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Resumo

A extensão é um dos elementos basilares da universidade,  contribuindo ativamente com a
sociedade em uma relação de transformação mútua. O estudo em questão traz uma análise
acerca do trabalho desempenhado pelo Time Enactus UVA Sobral, extensão da Universidade
Estadual Vale do Acaraú, na execução do projeto SerTão Sustentável. A iniciativa, além de
proporcionar conhecimento e vivências diferenciadas aos universitários que compõem o time,
ocasiona o empoderamento dos membros da comunidade, público-alvo das ações. Assim, o
conceito de empoderamento passa a ser também explanado, revelando a maneira subjetiva que
o impacto acontece, de forma a suscitar mudanças na perspectiva de vida das pessoas. 

Palavras-chave:  empoderamento;  empreendedorismo;  extensão;  sustentabilidade;

universidade. 

Abstract

Extension is one of the basic elements of the university, actively contributing to society in a
relationship of mutual transformation. The study in question brings an analysis about the work
carried  out  by  the  Team  Enactus  UVA Sobral,  extension  of  the  Vale  do  Acaraú  State
University, in the execution of the SerTão Sustentável project. The initiative, in addition to
provide knowledge and differentiated experiences to the university students who make up the
team, also brings empowerment to the community members, the target audience of actions.
Thus, the concept of empowerment is also explained, revealing the subjective way that the
impact happens, in order to bring about changes in the perspective of people's lives. 

Palavras-chave: empowerment; entrepreneurship; extension; sustainability; university.
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INTRODUÇÃO

Pensar na Universidade como um espaço de conhecimento que transcende os muros da

instituição é trazer à tona seus conceitos fundadores,  em que três bases se correlacionam:

ensino, pesquisa e extensão. Dos três pilares, o último oferece uma diversidade conceitual e

prática  que  interfere  diretamente  no  pensar  e  no  agir  junto  à  sociedade,  permitindo

compartilhar com o público externo o saber adquirido nos outros dois pilares. Essa relação

possibilita que as necessidades de comunidades sejam analisadas pelo viés do saber científico

e transformadas por acadêmicos interessados em promover o desenvolvimento social.

Valendo-se  desse  propósito,  o  Time  Enactus  UVA Sobral  atua  como  extensão  na

Universidade Estadual Vale do Acaraú, fortalecendo laços e disseminando saberes por meio

do projeto SerTão Sustentável, iniciativa que promove ações visando o empreendedorismo

social e o empoderamento comunitário. 

Assim,  acredita-se que esta sinergia na relação universidade-sociedade a partir  das

conexões desenvolvidas pelo projeto são geradoras de inovação e percepção verdadeiramente

universitárias, pois “o conhecimento não se estende do que se julga sabedor até aqueles que se

julga  não saberem;  o  conhecimento  se  constitui  nas  relações  homem-mundo,  relações  de

transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica destas relações.” (FREIRE, 2006, p.

36)

OBJETIVOS

O presente  estudo tem como  objetivo  abordar  a  extensão  universitária  como ação

direcionada  a  empoderar  vidas,  tomando  por  base  o  projeto  SerTão  Sustentável,

desempenhado pelo Time Enactus UVA Sobral. Assim, busca-se demonstrar a partir dessas

vivências,  as  relações  estabelecidas  entre  universidade  e  sociedade na aplicação de ações

voltadas  para  o  desenvolvimento  sustentável  e  o  empreendedorismo social,  possibilitando

inúmeras conexões geradoras de transformação mútua.
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METODOLOGIA

