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Resumo

A experiência  extensionista  deve  ser  tratada  como  uma  oportunidade  de  construção  de 
conhecimento  compartilhado,  sem pré-conceitos  ou  análise  pré-estabelecida,  em busca  do 
desenvolvimento  de  análise  crítica  e  reflexão  da  vida  cotidiana  e   suas  adversidades  na 
formação de uma visão além da sala de aula (SOUZA, 2004).
No  projeto  de  extensão  “SemeArte:  Semeando  Arte  e  Ação”,  esse  elo  foi  estabelecido 
envolvendo em ações conjuntas dos alunos de graduação em Engenharia Florestal da UFSCar 
Campus Sorocaba, com o Projeto “Agrofloresta: produzir e conservar” e a comunidade de 
produtores  rurais  assentados  da  FloNa  Ipanema,  unidade  de  conservação  de  manejo 
sustentável  localizada na região Sudeste do Estado de São Paulo, Brasil (MMA, 2003). As 
ações  participativas  foram voltadas  à  construção de  atividades  alternativas  de  geração de 
trabalho e renda através de artesanato com utilização de produtos florestais não-madeireiros, 
na  busca  por  um modelo  de  desenvolvimento  rural  sustentável  da  comunidade,  além de 
discussões acerca da preservação ambiental adequada às normas e leis estabelecidas para o 
tipo de Unidade de Conservação.
Para  tanto,  em  todas  as  etapas  considerou-se  o  conhecimento  local  em  busca  de 
potencialidades e recursos favoráveis da comunidade, possibilitando adequação ao tipo de 
linguagem e desenvolvimento de ferramentas educativas passíveis de ser aplicadas para maior 
eficácia nas intervenções. A partir disto, foram realizadas atividades de nivelamento interno 
dos integrantes do projeto, sempre com foco nas necessidades específicas da comunidade-alvo 
para construção e elaboração das atividades a serem propostas, utilizando-se de diagnósticos 
sociais e participativos para conhecimento da realidade e histórico do assentamento. Além 
disto,  foram  realizadas  oficinas  voltadas  à capacitação  em  ferramentas  de  comunicação, 
ferramentas participativas, dinâmicas de recreação, elaboração de entrevista semi-estruturada 
e diagnóstico participativo.  Deste modo, observou-se que os conhecimentos e saberes locais 
somados  aos  conhecimentos  acadêmicos  podem  facilitar  toda  uma  atividade,  como  a 
implementação de um sistema agroflorestal e atividades artesanais, e através de capacitação e 
extensão rural, há o estímulo da capacidade criativa na inovação da produção e na busca de 
alternativas sustentáveis de ambas as comunidades envolvidas.



Esta  integração  de  conhecimento  empírico  e  científico  justifica-se  através  do  ganho 
inestimável de vivência e troca de saberes, por meio de um processo adequado à comunidade-
alvo  e  formação  de  estudantes  -  futuros  extensionistas  -  capacitados.  Tal  elo  favorece  e 
estimula o processo de inclusão social das comunidades no meio científico, ao modo que atua 
na  formação  acadêmica  diferenciada  dos  jovens  universitários,  os  quais  somam  uma 
aprendizagem vivenciada e iniciam sua atuação nos diversos setores da sociedade. 
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Introdução

A formação  acadêmica  com  inclusão  de  ações  e  projetos  extensionistas  de 
caráter  educativo,  cultural,  social,  ambiental  ou  científico,  possibilita  e 
potencializa de maneira relevante o intercâmbio de ensino-aprendizagem entre 
Universidade  e  sociedade  (MEC/SESu,  1999),  servindo como um meio  pelo 
qual a Universidade pode cumprir sua função social. Assim, a extensão pode 
atuar como instrumento para a democratização do conhecimento produzido na 
Universidade  e  no  atendimento  das  demandas  da  sociedade,  podendo  a 
instituição acadêmica avaliar esse conhecimento por meio de situações concretas 
(Mendes, 2005).
O ensino, a pesquisa e extensão, consideradas funções básicas da Universidade, 
podem  compor  um  ciclo  no  qual  a  pesquisa  aprimora  e  produz  novos 
conhecimentos, os quais são difundidos pelo ensino e pela extensão, tornando 
tais  atividades  complementares  e  dependentes.  Deste  modo,  a  relação  entre 
pesquisa  e  extensão  é  estabelecida  no  momento  em  que  a  produção  do 
conhecimento é capaz de contribuir para a melhoria das condições de vida da 
população como um todo, através da troca entre os saberes acadêmico e popular 
(Gama-Rodrigues et al, 2006).
Um dos objetivos da extensão universitária é o de proporcionar um meio de 
interação e discussão sobre os diferentes setores da sociedade, que promova à 
sensibilização, incentivo ao pensamento e análise crítica assim como reflexão do 
contexto atual da sociedade à qual pertence através da vivência (Mendes, 2005).
As  atividades  extensionistas  promovidas  pela  Universidade  podem, portanto, 
proporcionar uma capacitação mais abrangente, formando profissionais com um 
maior senso crítico e dispostos a desenvolver trabalhos em grupos diversificados 
ou integrado com diferentes setores da sociedade, na busca por exercer sua cota 
de  cidadania  com  ética  ambiental,  consciência  social  e  responsabilidade 
profissional (Gama-Rodrigues et al, 2006).
Segundo o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 



