter dois (ou mais) 

casos podem ser substanciais”.  

 

Para Gil (2002, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. Contudo, sua utilização requer 

planejamento e cuidado com questões éticas, desde a escolha dos participantes, do 

local e a forma de aplicação do roteiro de entrevista (BELEI et. al., 2008). 

 

Durante a aplicação de um roteiro de entrevista é recomendável o uso, se 

permitido, de um gravador, para que seja ampliada a capacidade de registro e 

captação dos elementos base para as análises de dados posteriores (TRIVIÑOS, 

1987). Após a transcrição das respostas, detalhados no quadro 5,  inicia-se a análise 

dos dados. A forma de tratamento mais utilizada é a análise de conteúdo, que 

consiste na leitura de todo o material gravado e posteriormente transcrito, na 

identificação de palavras e conjuntos de palavras que tenham sentido para a 

pesquisa, assim como na classificação em categorias ou temas que tenham 

semelhança quanto ao critério sintático ou semântico (OLIVEIRA et. al., 2003). 

 

Oliveira  et. al., (2003, p.4) ainda afirmam que a abordagem de análise de 

conteúdo tem por finalidade: 

  
Explicar e sistematizar o conteúdo da mensagem e o significado 
desse conteúdo, por meio de deduções lógicas e justificadas, tendo 
como referência sua origem (quem emitiu) e o contexto da 
mensagem ou os efeitos dessa mensagem. 
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Segundo Bardin (1995, p.42), o termo análise de conteúdo é: 

 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
 

 

Para um melhor entendimento e complemento da pesquisa, uma análise 

documental foi realizada. Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa 

é que ele permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social (SÁ-

SILVA et. al., 2009). A análise documental permite a observação da evolução dos 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, entre outros  (CELLARD, 2008). 

 

Esta é uma pesquisa que estuda e descreve a institucionalização da extensão 

a partir de três dimensões: humana, material e gestão. A dimensão humana está 

relacionada às pessoas, cargos, formações, capacitações. A dimensão material 

escreve aspectos relacionados a recursos materiais, físicos e financeiros e, por fim, 

a dimensão da gestão, que evidencia aspectos relacionados à institucionalização 

das atividades extensionistas nas IES estudadas. 

 

O referencial metodológico foi embasado na proposta de Robert K. Yin em 

relação à estrutura de casos múltiplos, Antonio Carlos Gil e Augusto Triviños  em 

relação ao caráter exploratório e descritivo e Arilda S. Godoy e Sylvia Vergara no 

plano de coleta de dados, como resume o Quadro 2. 
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Quadro 2 – Definição e Planejamento. 

 

DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO  

  

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Paulo Freire, Silvio Paulo Botomé, Adolfo Ignacio Calderón, Jorge Alexandre Onoda 
Pessanha, Vera Lúcia Pena Carneiro Soares, Luiz Antonio Cunha, Pedro Demo, 
Roberto Mauro Gurgel Rocha, Ana Luiza Lima Sousa, Maria das Dores Pimentel 
Nogueira, Demerval Saviani. 

  

BAIXADA SANTISTA 

José Marques Carriço, José Alberto Carvalho dos Santos Claro, Maria Graciela 
Gonzáles de Morell, Marinez Villela Macedo Brandão, Luana De Jesus Pereira,  
Hamilton Pozo, Takeshy Tachizawa, Carlos Zundt. 

 

 

MÉTODO 

Robert K. Yin, Antonio Carlos Gil, Arilda S. Godoy , Sylvia Vergara e Augusto 
Triviños 

 

PREPARAÇÃO, COLETA E ANÁLISE 

  

CASO 1 – Universidade 1 

CASO 2 - Universidade 2 

CASO 3 - Universidade 3 

Relatório de casos cruzados 

 

ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

 

Nessa etapa, cada caso será escrito e detalhado por meio de uma discussão temática, com 

análise por cruzamento das informações dos três casos, a fim de atingir os objetivos do 

estudo.  

 

Fonte: Adaptado de Yin (2005) 

 

O estudo analisou as instituições privadas localizadas no município de Guarujá 

(SP), que são: Universidade 1, 2. A amostra representa a totalidade das IES 

particulares da cidade, visto que não possui IES públicas, conforme destacado na 

tabela 4. 
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Tabela 4 - Instituições de Educação Superior na Região Metropolitana da Baixada 

Santista. 

 

INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

MUNICÍPIOS DA 
RMBS PRIVADA PÚBLICA TOTAL 

Bertioga 1 
 

1 

Cubatão 1 
 

1 

Guarujá 3 
 

3 

Itanhaém 1 
 

1 

Mongaguá 
  

0 

Peruíbe 1 
 

1 

Praia Grande 2 1 3 

Santos 15 2 17 

São Vicente 2 1 3 

TOTAL 26 4 30 

          Fonte: Adaptado de MEC – INEP; Educação Superior (2012) 

  

Inicialmente estavam projetadas visitas nas IES: Universidade de Ribeirão 

Preto, (UNIVERSIDADE 1), Faculdade Universidade 2 e o Grupo Educacional 

UNIESP. Durante os contatos foi constatado que o Grupo Educacional UNIESP não 

possui atividades de extensão, apenas a intenção de uma implementação futura, 

sendo assim descartado das análises. 

