EDITORIAL

A Revista Práxis: saberes da extensão, funciona como um veículo de intercomunicação
entre academia e a sociedade. Os trabalhos publicados em suas edições têm como eixo
norteador o tripé – ensino, pesquisa e extensão e retratam o esforço de muitos extensionistas
em responder às demandas da sociedade, ao tempo, que evidenciam a presença das
comunidades como agentes dos projetos e ações. Os relatos apresentados asseguram que a as
comunidades já não são vistas e tratadas como os recebedores do conhecimento acadêmico,
mas, são entendidas como agentes do processo, com quem se estabelece troca de saberes,
aplicação e produção de novos conhecimentos.
A proposta interdisciplinar que fortalece as ações extensionistas é caracterizada pela
diversidade de conteúdos que envolvem as diferentes áreas do conhecimento, desse modo, os
textos publicados nessa edição registram conteúdos nas áreas de Ciências humanas e Ciências
sociais aplicadas, Letras e Artes, Interdisciplinar, com foco nas áreas temáticas de: cultura,
educação, tecnologias sociais, saúde, trabalho e renda, economia, meio ambiente e turismo,
descrevendo ações baseadas em projetos, programas e outras atividades que representam o
princípio e a razão de ser da extensão universitária e sua atuação voltada aos interesses e
necessidades da população; os assuntos abordados permitem a ampliação das discussões sobre
a importância da “Extensão Universitária” para o desenvolvimento social junto as comunidades.
O papel dessa revista não é apenas registrar esses trabalhos, mas divulgar e incentivar a
construção de novos conhecimentos de forma a superar as visões generalistas e especializadas
sobre os conhecimentos gerados a partir das ações de extensão, que esses conhecimentos (sejam
de nível técnico-científico, popular ou tradicional), ocorram e modifiquem conceitos e
concepções, muitas vezes cristalizados pela sociedade acerca dos movimentos propostos pela
extensão universitária. Espera-se também, que as experiências aqui divulgadas repercutam e
fortaleçam o desenvolvimento de novos trabalhos junto às comunidades, de modo a transformar
a complexa realidade social. E dessa forma, ser possível manter vivo o vínculo dos
conhecimentos ditos científicos com os saberes populares e/ou tradicionais, na busca de
encontrar soluções pontuais para resolução dos problemas da sociedade.
Com mais essa edição seguimos com o propósito dessa revista de difundir os resultados
das ações de extensão, contribuindo com a democratização dos conhecimentos, sustentando o
acesso gratuito, de estudos e experiências evidenciadas nos textos publicados. Agradecemos
aos autores, avaliadores e colaboradores e desejamos a todas e todos uma boa leitura!
Beatriz Alves de Sousa
Editora Chefe
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