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APRESENTAÇÃO
  
Extensão universitária: abrindo caminhos, consolidando trillhas
Os onze artigos que compõem o material desta nova Entre aberta, revista
ENTRE ABERTA REVISTA DE EXTENSÃO eletrônica de extensão, documentam, em estilos e propostas variadas, um momento
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importante na extensão universitária do Centro Universitário CESMAC. Em uma
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atmosfera de pesquisas universitárias, com tantos programas de fomento voltados
para a pesquisa científica tradicional, lançamos sob inspiração do vice-reitor Douglas
Apratto Tenório através da Pró-Reitoria Acadêmica Adjunta de Extensão e Ação
Comunitária, PROEX, com o apoio da professora Regina Lopes, que atua como
assessora do Programa Comunitário de Extensão. Nesse início, passamos longo
tempo explicando a alunos e a alguns professores, de áreas pouco acostumadas a
essa vertente acadêmica, a natureza e as especificidades do trabalho extensionista.
Obviamente, havia áreas com uma já consolidada atuação nesse campo, como os
cursos da área da saúde, da Psicologia ou os mais recentes, como o de Serviço Social,
em que a extensão é inerente à natureza mesma dos currículos. Ir à comunidade
constituiu um passo muito simbólico para docentes e discentes. Ir, mas ir preparado
para ouvir o diferente social e cultural, respeitando-o. A parte delicada desse processo,
e mais difícil, é a desarticulação saudável de uma tradição autoritária que “elege”
uma comunidade para implantar uma ideia acadêmica, colher frutos e sair, sem
escutar devidamente o estrato onde propusemos a intervenção. Porque, a nosso ver, a
atitude fundamental na pesquisa extensionista é buscar construir o protagonismo das
comunidades, decodificar seus signos, em ações, em palestras, em artigos, no trabalho
de campo. O protagonismo das comunidades se traduz por uma escuta atenta, sensível
e metodologicamente organizada, um diálogo na justa acepção do termo, em que
dois falantes se comunicam, se contradizem, e geram um novo texto, mais rico e
produtivo. Professores e alunos pesquisadores entregam à comunidade acadêmica
estes relatos/artigos do que efetivamente vivenciaram, fora dos muros da instituição;
e, aos entregarem, entregam-se, no sentido de se constituírem sujeitos atentos ao
delicado e fascinante caminho de estender à sociedade o conhecimento produzido em
sala de aula. Um saber adensado e partilhado, que nos orgulha a todos.
  
Vera Lúcia Romariz Correia de Araújo
Regina Trindade Lopes
Organizadoras
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COMUNICADO

A edição desta revista sofreu um hiato entre os anos de 2015 e 2016,
retomando agora, graças à dedicação de nossos pares e do corpo editorial, com
ENTRE ABERTA REVISTA DE EXTENSÃO
artigos que contemplam um largo espectro do conhecimento.
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Gostaríamos de dedicar esta edição à companheira, e antiga editora Nely
Targino do Valle Cerqueira, que se empenhou pessoalmente para a criação deste
periódico, tendo falecido em 2017, depois de longa enfermidade.
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