 

O Quadro 3, demonstra os passos que foram seguidos para a formação do 

modelo mental que sustenta a estrutura da pesquisa. 
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Quadro 3 - Estrutura do modelo mental. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Como primeiro passo foram pesquisadas as histórias das universidades e da 

região em que o município de Guarujá (SP) está situado. A seguir, o 

desenvolvimento da extensão universitária, seguido das teorias administrativas, que 

incluem a institucional. 

 

Por fim, o procedimento metodológico, onde encontra-se a descrição do 

método aplicado ao estudo bem como os resultados e considerações encontrados 

por meio das análises cruzadas entre os dados obtidos mediante entrevistas em 

campo com pessoas ligadas aos projetos extensionistas das IES. 

 

 

1 - Universidades e região 
estudada 

Região 
Metropolitana da 
Baixada Santista 

Universidades no 
mundo 

Universidades no 
Brasil  

Guarujá 

Extensão 
universitária  

Extensão no Brasil  

2 -  Extensão mundo e 
região  

Institucionalização  

3 Institucionalização 
 e teorias adm.  

4 - Metodologia e 
aplicações  

Metodologia  

Coleta de dados   

Análise cruzada   

Considerações 
finais  

Teorias da 
Administração   
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3.1 Coleta de dados 

 

Foram realizadas entrevistas com as pessoas responsáveis pelas atividades de 

extensão em cada local. As entrevistas também buscaram confrontar os dados 

colhidos com as outras entrevistas realizadas em outras instituições para um 

relatório comparativo, chamado de relatório de análises cruzadas. 

 

Na Universidade 1, os entrevistados foram a professora coordenadora dos 

projetos de extensão e sua assistente. Enquanto que na Universidade 2,  foi o pró-

reitor da faculdade. A entrevista com o pró-reitor da Universidade 2 teve duração de 

1h e 30 minutos, enquanto que a professora e assistente dedicaram 2h do tempo 

para atender o pesquisador. Ambos em uma estrutura adequada para a prática da 

gestão de qualquer atividade na IES. 

 

Os documentos analisados foram:  

 

Universidade 2 – relatório projeto letras – não há modelo formal na IES, os 

coordenadores podem utilizar o próprio modelo de relatório; 

Universidade 1 – relatório de um aluno monitor, onde eram reportadas as 

atividades do dia, um resumo do sentimento dos assistidos, bem como o tempo das 

atividades.  

 

Em ambas não foi possível analisar documentos relativos aos registros do 

projetos, bem como qualquer relatório que eventualmente pode ser solicitado pelo 

MEC. 

 

As entrevistas foram semiestruturadas, ou seja, com um roteiro pré-

estabelecido para obter informações sobre a pesquisa, porém segundo Godoy 

(2010), a estrutura não deve ser rígida, o entrevistado deve ficar à vontade para 

discorrer sobre o tema e para lembrar dados importantes e para que aspectos 

relevantes da pesquisa não sejam esquecidos. Com relação aos documentos 

utilizados, podem ser produções escritas, estatísticas, elementos iconográficos entre 
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outros. São denominados documentos primários quando produzidos por pessoas 

que vivenciaram o evento estudado e, secundários, quando reunidos por pessoas 

que não estavam presentes na elaboração (GODOY, 2010; SILVA, 2012; 

VERGARA, 2012). 

 

Procurou-se investigar com estas entrevistas a produção dialógica dos sentidos 

da extensão aos vários atores envolvidos. As informações produzidas foram 

comparadas com os pressupostos para que se pudesse chegar às considerações. 

Como apoio, as entrevistas foram realizadas visitas aos projetos de extensão para 

que se tivesse contato real com as propostas e houvesse a observação das práticas 

extensionistas. Visitou-se o projeto de saúde da Universidade 2 na praia de 

Pernambuco enquanto que o projeto de letras da Universidade 1, teve-se a 

oportunidade de assistir uma oficina, sob o modelo de observação não participante. 

 

A observação pode ser realizada de forma participante ou não participante. O 

modelo participante ocorre quando o pesquisador vai além dos limites da 

observação, ou seja, ele pode participar dos eventos que forem estudados. Já na 

observação não participante, adotada nesse estudo, o pesquisador procura registrar 

o máximo de ocorrências de acordo com o seu roteiro de observação. (GODOY, 

2010).  

 

3.2 Instrumento de coleta de dados 

 

O instrumento utilizado como roteiro para a entrevista era composto por 

questões abertas para que o entrevistado fornecesse o maior número de 

informações sobre o tema para posterior análise e cruzamento de informações. 