A pesquisa é do tipo qualitativa, de natureza básica, pois considera a relação dinâmica

entre mundo e sujeito, vínculo que não pode ser traduzido em números e objetiva gerar novos

conhecimentos, sem aplicação prática imediata prevista. É descritiva, do ponto de vista de

seus objetivos,  uma vez que busca descrever  o projeto SerTão Sustentável,  estabelecendo

relações entre a extensão universitária e o impacto social gerado pela mesma. No que se refere

aos  seus  procedimentos  técnicos,  trata-se  de  uma  pesquisa-ação,  realizada  em  estreita

associação com a execução do projeto, que visa a intervenção de problemáticas coletivas, no

qual os membros estão envolvidos de modo participativo, cooperando para a construção de

novos saberes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. PROJETO SERTÃO SUSTENTÁVEL

Em 1983, foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) a Comissão Mundial

sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, chefiada pela primeira-ministra da Noruega, Gro

Halem Brundtland, com o objetivo de promover audiências em todo o mundo e produzir um

resultado formal das discussões. O documento final desses estudos, apresentado em 1987 e

intitulado  “Nosso  futuro  Comum”  define  desenvolvimento  sustentável  como  “aquele  que

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras

atenderem às suas necessidades.” (CMMAD, 1991, p. 9)

Impulsionados  pelo  desafio de  levar  esse conceito  a  uma pequena comunidade  do

semiárido cearense, considerando suas características e problemáticas peculiares e buscando

ao  longo  dessa  trajetória  a  melhoria  da  perspectiva  de  vida  das  pessoas  que  nela  estão

inseridas, o Time Enactus UVA Sobral vem desempenhando o projeto SerTão Sustentável.

Realizado  na  comunidade  Serrote  do  Piaba,  localizada  no  setor  VI  do  Distrito  de

Bonfim, situado a 10 km da sede do município de Sobral, região norte do Estado do Ceará, o

projeto,  desde  seu  início  em maio  de  2017,  se  mantém empenhado  com o  propósito  de

construir um amanhã melhor. Acredita-se que a criação de comunidades sustentáveis é uma

forma de proteger o planeta, garantindo paz e prosperidade, assim como prevê o Objetivo de

Desenvolvimento  Sustentável  (ODS)  número  11  da  ONU  –  “Tornar  as  cidades  e  os

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.” (PNUD, online)
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Assim,  o  projeto  divide-se  em atividades  que  buscam atender  as  necessidades  da

localidade,  aliando  o  conhecimento  científico  dos  acadêmicos  com  o  saber  empírico,

habilidades e potencialidades da população. Suas ramificações culminam nas seguintes ações:

Bodega Sustentável, Tecnologias, Capacitações e Coleta Sustentável. 

Dessa  forma,  a  proposta  foi  construída  sobre  três  pilares  interdependentes  e

mutuamente  sustentadores  –  desenvolvimento  econômico,  capacitação  social  e  proteção

ambiental.  As  atividades  desenvolvidas  têm  impactos  econômicos  por  meio  da

comercialização de produtos oriundos da agricultura, que promove aumento na renda (Bodega

Sustentável),  e  da  implantação  de  tecnologias  que  promovem  a  redução  de  custos

(Tecnologias); impactos sociais através das oficinas que propiciam a conscientização e adoção

de  novas  práticas  de  cultivo  e  consumo,  bem  como  atividades  recreativas  e  formativas

(Capacitações);  e impactos ambientais  permeados por práticas que estimulam a destinação

correta de resíduos sólidos e a consciência ambiental (Coleta Sustentável).

2. EMPODERAMENTO COMUNITÁRIO 

A  partir  da  segunda  metade  do  século  XX,  se  começou  a  utilizar  o  vocábulo

“empoderamento”, do inglês empowerment, como forma de expressar a luta por direitos civis,

na qual a autossuficiência apresentava-se como ideia central (self made man) (BAQUERO,

2005).

É  fato  que  já  neste  primeiro  momento  a  referida  palavra  implica  a  conquista  da

liberdade,  progresso  e  superação  do  estado  de  dependência,  seja  econômica,  física  ou

intelectual. Todavia, quando o termo começa a vir acompanhado do adjetivo “comunitário”

passa a adquirir traços mais amplos, voltados para a coletividade, na qual torna-se possível

visualizar a mobilização de pessoas para a realização de objetivos comuns, trabalhando suas

crenças nos direitos à cidadania e aspirações a um futuro melhor. 

