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Resumo

O cenário do semiárido cearense é caracterizado por situações ambientais diversificadas, com
longos períodos de escassez hídrica e altas temperaturas. Diante dessa situação o presente
artigo  tem por  objetivo  desenvolver  um estudo  a  respeito  das  ações  de  Extensão  Rural,
desenvolvidas  por  instituições  de  ensino  superior  na  comunidade  de  São  Domingos  no
município  de  Sobral,  Ceará.  A metodologia  foi  baseada  de  acordo  com  Programas  de
Extensão das diferentes instituições executoras. Foram realizadas visitas a área de estudo e
encontros com os produtores locais. Constatou-se que as atividades de extensão contribuem
para  o  desenvolvimento  dos  produtores  na  convivência  diária  em  suas  atividades  na
agricultura familiar.  
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Abstract

The semi-arid region of Ceará is characterized by diverse environmental situations, with long
periods of water scarcity and high temperatures. In view of this situation, this article aims to
develop a study about the Rural Extension actions developed by higher education institutions
in the community of São Domingos in the municipality of Sobral, Ceará. The methodology
was based according to Extension Programs of the different executing institutions. Visits were
made to the study area and meetings with local producers. It was found that the extension
activities contribute to the development of the producers in daily coexistence in their activities
in family agriculture.
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INTRODUÇÃO

A Extensão  Universitária  surgiu  na  Inglaterra,  no  século  XIX,  como  a  chamada

“Educação Continuada” (Lifelong Education). De acordo com Nogueira (2005), a extensão

era destinada a população adulta que não tinha acesso a universidade. No Brasil, o Decreto do

Estatuto das Universidades Brasileiras do ano de 1931 não mostra a extensão como função da

universidade,  limitando-se  a  divulgação  de  pesquisas  voltadas  para  uma  população  mais

instruída.

As  atividades  extensionistas  são  vistas  como  um  dos  pilares  de  formação  cidadã

profissional,  sendo que  o  estudante  vai  ter  uma  participação  efetiva  com a  sociedade  na

difusão  de  conhecimentos,  colaborando  na  complementação  de  pesquisas  realizadas  na

universidade.  Percebe-se  que  a  extensão  tem uma  relação  direta  com a  Sociedade  Civil,

voltada para necessidades da população, assim contribuindo para uma solução de carências no

âmbito social.  

Nesse sentido, é importante salientar que a Política Nacional de Extensão conceitua a

Extensão Universitária como “processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e

a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e

a  Sociedade”  (FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE EXTENSÃO DAS UNIVERSIDADES

PÚBLICAS BRASILEIRAS, 2007, p. 17).

Nesse  trabalho  serão  descritas  ações  de  Extensão  Universitárias  realizadas  na

Comunidade  de  São  Domingos1,  como  um  elo  de  integração  entre  Comunidade  e

Universidade.  Especificamente  projetos  desenvolvidos  entre  2015  e  2017  tendo  como

proponentes o Instituto Federal do Ceará- IFCE a Faculdade Luciano Feijão e a Universidade

Estadual Valem do Acaraú- UVA. 

1 São Domingos é uma Comunidade Rural do Interior da Zona Norte do Estado do Ceará, fica localizado a 26
km2 do município de Sobral, Ceará. 
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Nessa  comunidade  existem  outros  projetos  envolvendo  a  Cáritas  Diocesana,  a

Coordenadoria de Agricultura do Município e outras Universidades sempre trabalhando com a

caprinocultura, que é bem expressiva na localidade. 

O Nordeste Semiárido se inclui no “Polígono das Secas”, dentre suas características se

destacam, além das chuvas concentradas em poucos meses do ano, a cobertura vegetal rasteira

(caatinga), o embasamento cristalino predominante que dificulta a retenção da água no solo, o

forte escoamento superficial  (run off), a evapotranspiração potencial  acima de 2000mm, a

predominância  de  rios  intermitentes  e  eventos  hidrológicos  extremos  (secas  e  cheias)

(VIEIRA; FILHO, 2006). Na região Nordeste, a seca pode ser considerada um problema de

política publica. A seca, um fenômeno natural, configura as formas de ocupação da região,

seja por limitar ou desenvolver uma estrutura favorecida pelas políticas de combate à seca

(ALVARGONZALEZ, 1984).

Diante  dessa  situação  São  Domingos  encontra-se  na  Superfície  Sertaneja,  os

agricultores sempre careceram de um acompanhamento técnico para auxiliá-los na vivência

do campo. Assim se faz presente na localidade projetos de Extensão Universitária para melhor

compreender  a  vida  dos  agricultores.  Na  comunidade  a  principal  fonte  de  renda  é  a

Agricultura Familiar, Pecuária Extensiva e a Piscicultura. As ações de Extensão Rural vêem

contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Sendo que é oportuno salientar que existe

uma difusão do conhecimento cientifico. Ou seja, é um momento de troca de conhecimentos

entre Universitários e Comunidade.

O Associativismo é um fator que está bem propagado em São Domingos, sendo que a

partir da organização e participação dos produtores rurais, em atividades na comunidade, os

agricultores  realizam  ações  de  convivência  com o  Semiárido,  bem  como  a  produção  de

hortaliças e frutos em um sitio comunitário, criação de animais em um aprisco. Através destas

atividades que os agricultores realizam, as instituições educacionais promovem capacitações e

reflexões sobre o sistema de produção e organização da comunidade com a perspectiva de

proporcionar qualidade de vida aos produtores rurais bem como incentivar a agregação de

valores aos produtos gerados nessa comunidade.