 

No Quadro 4, apresenta-se o objetivo de cada pergunta do roteiro. 
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Quadro 4 – Objetivos da pesquisa 

 

Questão do roteiro Objetivo a descobrir Relação com os 
objetivos da 

pesquisa 
1 - Por gentileza poderia 
descrever a concepção de 
extensão universitária para esta 
instituição? 
 

Identificar o que é extensão 
para o gestor. 

Identificar o que é 
extensão para o 
gestor. 

2 - Como se deram as iniciativas 
das ações dos projetos de 
extensão na sua IES, baseados 
em projetos de outras IES ou 
por necessidades ou iniciativas 
internas? 
 

Identificar se as ações de 
extensão tem objetivo apenas 
regulamentar ou extensão na 
essência. 

Atender aos objetivos 
específicos: Analisar a 
visão dos gestores e 
dos professores na 
administração da 
extensão, no que 
tange à sua 
institucionalização e 
Analisar a visão dos 
gestores e dos 
professores na 
administração da 
extensão, no que 
tange à sua 
institucionalização. 
 

  

3 - De que forma a extensão 
está organizada na instituição?  
 

Se há estrutura central ou não. Atender o objetivo 
específico: Analisar a 
visão dos gestores e 
dos professores na 
administração da 
extensão, no que 
tange à sua 
institucionalização. 

4 - Quais os principais pontos 
de atenção do gestor na 
administração da extensão, 
especialmente quanto às 
exigências do Ministério da 
Educação? 
 

Identificar as deficiências, 
carências e eventualmente 
necessidades na gestão do 
projeto em contrapartida as 
regulamentações legais. 

Atender a pergunta De 
que forma a 
institucionalização dos 
projetos de extensão 
universitária vem 
sendo administrada 
nas IES do município 
de Guarujá (SP)? 

5 - Existem ações permanentes 
de extensão? E em que áreas 
temáticas? 
 

Mapear as ações e seu tempo. Atender a pergunta De 
que forma a 
institucionalização dos 
projetos de extensão 
universitária vem 
sendo administrada 
nas IES do município 
de Guarujá (SP)? 
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6 - Como se deu o processo de 
institucionalização dos projetos 
de extensão na instituição? 
 

Como foi implementado, de que 
forma, quando e como. 

Atender a pergunta De 
que forma a 
institucionalização dos 
projetos de extensão 
universitária vem 
sendo administrada 
nas IES do município 
de Guarujá (SP)? 

7- De que forma os professores 
e alunos são mobilizados para 
as ações extensionistas? 
 

Identificar se existe incentivo 
institucional ou voluntariado? 
 

Atender ao objetivo: 
Analisar a visão dos 
gestores e dos 
professores na 
administração da 
extensão, no que 
tange à sua 
institucionalização. 
 

8 - Há dificuldades para 
obtenção de recursos 
financeiros para os projetos de 
extensão? 
 

Identificar as fontes de recursos 
financeiros 

 

 

 

 
Atender a pergunta De 

que forma a 
institucionalização dos 
projetos de extensão 

universitária vem 
sendo administrada 

nas IES do município 
de Guarujá (SP)? 

9 - As informações sobre as 
ações extensionistas são 
divulgadas? De que forma? 

Se há ações de marketing   

10- Quais são as medidas de 
resultado dos projetos e como 
são apresentados? 
 

Quais são os Indicadores de 
controle para os projetos?  

 

11 - Quais os principais desafios 
na gestão de projetos de 
extensão na sua IES e na 
aplicação dos projetos na 
prática, ou seja, no contato com 
os públicos-alvos? 
 

Identificar os principais desafios 
na gestão da extensão em uma 
universidade particular. 

 

12.-.Quais contribuições a 
extensão universitária da sua 
IES pode proporcionar para a 
instituição e para a sociedade? 
 

Identificar quais contribuições a 
extensão universitária pode 
proporcionar para a instituição e 
para a sociedade assistida. 

Atender ao objetivo: 
Identificar as 
concepções políticas, 
assim como as 
práticas extensionistas 
declaradas pelas IES. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4  ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os resultados da pesquisa de campo foram organizados com a seguinte 

ordem. Primeiramente um histórico das IES visitadas e as respectivas estruturas dos 

projetos. Na segunda etapa, uma análise das entrevistas por meio da análise dos 

dados transcritos, onde o pesquisador pode reencontrar-se com as informações 

obtidas durante o lançamento a campo. A terceira etapa consiste na organização 

das respostas agrupadas por perguntas para melhor visualização do leitor e por fim 

o relatório de análises cruzadas, onde o pesquisador compara os projetos e tece 

considerações finais. 

 

No Quadro 5, apresenta-se a uma síntese dos resultados obtidos durante as 

visitas, transcritos literalmente das gravações dos respondentes. 