(2000), a extensão pode ser definida como “um processo educativo, cultural e 
científico que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 
relação transformadora entre Universidade e Sociedade”. Determinado processo 
possibilita  a  construção  de  um espaço  de  extensão  universitária  propício  ao 
desenvolvimento  cultural,  atuando  conseqüentemente  como  mecanismos  de 
desenvolvimento e questionamento dos conceitos de direitos e deveres sociais 
(Mendes, 2005).
Programas de extensão focados na ampliação da oferta e melhoria da qualidade 
da educação básica,  projetos  relacionados à  preservação do meio ambiente e 
produção e consumo sustentáveis,  melhoria  da saúde e qualidade de vida da 
população, participação no programa de educação nas áreas de reforma agrária e 
promoção de atividades de desenvolvimento cultural  estão entre algumas das 
metas mais buscadas nos programas de extensão (Mendes, 2005).
Seguindo tais princípios, o projeto “SemeArte: semeando arte e ação” com o 
apoio  do  projeto  “Agrofloresta:  produzir  e  conservar”,  promove  o 
estabelecimento da troca de saberes entre graduandos do curso de Engenharia 
Florestal  e  a comunidade de produtores rurais assentados da FloNa Ipanema, 
área  de  conservação  de  manejo  sustentável  localizada na  região  Sudeste  do 
Estado  de  São  Paulo,  Brasil.  A comunidade  é  composta  por  cerca  de  240 
famílias de um total de aproximadamente 698 pessoas (MMA, 2003), as quais 
são motivadas à organização e incentivadas ao desenvolvimento de projetos de 
criação  de  cooperativas,  sempre  em  vista  da  superação  dos  entraves  às 
atividades  produtivas  de  forma  sustentável,  ecologicamente  equilibrada, 
socialmente justas e economicamente viáveis.

Desenvolvimento do Projeto

A UFSCar  Sorocaba  atua  direta  ou  indiretamente  em diversos  programas  e 
projetos na comunidade de assentados rurais da FloNa Ipanema, Brasil, por se 
tratar de um público interessado na troca de saberes que promova o incentivo ao 
desenvolvimento  social  e  econômico  de  maneira  sustentável  por  meio  de 
atividades de extensão universitária, principalmente. Deste modo, com o intuito 
de contribuir de alguma maneira para os interesses da população, os integrantes 
do SemeArte observaram o interesse na busca e desenvolvimento de alternativas 
sustentáveis  de  geração  de  renda  e  trabalho  aos  jovens  e  mulheres  da 
comunidade.
A partir destas considerações, o foco inicial do projeto voltou-se em preparar 
jovens  estudantes  para  atuarem como extensionistas  em projeto  de  produção 
sustentável  visando  à  implantação  de  sistemas  agroflorestais.  O  processo  de 
formação foi estabelecido a partir do nivelamento interno dos integrantes para o 
atendimento adequado da comunidade, através de oficinas voltadas à 