Nesse sentido, Dreier (1996), afirma que o empoderamento comunitário está associado

à organização de comunidades  para resolver problemas sociais  e melhorar  suas condições

econômicas, contexto em que o projeto SerTão Sustentável se encontra inserido. 

As  atividades  desempenhadas  vêm gerando  resultados  progressivos,  expandindo  o

público diretamente  impactado e  incentivando nele  suas  capacidades  e habilidades.  Dessa

forma,  o  Time  enxerga  oportunidades  e  as  desenvolve  em prol  das  melhorias  que  serão

refletidas na comunidade. 
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A metodologia  diferenciada  permite  que  a  cooperação  e  o  diálogo  empodere  as

pessoas  atingidas  pelas  ações.  Assim,  as  atividades  despertam  a  vontade  de  adquirir

autossuficiência e a concomitante busca pelo desenvolvimento da localidade. Como forma de

apresentar estes resultados, cuja mensuração torna-se por vezes difícil devido ao seu imenso

caráter subjetivo, é possível citar o impacto de algumas ramificações do projeto.

2.1.  Bodega Sustentável

Com  o  propósito  de  solucionar  a  problemática  do  desperdício  de  alimentos  na

comunidade,  ocasionado pela produção em larga escala  e a falta de mercado consumidor,

criou-se  a  Bodega  Sustentável,  uma  barraca  itinerante  que  comercializa  produtos

confeccionados a partir da matéria-prima que antes seria desperdiçada. 

Por meio dessa iniciativa, sucos, frutas, bolos, biscoitos e até mesmo cactos passaram

a ser vendidos em feiras e encontros de agroecologia, formando uma rede de clientes.  Assim,

os  conhecimentos  adquiridos  nas  oficinas  são  utilizados  na  diversificação  da  produção  e

aumento da renda, proporcionando valor à cadeia produtiva. 

A Bodega Sustentável despertou o espírito empreendedor dos agricultores, que antes

participavam somente de uma feira ao mês organizada pela prefeitura,  impulsionando-os a

deixar  a  zona  de  conforto,  buscar  qualificação  profissional  e  alcançar  independência

econômica. 

Nas duas primeiras feiras, os mais de 14 produtos comercializados pelos 7 agricultores

geraram um faturamento aproximado de R$ 1000,00 (mil reais), o que significa um aumento

de  200%  na  renda  mensal  de  cada  agricultor.  Atualmente,  a  atividade  conta  com  15

cadastrados e realiza duas feiras por mês.
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Gráfico 1. Aumento da renda mensal dos agricultores cadastrados na bodega sustentável e crescimento do
número de cadastros.

2.2.  Capacitações

Com o objetivo de proporcionar às 60 famílias da região um novo olhar diante de suas

potencialidades, foram realizadas 13 oficinas, cujos temas foram pensados de acordo com as

necessidades da comunidade, de forma a gerar os conhecimentos e habilidades essenciais ao

seu progresso. 

Nessa perspectiva, foram aplicadas capacitações voltadas para fabricação de biscoitos,

produção de polpas, fabricação de bioprotetores naturais, empreendedorismo, modelagem de

negócios,  segurança  no  campo,  destinação  correta  de  resíduos  sólidos,  produção  de

compostagem, preservação ambiental, consumo consciente da água, educação alimentar e uso

de plantas medicinais.

Através dessas ocasiões,  disseminou-se conhecimento,  qualificação e esperança em

um amanhã  melhor.  Assim,  em uma  comunidade  formada  por  480  habitantes,  95  foram

diretamente impactados, pois participaram de no mínimo uma das capacitações, enquanto 365

foram atingidos indiretamente, visto que compõem o núcleo familiar do membro que atuou

em primeiro plano.

Gráfico 2. Impacto das capacitações na população da comunidade.