 

Quadro 5 - Síntese de resultados.  

Questão do roteiro Respostas Universidade 2 –  
Repondente: Pró-reitor 

Respostas 
Universidade 1 –  
Respondentes: 

professora 
coordenadora dos 

projetos e assistente 
1 - Por gentileza poderia 
descrever a concepção de 
extensão universitária para esta 
instituição? 
 

“atendimento à lei e um 
incentivo para os professores 
executarem atividades extras 
em 30 horas, e elevar o ensino 
e pesquisa e extensão a 
comunidade, o ensino já vem 
pronto a algumas décadas, 
então quando falamos de 
pesquisa, é a entidade, nós 
aqui educação e administração. 
Os professores são os 
coordenadores dos projetos e 
escolhem o campo que vão 
atuar, se estiver ok vamos 
converter em projeto”. 

“atendimento à lei e 
quando se instalou na 
cidade, tinha e 
continua tendo 
objetivo político, para 
atender necessidades 
da sociedade do 
entorno.”  

2 - Como se deram as iniciativas 
das ações dos projetos de 
extensão na sua IES, baseados 
em projetos de outras IES ou 
por necessidades ou iniciativas 
internas? 
 

“Por regimento interno da IES e 
necessidades políticas na 
cidade, ou seja, atendimento a 
um público carente para ajudar 
na administração pública 
naquele momento de 
implantação, e deve ir de 

“por necessidade de 
atendimento à lei e 
principalmente por 
concepções políticas 
locais, no que tange 
ao atendimento de 
assistidos do entorno 
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encontro com as necessidades 
da população. Nós damos 
carga horária para os 
professores como incentivo” 

da faculdade e até de 
outras regiões de 
acordo com os 
interesses”. 

3 - De que forma a extensão 
está organizada na instituição?  
 

“Não há um departamento 
central, cada professor que é 
coordenador de curso atua nos 
projetos e faz um relatório de 
finalização que é apresentado 
como evidência para que ele 
receba as 30 horas do projeto. 
Os professores fazem os 
projetos e não há ainda um 
controle de registros e 
arquivos.” 

“na filial Guarujá, um 
pequeno núcleo que 
coordena os projetos 
locais. Atualmente 
conta com duas 
pessoas, sendo uma 
professora e uma 
assistente”. 

4 - Quais os principais pontos 
de atenção do gestor na 
administração da extensão, 
especialmente quanto às 
exigências do Ministério da 
Educação? 
 

“Que os projetos tentem 
atender ao tripé de ensino, 
pesquisa e extensão na medida 
do possível e que 
principalmente atendam aos 
públicos-alvos que precisam de 
ajuda da IES e outros órgãos 
regulamentadores. Nós 
focamos em projetos que 
atendam as necessidades da 
população, se tem validade e 
vai de encontro com a demanda 
da sociedade, acontece” 

“Atendimento ao tripé 
do ensino e fazer com 
que a faculdade tenha 
status na cidade”. 

5 - Existem ações permanentes 
de extensão? E em que áreas 
temáticas? 
 

“Sim, nas áreas de Pedagogia, 
Letras e Saúde.” 

“Sim, as chamadas 
oficinas”. 

6 - Como se deu o processo de 
institucionalização dos projetos 
de extensão na instituição? 
 

“De duas formas:  

 

1- iniciativa e necessidade 
política; 

2- regimento interno deu o 
primeiro passo para a 
formatação dos projetos, 
sempre voltados para o 
atendimento ao público 
carente da cidade”  

“O conceito de 
extensão veio da 
matriz, porém a 
institucionalização se 
deu por necessidades 
políticas locais do 
entorno da IES, área 
carente de políticas 
sociais, nesse sentido 
a faculdade tenta 
suprir essa ausência 
do poder público com 
os projetos .” 

7 - De que forma os professores 
e alunos são mobilizados para 
as ações extensionistas e de 
que forma isso retorna a sala de 
aula para formar o tripé ensino, 
pesquisa e extensão? 
 

“Os professores coordenam, os 
alunos são voluntários, se o 
projeto for aprovado, vai para a 
rua. Não há retorno a sala de 
aula na maioria das vezes”. 

“O professor 
coordena, os alunos 
são voluntários. Não 
há retorno a sala de 
aula por falta de tempo 
e estrutura devido a 
ausência dos 
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professores das 
disciplinas e falta de 
integração entre eles e 
os projetos”. 

8 - Há dificuldades para 
obtenção de recursos 
financeiros para os projetos de 
extensão? 
 

“Os recursos básicos 
(pagamento das 30 horas para 
o professor) já estão embutidos 
nas mensalidades dos cursos 
envolvidos. Recursos extras 
são difíceis”. 