capacitação  em  ferramentas  de  comunicação,  ferramentas  participativas, 
dinâmicas de recreação, elaboração de entrevista semi-estruturada e diagnóstico 
participativo. 
Para  permitir  a  maior  inserção  dos  jovens  no  contexto  da  realidade  da 
comunidade foram realizadas visitas  possibilitando contato e conhecimento do 
público  alvo  para  conseqüente  adequação  ao  tipo  de  linguagem  e 
desenvolvimento  de  ferramentas  educativas  passíveis  de  ser  aplicadas  para 
maior eficácia nas intervenções. Neste sentido, considerou-se que a inserção dos 
alunos  - jovens extensionistas - na comunidade favorece a vivência da realidade 
cotidiana das famílias. Tal processo torna possível até mesmo a construção de 
laços de amizade que posteriormente retornem em boa adesão do público-alvo 
(MEC/SESu, 1999).
Na  etapa  final  elaboraram-se  ações  participativas  voltadas  à  realização  de 
oficinas para a confecção de artesanato com utilização de produtos florestais 
não-madeireiros. Esta atividade visou atender as demandas locais, uma vez que 
a  comunidade  é  localizada  nas  proximidades  e  dentro  dos  limites  de  uma 
Unidade  de  Conservação,  devendo  assim  adequar-se  a  um  modelo  de 
desenvolvimento  rural  sustentável.  Determinada  adequação  baseia-se  em 
princípios  que  contemplem  minimamente  um  aumento  na  diversidade  da 
produção aliada à conservação do solo e da água e na maior autonomia dos 
agricultores  familiares,  visando  senão  grandes  excedentes  de  produção  para 
comercialização,  mas minimamente  sua segurança alimentar  e  de geração de 
trabalho e renda.

Resultados

A primeira oficina de nivelamento dos jovens extensionistas foi realizada com 
foco na área de Psicologia com ênfase em educação e sociedade, com vista na 
definição  do  público  alvo  da  comunidade,  de  técnicas  e  dinâmicas  de 
relacionamento potenciais de aplicação na comunidade. A realização de oficinas 
com temas diversos compõe uma alternativa de troca de saberes e participação 
dos  assentados,  que  direcionadas  especificamente  ao  público  interessado,  no 
caso  restrito  às  mulheres  e  jovens  do  assentamento,  possibilite  uma  maior 
participação  dessa  parcela  nas  atividades  da  comunidade.  Para  isto,  há 
necessidade  do  grupo  organizador  assumir  uma  postura  que  promova  a 
participação  coletiva  da  comunidade,  sem  criar  barreiras  por  meio  da 
formalidade,  interagindo  de  maneira  dinâmica  e  descontraída,  em  busca  de 
maior  confiança  e,  sobretudo  indução  ao  questionamento  por  meio  de 
pensamentos e raciocínios que promovam o senso crítico. Além disto, deve ser 
claro ao jovem extensionista que sua atuação é como educador e que, portanto, 
devem ter uma preparação direcionada e estabelecer um elo de troca de saberes.



Quanto à realidade socioeconômica dos assentados, observa-se que geralmente o 
jovem rural da atualidade tem uma vivência urbana e potencial para discutir os 
assuntos que cercam a sociedade urbana, mesmo tendo pouca participação nos 
projetos desenvolvidos na localidade. Com isso, a participação efetiva desses 
integrantes de grande potencial da comunidade deve ser estimulada.
A seguir,  outra oficina de nivelamento, na área de educação,  turismo e meio 
ambiente teve sua  ênfase em educação ambiental, buscando-se discutir métodos 
para  promover  a  participação  efetiva  dos  assentados  desde  o  momento  da 
elaboração  do  projeto  e  suas  atividades.  Esta  etapa  é   muito  delicada  e 
extremamente difícil de ser executada, porém relevante para que o projeto possa 
cumprir seus objetivos e criar uma parceria com o público-alvo. Ressaltou-se 
que as etapas pré e pós-realização do projeto são muitas vezes esquecidas, desta 
forma  o  projeto  procurou  envolver  a  comunidade  do  inicio  ao  término  das 
atividades e, sobretudo, repassar para a mesma o produto final desta vivência 
com  a  finalização  de  todas  as  etapas.  O  processo  de  integração  pode  ser 
facilitado  a  partir  do  momento  que  se  diagnostica  informantes-chave  na 
comunidade, os quais são capazes de alertar os principais interesses da mesma, 
para que assim sejam determinados os focos das atividades. 
Para a definição das datas das atividades na comunidade, o calendário local foi 
levado em consideração,  a  fim de propor as  melhores  datas  sendo,  portanto, 
fundamental o conhecimento da rotina da comunidade em questão.
Além disso, os resultados obtidos no diagnóstico da produção e da experiência 
que os assentados realizados pelo projeto “Agrofloresta: produzir e conservar” 
auxiliaram na fase de conhecimento da realidade e histórico do assentamento, 
facilitando assim o processo de capacitação e extensão rural,  visando o estímulo 
da  capacidade  criativa  na  inovação  da  produção  e  na  busca  de  alternativas 
sustentáveis de ambas as comunidades envolvidas. 
A última oficina  de  nivelamento  dos  jovens  extensionistas  focou na  área  de 
Planejamento e Gestão dos espaços para o Turismo, Planejamento Turístico e 
uso sustentável  dos recursos históricos-culturais.  Seu objetivo foi explorar os 
temas meio ambiente e socialização, passíveis de adaptação para as temáticas 
exploradas pelo projeto, observando diferentes conceitos e definições sobre lazer 
e recreação. Deve-se conhecer a importância e magnitude do lazer e recreação 
nas atividades, onde jogos e brincadeiras são coisas sérias, mas que não devem 
ser vistas dessa forma pelos seus participantes, pois quem deve ter consciência 
disso  são  os  seus  organizadores.  Além disso,  a  responsabilidades  no  uso  da 
recreação  precisa  ser  salientada,  pois  apesar  de  usar  tais  práticas  como 
“instrumento” para a concretização de objetivos acerca do desenvolvimento de 
cognitivo,  motor,  de habilidades  de  relacionamento interpessoal  entre  outros, 
esse universo da recreação e do lazer requer responsabilidade, profissionalismo, 
ética,  ampliação  da  formação  cultural  e  científica.  Como  o  projeto  trata  de 
questões  ambientais,  o  conjunto  de  atividades lúdicas/recreativas  elaboradas 
segundo uma metodologia de educação ambiental propicia maior interação entre 



