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A PONTE ENTRE A COMUNIDADE E 

A UNIVERSIDADE 

É visível que existe um abismo entre a 

universidade e a comunidade e que essa distância 

é prejudicial para ambas as realidades. Durante 

algum tempo, as universidades brasileiras não 

tinham a obrigatoriedade de implementar ações de 

extensão. Na Constituição Federal de 1988 o 

princípio de indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão foi formalmente estabelecido 

como uma exigência para as universidades. 

Entretanto, a extensão, dentre os três pilares, é a 

menos valorizada e a separação entre o meio 

acadêmico e a sociedade se mantem.  

Sandro Tonso, professor da Universidade 

Estadual de Campinas, levantou, em sua tese de 

doutorado, quatro hipóteses que destacam as 

causas desse distanciamento entre universidade e 

comunidade. Primeiramente destaca o 

desinteresse por parte dos docentes e discentes 

em relação as questões sociais: "Esses temas de 

demanda predominantemente social tratam de 

questões locais que dificilmente geram artigos em 

revistas internacionais.” (TONSO, 2000). 

O segundo ponto levantado são as 

perspectivas muito específicas do meio acadêmico 

em contraste com a realidade complexa: “Boa 

parte das metodologias científicas tende para a 

especialização de determinado tema, que é 

importante, mas perde o contexto social.” (TONSO, 

2000). 

O terceiro ponto levantado que leva a essa 

separação é a “hierarquização dos saberes”: 

“Quem tem nível superior olha com arrogância 

para o cidadão comum. O mesmo acontece no 

sentido contrário. Cada um, a seu modo 

(conhecimento teórico e a prática cotidiana), fica 

em um pedestal. Isto é um obstáculo para o 

diálogo.” (TONSO, 2000). 

Por último, Tonso destaca a linguagem, a 

forma básica do relacionamento humano: "Cada 

um fala a sua língua e parece não se esforçar para 

entender e ser entendido". (TONSO, 2000). 

A ampliação dos projetos de extensão 

levaria a maior abertura da universidade para as 

comunidades, e consequentemente, maior 

proximidade entre as mesmas. Um projeto de 

extensão desenvolvido pelos grupos PET da UFOP 

é o Educa PET que consiste em um curso 

preparatório para o ENEM aberto à comunidade 

ouropretana, uma oportunidade de inserção da 

sociedade na instituição e maior esclarecimento 

sobre o direito de usufruir do ambiente 

universitário.  

Outra atividade desenvolvida pelo PET Civil 

da UFOP é o projeto SEPTICA que consiste na 

instalação de sistemas de tratamento de esgoto 

individuais e domiciliares na comunidade de 

Cachoeira do Brumado – Mariana MG, com 

objetivo de recuperar as águas da cachoeira cuja 

balneabilidade encontra-se prejudicada, 

promovendo melhorias no âmbito social e 

trazendo melhores impressões da universidade 

para a população. 

A extensão enriquece ambas as partes, 

podendo contribuir inclusive para uma mudança 

no processo de aprendizado uma vez que permite 

a incorporação de novos saberes e ampliação da 

capacidade de reflexão sobre os conhecimentos 

teóricos e as experiências adquiridas, 

desconstruindo a ideia errônea de que o saber só é 

produzido dentro do ambiente acadêmico.

  