“Sim, os recursos são 
enviados por 
patrocinadores 
externos locais da 
cidade e há uma 
pequena verba fixa 
para compra de alguns 
materiais básicos e 
pagamento do salário 
da assistente da 
professora, esta não é 
remunerada pelo 
projeto. Dedica 4 
horas semanas”. 

9 - As informações sobre as 
ações extensionistas são 
divulgadas? De que forma? 

“Sim, pela propaganda boca a 
boca e no jornal da faculdade, 
não há recursos para fazer 
marketing”  

“Jornal interno da IES 
e na TV interna”. 

10 - Quais são as medidas de 
resultado dos projetos e como 
são apresentados? 
 

“Não há medidas concretas, 
apenas o sentimento da 
sociedade que chega a IES de 
pessoas que estão satisfeitas 
com o projeto, não é sempre, 
mas as vezes aparece algum 
aqui dizendo que o projeto foi 
bom para a sociedade”. 

“Não há medidas de 
resultados e relatórios 
de fechamento dos 
projetos”. 

11 - Quais os principais desafios 
na gestão de projetos de 
extensão na sua IES e na 
aplicação dos projetos na 
prática, ou seja, no contato com 
os públicos-alvos? 
 

“Trazer as pessoas para a 
realidade do projeto, no sentido 
de nivelar as pessoas, 
apresentar conhecimentos 
mínimos para iniciar aquela 
atividade.” 

“Administrativos – o 
não pagamento das 
horas dedicadas ao 
professor e recursos 
humanos para o dia a 
dia dos projetos.” 

12 - Quais contribuições a 
extensão universitária da sua 
IES pode proporcionar para a 
instituição e para a sociedade? 
 

“Status para IES no âmbito 
político na cidade, e fica 
conhecida como instituição de 
ensino e pesquisa para a 
comunidade do entorno”. 

“Integração com a 
sociedade, orientação 
educacional e 
substituição do papel 
do Estado nas 
comunidades carentes 
do entorno”. 

Fonte: elaborado pelo autor 
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4.1 Relatório de caso 1 – Universidade 2 

 

A estrutura de extensão apresentada durante a visita é dividida em segmentos, 

ou seja, os projetos de extensão permanentes e temporários permanecem sob 

responsabilidade de cada coordenador de projeto, sendo que o coordenador do 

projeto é um professor geralmente alocado em algum curso na IES. 

 

Não há um departamento que centralize todos os projetos ou faça relatórios 

consolidados, bem como mantenha arquivos. A documentação permanece com cada 

professor responsável e, quando necessário, é solicitada. 

 

Durante a entrevista, com o pró-reitor da IES, houve dificuldade em listar todos 

os projetos vigentes relacionados à extensão, devido à falta de centralização. Outro 

fator constatado foi a ausência de especialização dos professores coordenadores no 

projeto com os temas abordados. Os professores recebem 30h para execução do 

projeto, em casos de projetos temporários. 

 

Segundo o pró-reitor, é “um incentivo para os professores terem uma renda 

extra e para os projetos não deixarem de existir”. 

 

Quadro 6 – Relação de projetos de extensão Universidade 2 

Projeto Temporário Permanente Observações 

1- Saúde Não Sim Unidade 

permanente de 

saúde 

2- Pedagogia Sim Não Por ciclos 

3- Letras Sim Não Por ciclos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.1.1 Projeto saúde 

 

O projeto relacionado à área da saúde é um projeto permanente da IES 

chamado de posto médico. Localizado na praia de Pernambuco, Guarujá, não está 

nas dependências da IES. O posto médico é considerado pelo pró-reitor “uma 

assistência médica e social gratuita para a comunidade daquela região”. 

 

Em funcionamento desde 25 de janeiro de 1975, o posto médico atende em 

média 3500 pacientes por mês com medicamentos entregues em parceria com a 

Prefeitura de Guarujá. O atendimento é realizado por médicos clínicos gerais e 

dentistas, ambos remunerados em parceria com a Prefeitura local. 

  

Segundo o pró-reitor, para esse projeto a “parceria com a administração 

municipal é fundamental para o funcionamento, sem ela não seria possível a 

manutenção da estrutura”. 

 

O projeto saúde está ligado diretamente à pró-reitoria, pois não há cursos de 

saúde na IES, fator que não permite que seja feita uma ligação direta com a sala de 

aula. Segundo o pró-reitor, não há como promover a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão neste projeto, devido à distância com a sala de aula e temas 

abordados nos cursos oferecidos pela IES. Ainda segundo ele, o projeto saúde “é 

um projeto de extensão, porém mais uma ação de social da IES com a comunidade”. 

 

 

4.1.2 Projeto Pedagogia  

 

O projeto intitulado Pedagogia tem por objetivo promover orientação 

profissional aos jovens que estão em busca de uma profissão. Geralmente ainda 

não conhecem as mais comuns, bem como não possuem informação suficiente 

sobre as que têm em mente em suas listas prévias.  
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Neste projeto, o professor coordenador do curso de Pedagogia promove 

debates e palestras com convidados para ajudar no esclarecimento das dúvidas dos 

jovens. Segundo o pró-reitor, o coordenador trabalha como um intermediador entre 

os anseios dos assistidos e os palestrantes ou orientadores que são voluntários em 

sua totalidade. 

