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Resumo: O objetivo desse trabalho é verificar até que ponto coincidem as expectativas 
dos trabalhos de extensão realizados pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 
em uma das cidades da sua área de influência (Paraíso do Sul) e as expectativas dos 
beneficiários desse projeto.  A metodologia utilizada foi  a entrevista estruturada e a 
conclusão aponta para uma ligeira  diferença de percepção da efetividade da extensão.
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Abstract: The aim of this work is to check to what extent coincide expectations of the 
work done by the extension of Federal University of Santa Maria (UFSM) in one of the 
cities in its area of influence (Paradise South) and the expectations of the beneficiaries 
of this project. The methodology used was a structured interview and completion points 
to a slight difference in perception of the effectiveness of the extension.
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1 - Introdução
 

Nosso  objetivo  ao  implementar  a  presente  pesquisa  era  provar  as  seguintes 
hipóteses de trabalho:

1º  -  Há  uma  dicotomia  entre  as  atividades  de  extensão  desenvolvidas  pelas 
Universidades e aquilo que a comunidade realmente deseja;

2º - Os projetos desenvolvidos pelos alunos e professores do Mestrado em Extensão 
Rural  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria  -  UFSM  em  Paraíso  do  Sul  -  RS 
influenciam  a  prática  educativa  dos  professores  do  município,  especialmente  nas 
questões que dizem respeito à Educação Ambiental.

Partindo das hipóteses acima, formulamos o seguinte problema de estudo:

Qual  a relação  existente  entre  educação,  o  Curso de Pós-Graduação em 
Extensão Rural, a Universidade Federal de Santa Maria e a realidade existente no 
município  de  Paraíso  do  Sul  no  que  se  relaciona  ao  trabalho  de  Educação 
Ambiental?
 Nossa motivação inicial partiu do desejo de trabalhar com a questão educacional 
e, por isso, utilizamos como ponto de partida uma conversa informal com a Secretária 
de  Educação  do  Município  de  Paraíso  do  Sul,  seguida  por  uma  entrevista  não 
estruturada.  Utilizando  a  mesma técnica  entrevistamos  uma amostra  significativa  de 
professores municipais com o objetivo de refutar ou confirmar nossas hipóteses iniciais 
e dar solução ao nosso problema de estudo.

Para esclarecer melhor os conceitos aqui utilizados, foi redigido um capítulo no 
qual  são  apresentados  os  pressupostos  teóricos  que  nortearam  o  presente  trabalho, 
mostrando a  relevância  da Educação Ambiental,  bem como o papel  da UFSM e do 
CPGExR1 na realidade do Município de Paraíso do Sul, de modo especial na educação 
de 1ª a 4ª séries do 1º grau.  Utilizamos como subsídio as principais obras da área de 
educação  ambiental,  ressaltando  principalmente  o  pensamento  dos  autores 
contemporâneos.

2 - Objetivos

A partir  da realidade observada no município de Paraíso do Sul,  pretende-se 
analisar o modo como o corpo docente municipal percebe as ações extensionistas da 
UFSM, suas expectativas em relação às mesmas e especialmente as ações do Curso de 
Mestrado em Extensão Rural e o modo como  estas interferem na educação ambiental.

Nossos objetivos nesse trabalho são: verificar a percepção que os professores 
municipais  de  Paraíso  do  Sul  têm  do  trabalho  realizado  pela  UFSM  no  citado 
município; mensurar as expectativas em relação a futuros projetos da UFSM  e levantar 
sugestões para estes projetos; observar a maneira como é realizado o trabalho na área de 
educação ambiental  no âmbito das escolas municipais  de Paraíso do Sul;  analisar  o 
modo como os professores do 1º segmento do 1º grau, da rede municipal de Paraíso do 
Sul, percebem a realidade do município em que vivem.

1 Curso de Pós- Graduação em Extensão Rural.



3 - Pressupostos Teóricos

O conceito de extensão rural, de forma organizada, surgiu nos Estados Unidos, 
na década de 80 do século dezenove. Foi quando os resultados das pesquisas realizadas 
nos Centros de Experimentação e nos Colégios Agrícolas precisaram ser divulgados 
entre  os  produtores  rurais  que  surgiu  o  “Extention  Service”,  com  seus  métodos 
pedagógicos próprios, caracterizados principalmente pelas demonstrações.
 Essas  demonstrações  eram  realizadas  diretamente  nas  propriedades  dos 
agricultores, geralmente no terreno de um líder comunitário, sob o princípio pedagógico 
do “ensinar a fazer, fazendo”. Quer dizer, o técnico tinha que realizar a prática (ou a 
demonstração)  na frente  dos  agricultores  e  logo após  ela  era  repetida,  comentada  e 
avaliada pelos presentes.
 O serviço de extensão era dirigido à família agricultora e todos participavam dos 
projetos executados. Através desse serviço a família recebia novos conhecimentos sobre 
agricultura, pecuária, combate a doenças e pragas das plantas, adubação do solo, épocas 
apropriadas de plantio, armazenagem, uso correto de máquinas agrícolas, alimentação 
balanceada dos animais, saneamento básico na propriedade, práticas de higiene pessoal, 
educação alimentar,  educação para  a  saúde,  melhoramento  do  lar,  cuidados  com os 
recém-nascidos, conservação de alimentos e outras práticas.

No Brasil, a EMBRATER definiu, em 1984, a extensão rural como um processo 
educativo com o objetivo de contribuir para a elevação da produção, da produtividade 
da renda e da qualidade de vida das famílias rurais, sem dano ao meio ambiente. 