os jovens extensionistas em formação e as comunidades.

Figura 1: Atividades desenvolvidas junto à comunidade de assentados da FloNa Ipanema, 
Brasil, como parte do processo de formação de jovens extensionistas.

Conclusão

Por meio das oficinas voltadas ao jovem extensionista e as atividades realizadas 
junto à comunidade de produtores rurais assentados evidenciou-se a importância 
da troca de conhecimentos acadêmicos atrelados aos conhecimentos e saberes 
locais,  atuando  como  facilitadores  de  toda  uma  atividade,  como  a 
implementação de atividade artesanais ou mesmo no desenvolvimento de um 
projeto mais amplo, como um sistema agroflorestal. 
Ressalta-se  que  os  produtores  familiares  detêm  conhecimentos  inestimáveis 
sobre os recursos naturais e o meio ambiente e, quando integrados a processos 
de  diálogos  com o meio  científico,  ou  estimulados  através  de  capacitação  e 
extensão  rural,  têm  potencializado  sua  capacidade  criativa  na  inovação  da 
produção e na busca de alternativas sustentáveis. Esse resgate é de grande 



importância  para  o  conjunto  da  sociedade.  Paralelamente,  a  participação  e 
integração de técnicos, estudantes de Engenharia Florestal e professores no seu 
processo de realização potencializa o intercâmbio de ensino-aprendizagem. As 
estratégias  adotadas,  além  de  serem,  por  si  só,  ferramentas  apreendidas  e 
pesquisadas  pelos  discentes  e  pelas  comunidades,  também  propiciam  novos 
referenciais metodológicos para favorecer a participação dos agricultores (as) / 
artesãos (ãs), incluindo os jovens, no processo de desenvolvimento das novas 
técnicas. Entender e potencializar o processo de construção de conhecimentos 
destes  atores  locais  dever  ser  a  condição  para  a  constituição  de  abordagens 
participativas voltadas para a geração de alternativas de trabalho e renda, além 
da disseminação de novas atividades e tecnologias.
Essa integração de conhecimento empírico e científico justifica-se através do 
ganho inestimável  de vivência  e  troca de saberes,  por meio de um processo 
adequado à comunidade-alvo e formação de extensionistas capacitados. Tal elo 
favorece e estimula  o processo de inclusão social  das comunidades no meio 
científico, ao modo que atua na formação acadêmica diferenciada dos jovens 
Universitários,  os  quais  somam uma aprendizagem vivenciada  e  iniciam sua 
atuação nos diversos setores da sociedade. 
O  “SemeArte:  semeando  arte  e  ação”,  encontra-se  vinculado  ao  curso  de 
Engenharia Florestal e à Universidade Federal de São Carlos campus Sorocaba – 
Brasil, instituição que apóia direta e financeiramente o projeto por meio da Pró-
Reitoria de Extensão da UFSCar (ProEx).
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