 

O projeto funciona com ciclos de seis ou 12 meses durante as 30 horas que o 

professor possui disponível para o projeto. Nesse período ele organiza todas as 

atividades, bem como fecha o projeto. Segundo o pró-reitor, o único feedback sobre 

o sucesso do projeto é quando o voluntário de algum assistido envia ou conversa 

com o coordenador. 

 

Com relação à participação dos alunos da IES, é restrito a voluntários do curso 

de pedagogia, quando há voluntários, caso contrário o professor realiza o projeto 

com as próprias forças. Neste caso, segundo o pró-reitor, a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão “é difícil devido ao baixo interesse dos alunos e os 

professores só terem interesse nas 30 horas”.  

 

Segundo o pró-reitor, os meios de divulgação das ações de saúde e pedagogia 

são limitados ao “boca a boca” e faixa na frente da IES no caso da pedagogia. Com 

relação ao projeto de saúde, por ser permanente e com a parceria da prefeitura, as 

pessoas tomam conhecimento de forma mais rápida. Não há previsão orçamentária 

para ampliação de ambos os projetos. 

 

 

4.1.3 Projeto Letras 

 

O projeto Letras é uma iniciativa da professora coordenadora do curso de 

Letras, que tem como objetivo direcionar e aprimorar a redação e escrita dos 

assistidos. O projeto é por ciclos, de acordo com a demanda de pessoas que 
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procuram a IES, visto que não há divulgação e tem início quando se forma, no 

mínimo, uma turma com quinze pessoas. 

Segundo o pró-reitor, as pessoas procuram a IES por iniciativa própria, por ser 

um projeto de quinze anos na cidade e as turmas se formam sempre de acordo com 

a carga horária (30h) que o docente tem disponível para essa atividade durante cada 

semestre. Os recursos financeiros são limitados às horas do docente. Por uma 

limitação de tempo e acesso às instalações dos projetos, não foi possível entrevistar 

assistidos. 

 

 

4.2 Relatório de caso 2 – Universidade 1 

 

Em 1999, com o respaldo e tradição da sede, foi instalado o campus Guarujá, 

na cidade litorânea do Estado de São Paulo, onde a Universidade 1 também foi a 

primeira universidade. O campus foi inaugurado em junho daquele ano com a 

mesma filosofia de integrar-se às demandas sociais e econômicas regionais. Desde 

que se instalou no município, a IES mantém programas de assistência à comunidade 

que compõe o Núcleo de Projetos Sociais. 

 

O núcleo possui uma central de extensão localizada no município de Ribeirão 

Preto. No Guarujá, possui uma estrutura direcionada às demandas da comunidade 

local, porém não conta com um departamento dedicado à extensão, e sim uma área 

que é coordenada por uma professora que faz o acompanhamento dos projetos de 

extensão. Essa área possui apenas duas pessoas, a professora e uma assistente 

que é responsável pelo atendimento às pessoas que procuram os projetos na IES e 

assistência no que tange à burocracia. 

 

De acordo com a professora coordenadora do projeto, os projetos chamados 

de oficinas tiveram início por necessidades legais, porém com um foco político, de 

atendimento a necessidades locais do entorno da IES, segundo ela, uma “região 
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carente de todas as políticas públicas básicas possíveis: escolas, creches e espaços 

públicos para a prática esportiva e para reuniões com fins educacionais”. 

 

A professora cita fins educacionais em sua fala. Estes fins são os objetivos das 

oficinas que ela coordena e estão divididas de seguinte forma, conforme 

demonstrado no Quadro 7. 

 

Quadro 7- Demonstrativo das oficinas da Universidade 1. 

Nome oficina Descrição Observações do autor 
Incluir kids Fortalecimento da família e da 

criança. Público – alvo: 
crianças de 7 a 12 anos com as 
famílias. Oficinas culturais, 
esportivas com o objetivo de 
promover maior convívio entre 
a família com atividades 
orientadas. 

Todas oficinas funcionam com 
a ajuda de alunos regulares, 
bolsistas e ex alunos 
voluntários. A preferência é 
para ex alunos formados nas 
áreas afins que podem ajudar 
nas orientações. Ao final do 
projeto eles recebem um 
certificado de participação 
voluntária, porém o projeto não 
acaba, são trocados apenas os 
voluntários. 

Incluir Júnior O mesmo conceito do incluir 
kids, porém para jovens 
adolescentes, incluindo oficinas 
de orientação sexual, 
prevenção a doenças, 
planejamento de vida, 
orientações esportivas, 
profissionais, educacionais 
gerais como escrita, leitura, 
apresentação pessoal, higiene 
pessoal.  

