
 Em 4 de junho de 2014, a Unesc lançou no Centro 
Comunitário do Bairro Santa Luzia, com a presença de 
representantes da comunidade universitária (gestores, 
professores e alunos), de autoridades municipais, de 
lideranças comunitárias e de moradores da região da 
Grande Santa Luzia, o Programa de Extensão Território 
Paulo Freire.

 Ao todo 17 projetos na área da saúde, da cidadania, 
da educação, das ciências sociais aplicadas, das ciências 
e tecnologias e ambiental, contando com a participação 
de mais de 100 alunos e professores, estão sendo 
desenvolvidos em doze bairros da região da Grande 
Santa Luzia.

 Cabe ressaltar que o Programa foi concebido, 
construído e está sendo executado com a participação 
efetiva daqueles que são seus principais atores: 
professores, alunos e as comunidades envolvidas. Suas 
demandas foram elegidas pelas comunidades da Grande 
Santa Luzia. Portanto, o Programa tem na sua essência 
a concepção de uma extensão universitária construída 
“com” a comunidade e não “para” a comunidade, na 
esteira do pensamento do educador Paulo Freire.

 Nesse contexto, as ações pensadas e executadas com 
a comunidade nos diversos projetos têm se constituído 
em um processo de troca e de aprendizado conjunto 
entre os professores, os alunos e a comunidade, a partir 
de um processo de articulação entre o saber produzido 
pela Universidade e o saber construído historicamente 
pela comunidade. 

 

 Assim, temos, de um lado, o empoderamento da 
comunidade e o seu fortalecimento em defesa de seus 
direitos de cidadania, o que tem contribuído para a 
melhoria do seu ambiente de vida, e de outro, o reflexo 
na formação do acadêmico, contribuindo para uma visão 
solidária, comunitária, comprometida com a dignidade 
humana e com uma técnica qualificada.

 Esse reflexo pode ser mensurado na resposta de um 
acadêmico na avaliação institucional que é feita pela 
Unesc acerca da contribuição desta articulação entre o 
saber comunitário e o saber da Universidade para a sua 
formação: “Me tornaram um aluno melhor, uma pessoa 
mais responsável e dedicada e mais consciente do meu 
papel na universidade, no meu curso e na comunidade. 
Este ano melhorou muito, ainda mais agora com esse 
projeto Paulo Freire que reúne muitas pessoas envolvidas e 
a gente pode trocar experiências de diversos cursos e com a 
comunidade”.

 Igualmente, a presidente da Associação de Moradores 
da Vila Manaus, Catarina Machado Rocha, ao comentar 
a sua participação no Projeto Formação de Agentes 
Comunitários da Cidadania, destacou que: “Antes, a gente 
pensava que a Universidade estava muito longe da nossa 
realidade. Hoje, a gente sente que a Universidade também é 
nossa casa”.

 Nesse sentido, a Unesc, na qualidade de uma 
Universidade Comunitária, com o Programa de Extensão 
Território Paulo Freire, tem procurado contribuir com 
a transformação das pessoas, para que essas possam 
transformar suas vidas e a de suas comunidades, 
fortalecendo a sua cidadania.
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