OBJETIVOS 
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Identificar  as contribuições  na formação cidadã dos agricultores  rurais,  através das

ações de extensão universitária promovidas por instituições de ensino superior e identificar o

nível de conhecimento dos envolvidos, para melhorar as práticas de extensão na comunidade

São Domingos, Jaibaras, Sobral-CE.

METODOLOGIA

 Para melhor compreender a pesquisa em uma visão sistêmica, na primeira etapa do

estudo,  realizou-se  uma  pesquisa  bibliográfica  e  documental  para  melhor  entender  a

abrangência  do  tema,  sempre  buscando  um  suporte  teórico  e  metodológico  para  o

prosseguimento do segundo momento da pesquisa. No segundo momento, foram realizadas

visitas na comunidade, para conhecer o público alvo e realizadas rodas de conversas com os

lideres  comunitários  e  agricultores  familiares  interessados  no  projeto,  para  constatar  a

aceitabilidade dos moradores no intuito de diagnosticar as potencialidades do local, em uma

dinâmica espacial. 

As atividades desenvolvidas ao longo do projeto foram fortalecimento das relações

pessoais e de trabalho, onde a Comunidade, com o apoio da equipe da Psicologia (docente e

discentes da Faculdade Luciano Feijão) puderam promover ações para elevar a auto-estima da

comunidade e seu poder de realização, ampliando sua visão de mundo, portando-se como

protagonistas  do  futuro  que  desejam  e  buscando  consistência  nos  seus  processos

organizacionais,  dando  credibilidade  aos  seus  empreendimentos  e  agregando  valor  aos

produtos produzidos a partir do leite de cabra.

Houve, a partir daí, a execução de mini-cursos sobre boas práticas de produção de

alimentos, palestras sobre a segurança alimentar, minicurso de processamento de leite para

fabricação de sorvetes, a partir do diagnóstico que na comunidade havia uma produção de

polpas de frutas, doces, bolos e queijos. 

Assim, dentre os projetos de Extensão ofertados na comunidade, esse trabalho relatará

o  projeto  intitulado  “Implantação  das  boas  práticas  de  fabricação  de  alimentos  em  uma

comunidade  da  zona  rural  de  Sobral-CE”  e  do  projeto  Beneficiando  comunidade  para

organização de produtos da caprinocultura,  que consistiu na participação de graduados do

curso de Tecnologia de Alimentos, Técnico em Agroindústria e professores do IFCE Campus

Sobral, professores da Faculdade Luciano Feijão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Os resultados obtidos no estudo evidenciam a importância dos projetos de extensão

rural  para  São  Domingos  na  construção  da  aprendizagem  do  saber  científico  para  os

produtores rurais, uma vez que a maioria dos agricultores desconhece técnicas científicas, que

apenas a universidade as conhecem e, nessas ações, repassam para os produtores e ensinam a

aplicar nos seus trabalhos. Dentre as principais potencialidades das pessoas que participaram

do  projeto,  podemos  perceber  o  empenho  das  pessoas  envolvidas,  o  reconhecimento  da

comunidade na aceitabilidade das atividades, na satisfação em trabalhar em equipe e continuar

trabalhando nos projetos de extensão e, também, que a infraestrutura da comunidade ajuda no

desenvolvimento das atividades. 

Saliente-se  que  a  maioria  das  pessoas  que  participaram  das  ações  na  localidade

apresenta um baixo nível de escolaridade, mas alguns estão no processo de alfabetização, em

uma escola pública que existe na comunidade. Diante desse fato, das pessoas não terem muita

instrução escolar, foram adotadas algumas estratégias para repassar as oficinas, palestras e

mini-cursos: o material dos cursos foi adaptado para melhorar a compressão dos participantes

de uma forma didática e construtiva. Ressalte-se que a faixa etária das pessoas estava entre 15

e 70 anos, ou seja, era um grupo com diferentes vivências de mundo. 

Nesses  projetos  foram  beneficiadas  diretamente  35  famílias  e  a  partir  dessas

capacitações foi percebido mudanças no modo de produção por alguns dos agricultores. No

entanto, observa-se a necessidade de um acompanhamento técnico sistemático para manter a

qualidade nos produtos gerados nessa comunidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante  do  cenário  político,  econômico,  social  e  educacional  da  sociedade

contemporânea se faz necessário a implantação de políticas publicas para o fortalecimento dos

projetos  de  extensão  universitária  para  a  sociedade  civil  em  seus  diferentes  contextos

organizacionais. . 

Devem ter  mais  políticas  públicas  em favor  da inserção  de projetos,  em favor  do

investimento  em  bolsas  de  extensão  tecnológica,  para  os  estudantes  universitários

vivenciarem projetos de extensão em pequenas comunidades. A ação de extensão auxilia na

construção de experiências para o estudante que está envolvido, pois o mesmo a partir dos

trabalhos  vai  ter  uma aproximação maior  com as  pessoas.  Os projetos  de  extensão estão

contribuindo para  o crescimento  da população  em geral.  Cada ação desenvolvida  fora  da
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universidade supre as necessidades de certos grupos da sociedade.  Quando a universidade

ultrapassar os seus muros, para difundir o conhecimento cientifico na sociedade, ela cumpre o

seu papel social.   

Conclui-se, portanto,  que as atividades de extensão rural realizadas na comunidade

São Domingos foram capazes de desenvolver nos produtores rurais uma consciência crítica

sobre  os  processos  produtivos  com  noções  de  segurança  alimentar,  boas  de  práticas  de

produção, levando a Comunidade a se apropriar da sua força e do seu território, este último

benefício consequência do trabalho da Faculdade Luciano Feijão.
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