 

Incluir comunidade O mesmo conceito dos demais, 
porém com pessoas da 
comunidade local, que podem 
ter acesso aos equipamentos 
esportivos da IES e as  
orientações. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com a assistente da professora responsável, a procura de alunos 

para participar das oficinas é “satisfatória”, ou seja, em volume adequado com as 

expectativas, fazendo com que as oficinas sejam interrompidas por falta de mão de 

obra. Outro fator que é determinante, segundo a assistente, é a possibilidade dos 

alunos poderem abater horas das atividades complementares que todos os cursos 

possuem em suas matrizes. 
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Ainda segundo a assistente, os alunos, quando procuram a área para se 

oferecerem para a atividade, não têm noção do que é o projeto e como podem 

contribuir, porém no decorrer das atividades o engajamento da maioria é adequado 

com as expectativas, bem como os assistidos transmitem, na maioria das vezes, um 

feedback positivo com relação aos orientadores e o formato das oficinas. Por uma 

limitação de tempo e acesso as instalações da IES, não foi possível entrevistar um 

participante de oficina, bem como algum aluno voluntário.  

 

 

4.3 Relatório de análises cruzadas 

 

Retornando ao problema de pesquisa que gerou a pergunta: de que forma a 

institucionalização dos projetos de extensão universitária vem sendo administrada 

nas IES do município de Guarujá (SP)? O objetivo geral foi desenhado contendo: 

analisar a institucionalização da extensão universitária, tendo como foco as 

instituições de ensino superior particulares do município de Guarujá (SP). Com os 

seguintes objetivos específicos: 

 

● Identificar as concepções políticas, assim como as práticas 

extensionistas declaradas pelas IES. 

● Analisar a visão dos gestores e dos professores na administração da 

extensão, no que tange à sua institucionalização. 

 

As perguntas do roteiro foram direcionadas para tentar responder aos anseios 

da pesquisa e foram elaboradas numa sequência para tratar os objetivos. Durante 

as visitas, percebeu-se que era a primeira visita de um pesquisador com o objetivo 

de conhecer os projetos de extensão em ambas as IES. Fator que foi confidenciado 

pelo pró-reitor da Universidade 2 e pela professora responsável pelo núcleo na 

Universidade 1.  

 



73 

  

Ainda durante as entrevistas, ambos confidenciaram que os núcleos de 

extensão precisam de melhorias no que tange ao atendimento do tripé Ensino, 

Pesquisa e Extensão, bem como melhorar a obtenção de recursos financeiros e 

humanos com o objetivo de elevar o nível de atendimento nos projetos e o 

compartilhamento das informações em sala de aula, onde ambos relatam que há 

pouco e não há, na maioria dos projetos, integração com o ambiente de sala de 

aula, para discussões, debates sobre os resultados dos projetos, bem como 

sugestões de melhoria, fatores que formam a essência da extensão universitária. 

 

Os projetos da Universidade 2, em parceria com a prefeitura local, não foram 

um ponto de atenção do pró-reitor, porém os projetos que chamou de “internos”, ou 

seja, com recursos próprios, mesmo com uma parcela das mensalidades dedicada 

para o pagamento das 30 horas dos professores dedicados, não são suficientes 

para resolver a falta de recursos para compras de materiais com maior qualidade 

para o atendimento aos assistidos. Mesma situação que a Universidade 1 vive, 

porém com um agravante que a professora é voluntária é possui apenas quatro 

horas semanais para dedicação às oficinas, fator que segundo ela limita um melhor 

desenvolvimento dos projetos e acompanhamento mais de perto dos assistidos e 

voluntários. Fatores que vão em desencontro ao plano nacional de extensão 

universitária abordado nessa pesquisa. 

 

Segundo a professora, os relatórios dos alunos e o sentimento dos assistidos 

levados a ela após as oficinas é um indicador positivo de penetração e atingimento 

dos objetivos. Porém, não é tão próximo do ideal quanto seria um conjunto de 

métricas que, infelizmente, com as horas semanais que ela possui, não são 

possíveis para uma implementação mais acelerada. 

 

Com relação aos indicadores, o pró-reitor da Universidade 2, possui as 

mesmas dificuldades, devido à atenção dos professores estar voltada apenas para 

concluir o projeto e receber o valor monetário das horas. Para uma melhoria, será 

necessária uma mudança de cultura: primeiro, o Ministério da Educação, que 

necessita intensificar as fiscalizações e acompanhamentos dos projetos mais de 
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perto; e a segunda surge naturalmente, que é uma maior atenção e dedicação ao 

resultado por parte dos professores. 