3. RELAÇÃO UNIVERSIDADE-COMUNIDADE NA EXTENSÃO ACADÊMICA

O  Fórum  Nacional  de  Pró-Reitores  de  Extensão  das  Universidades  Públicas

Brasileiras, instalado em 1987, define extensão universitária como: 

O processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de
forma  indissociável  e  viabiliza  a  relação  transformadora  entre  Universidade  e
Sociedade.  A  extensão  é  uma  via  de  mão  dupla,  com  trânsito  assegurado  à
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comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração
da práxis de um conhecimento acadêmico. (FORPROEX, 1987, p. 11)

Esta conceituação nos permite compreender a extensão universitária como um espaço

de geração de conhecimento, porém o processo não ocorre pelas vias teórico-metodológicas

típicas do ambiente acadêmico. Ao estimular a relação bidirecional entre a universidade e a

sociedade,  o  saber  científico  atua  como  agente  transformador  dos  problemas  sociais,

possibilitando múltiplas vivências de transformação recíproca.

Trazendo  à  tona  as  convicções  sustentadas  por  Freire  (2006),  este  movimento

caracteriza-se  pela  horizontalidade  de  saberes,  contrária  a  imposição  verticalizada  do

conhecimento  como  algo  rigidamente  estabelecido  e  exercido  em  sua  completude.  O

aprendizado  apresenta-se  como  um  processo,  cuja  construção  acontece  continuamente,  e

assim, torna-se instrumento basilar da extensão o respeito à cultura e valores locais onde se

almeja  adentrar,  assumindo  um compromisso  com as  mudanças  a  partir  do  diálogo  e  da

cooperação. “A educação tem caráter permanente.  Não há seres educados e não educados.

Estamos  todos  nos  educando.  Existem graus  de  educação,  mas  estes  não  são  absolutos.”

(FREIRE, 1983, p. 28)

A conexão universidade-comunidade é capaz de formar vínculos  tão indissociáveis

que  a  mudança  dos  sujeitos  que  participam  do  processo  torna-se  previsível.  A relação

transcende o plano subjetivo dos agentes de tal forma que ao adentrar nesta sinergia já não é

mais possível sair da mesma maneira.  Assim, o universitário  que vai não é o mesmo que

retorna e a comunidade que é contemplada inicialmente, não é aquela que se deixa ao final. 

É este sentimento que os alunos Enactus compartilham ao se inserir em comunidades e

nelas  aplicar  seus  conhecimentos,  ideias  e  ideais,  convertidos  em projetos,  que  permitem

mudar a situação de pessoas e localidades geograficamente próximas de suas universidades,

embora distante em suas realidades, mas que pelo olhar ávido e mãos dispostas de acadêmicos

vivenciando a extensão, permitem que sonhos sejam despertados e realizados.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pesquisa desenvolvida, nota-se a caracterização da extensão universitária

como agente transformador do ambiente em que se insere. O desenvolvimento de conceitos

como  o  de  sustentabilidade,  empoderamento  comunitário  e  extensão  fizeram-se  de  suma

importância para a compreensão de aspectos relevantes do projeto SerTão Sustentável, bem
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como os  dados de ações  desempenhadas,  que permitem a visualização  do impacto  que  a

iniciativa vem proporcionando.

Trazer  o  conceito  de  empoderamento  vinculado  à  extensão no caso  específico  em

questão,  permitiu  retratar  uma  situação  concreta,  mencionando  resultados,  experiências  e

opiniões, pensadas com base na vivência do fazer acadêmico. 

Em  conclusão,  cabe  salientar  o  vínculo  transformador  entre  universidade  e

comunidade,  no  qual  o  conhecimento  universitário  é  capaz  de  intervir  ativamente  nos

problemas  sociais,  gerando  mudanças  recíprocas,  em  que  ambos  os  elos  da  relação

contribuem e beneficiam-se da construção do saber desenvolvido.  
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