 

Outro fator de destaque comum entre as duas IES é o fator político na 

institucionalização dos projetos. Ambos relatam que, desde o início, fatores políticos 

locais influenciaram diretamente à institucionalização dos projetos, no tocante à 

influência política de atendimento a assistidos preferencialmente no entorno das IES, 

como relata a professora da Universidade 1, a “universidade substituindo o Estado” 

no atendimento à comunidade e trazendo as pessoas para utilizar um espaço que de 

certa forma se torna “público”, segundo a professora, e substitui a “falta de espaços 

públicos que deveriam ser proporcionados pela administração municipal”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa teve como objetivo trazer para o centro da discussão os projetos de 

extensão universitária no município do Guarujá. A motivação para a pesquisa surgiu 

após a reflexão sobre estudos que envolvem projetos de extensão e pesquisas 

sobre o processo de institucionalização nas organizações.  

 

A importância da institucionalização de um projeto é aplicável a qualquer área e 

em qualquer empresa. Sem o verbo e a ação de institucionalizar não é possível 

viabilizar outro verbo, o realizar. Com base nesse conceito, o estudo, na linha de 

pesquisa Gestão de Pessoas e Organizações, foi escolhido para mesclar temas 

importantes como institucionalização, educação e administração. 

 

A extensão, como visto em estudos e outras pesquisas, como Silva (2012), 

conceitos de Botomé (1996), Demo (2001) e Fiedler (2007) comparado ao que o 

pesquisador presenciou nas incursões a campo, possuem diferenças em alguns 

verbos como o tratar, o gerir, o implantar, verbos esboçados nos objetivos de 

pesquisa. O tratar está diretamente ligado ao tratamento e a importância que os 

projetos vêm recebendo das IES visitadas, o implantar e o gerir, ligações que 

remetem aos conceitos de institucionalização da teoria institucional, porém na 

prática observada a institucionalização e o gerenciamento estão sendo direcionados 

por interesses menores do que o conceito inicial abordado, a importância da 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, que claramente não estão 

sendo aplicados nas IES visitadas, por dificuldades estruturais e envolvimento 

político que os projetos precisam ter para primeiro existir e num segundo momento 

atender direcionadamente uma parcela da população do entorno das IES estudas. 

 

Conforme relatado nos relatórios individuais e dados cruzados, emergem as 

seguintes conclusões, que não podem ser generalizadas, mas foram constatadas 

nas duas IES, com relação às dimensões humana, material e gestão: 
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A execução dos projetos de extensão é realizada de forma burocrática 

somente para cumprir requisitos legais e políticos. Tal ponto fica claro nas respostas 

transcritas no Quadro 5, onde ambos os responsáveis pelos projetos de extensão 

nas IES visitadas, confirmam que as necessidades políticas estão acima dos 

conceitos essenciais  da Extensão, que é praticar o Ensino, a Pesquisa e Extensão 

na sua plenitude e principalmente com integração plena entre as três pernas do 

conceito.  

 

O pesquisador não conseguiu identificar a correlação do tripé nas duas IES 

visitadas, porém foi possível entender na prática a importância que a extensão 

possui nas IES locais do município de Guarujá, que atualmente é apenas de cumprir 

requisitos legais e atendimento assistencial a população do seu entorno, no sentido 

político, promovendo a IES para que ela ganha status na cidade como instituição 

que ajudas as pessoas com necessidades. Essas ações proporcionam uma 

divulgação da IES em comunidades locais e como consequência atraem alunos 

interessados em estudar.  Tal relação não é saudável no sentido dos conceitos de 

extensão versus o que uma IES local em uma cidade de pequeno porte poderia 

proporcionar para o entorno. 

 

Um ponto positivo a destacar, relacionado a coordenadora dos projetos da 

Universidade 1 e sua assistente, foi um sentimento de incomodo com o atual cenário 

relatado por elas mesmas, visto que tratar do assunto com um pesquisador externo 

se tornou uma forma das entrevistadas fazerem uma reflexão a respeito do que elas 

poderiam melhorar para o futuro, principalmente no que tange aos objetivos dos 

projetos da IES. 

 

Como fatores limitantes, a pesquisa se limitou a uma análise no município de 

Guarujá (SP) e teve apenas duas IES, que representam a totalidade das IES com 

projetos de extensão na cidade.  

 

Questões surgiram no decorrer das pesquisas que levam a outras questões 

para estudos futuros como: uma melhor fiscalização do MEC para acompanhar a 
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extensão poderia direcionar um aumento de qualidade e interesse das IES? Como a 

indissociabilidade do ensino, composta de Pesquisa, Ensino e Extensão, pode ser 

melhor trabalhada em  IES que tratam a Extensão como projetos políticos de 

assistencialismo ao entorno da IES ou simplesmente para aumentar a carga horária 

dos professores? Ou também, como transformar projetos de assistencialismo em 

projetos produtivos? 

 

Tais questionamentos podem ser tratados como projetos de dissertação de 

mestrado ou possíveis teses de doutorado, sendo aprofundados em suas 

concepções. 
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