Atualmente,  encontramos  uma  preocupação  de  aliar  a  extensão  rural  e  suas 
técnicas com a educação ambiental. A importância  social  da educação ambiental  está 
no  fato  de  que  nessa  educação  (formal,  não  formal,  informal)  estão  incluídos  uma 
diversidade de aspectos que têm em comum um objetivo central: a manutenção de um 
ecossistema sadio para a geração presente e para as futuras, onde a vida seja valorizada.

Neste  sentido,  a  educação  é  entendida  e  fundamentada  na  humanização  dos 
homens inseridos no contexto das duas relações sociais na direção dos interesses das 
camadas populares.

Sabe-se que a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos. 
Assim sendo a compreensão de educação passa pela compreensão de 
natureza. ( SAVIANI: 1992,19)

Um  trabalho  educativo  ambiental  deve  abranger  vários  elementos  além  de 
aspectos puramente ecológicos, biológicos, ou práticas ambientalistas  desligadas de um 
processo pedagógico educativo mais amplo.

Genebaldo Freire  Dias,  pesquisador  de Educação Ambiental  da Universidade 
Católica de Brasília, esclarece que  “ a abordagem ambiental é mais integrada, pois  
além  dos  aspectos  ecológicos,  considera  aspectos  sociais,  econômicos  e  políticos,  
culturais e Éticos”. ( DIAS: 1998, 122 )

Diante disso, percebe-se o enfoque ambiental direcionado para a ação, para a 
busca da cidadania, pois ao tomar conhecimento dos problemas ambientais, o educando 
identifica soluções, podendo assim tornar-se parte das ações que conduzam à melhoria 
do ambiente através da participação comunitária.  Portanto, informação, percepção dos 
problemas  e  participação  são  importantes  recursos  para  o  desenvolvimento  da 
consciência ambiental.



Essa  conscientização  deve  acontecer  primeiramente  entre  os  educadores  para 
que descubram a importância da implementação de temas ambientais em suas práticas 
pedagógicas.

Por  sua  característica  interdisciplinar,  a  Educação  ambiental  não  é 
facilmente  entendida  pelos  educadores  que  tendem  a  relacioná-la  a 
práticas  específicas  (como coleta  seletiva  do  lixo ou organização  de 
hortas) ou a considerar que qualquer observação do cotidiano ou regra 
de civilidade é o desenvolvimento da Educação Ambiental. (PEDRINI: 
1997, 88 )

-
Não se pode esquecer  que deve existir  um compromisso ético e histórico do 

homem com as gerações futuras, de se conservar melhor o espaço ambiental e de se 
manter  uma  solidariedade  com  as  outras  espécies  inerentes  ao  processo  de 
desenvolvimento de vida na terra.

Para existir uma prática educativa de educação ambiental no âmbito do ensino 
formal  tem  que  haver  primeiramente  uma  reflexão  dentro  deste  processo  sobre  as 
relações dos seres entre si, do ser humano com ele mesmo e do ser humano com seus 
semelhantes.

Com  a  promulgação  da  Constituição  Brasileira  de  1988,  reconheceu-se 
conforme o artigo 225, parágrafo 1º, alínea VI,  que :

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações.

Esse mesmo artigo estabelece e incumbe ao Poder Público :

. . . promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para preservação do meio ambiente.

Destacamos aqui o papel da Universidade na busca de um trabalho educativo 
ambiental,  pois  esta acumula  funções de ensino,  pesquisa e extensão,  o que a torna 
responsável  pela  formação  do  cidadão-profissional  que  vai  atuar  no  mercado  de 
trabalho; na escola ( 1º, 2º e 3º graus) como professor, como pesquisador , etc.  Esta 
deve  buscar  de  alguma  forma  subsídios  para  redimensionar  um trabalho  educativo 
ambiental nas suas várias áreas de formação.

Especificamente,  em relação  ao Curso de Pós-Graduação em Extensão  Rural 
criado em 1975 e credenciado pelo Conselho Federal de Educação em 1980, podemos 
citar os seguintes objetivos:

Possibilitar  o  aperfeiçoamento  teórico  e  embasamento  metodológico 
necessário para pesquisa na área de Extensão Rural e Desenvolvimento 
Sustentável.
Identificar  e  analisar  problemas  do  meio  rural  com  o  intuito  de 
desenvolver o desenvolvimento rural sustentável.
Subsidiar, através de estudos e pesquisas, políticas que visem o fomento 
ao  desenvolvimento  rural  sustentável,  considerando  os  aspectos 
econômicos, políticos, culturais e ambientais.



Dentro  dessas  perspectivas,  faz-se  necessário  uma análise  mais  profunda em 
relação  à  realização  de  um  trabalho  pedagógico  em  Educação  Ambiental  em 
determinada realidade tendo em vista os múltiplos aspectos nele envolvidos.  Buscou-se 
o município de Paraíso do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, para uma pesquisa 
prática , que permitisse aprofundar esta problemática.

O município de Paraíso do Sul localiza-se na região central do estado do Rio 
Grande  do  Sul.   É  considerado  ruralizado,  pois  apresenta  uma  população  de 
aproximadamente  6.565 habitantes,  dos quais  84,17 % se encontram no meio  rural. 
Além da distribuição da população,  a precária infra-estrutura e a participação pouco 
significativa do setor terciário na economia municipal nos permite caracterizá-lo como 
tal.

O município tem sua população formada majoritariamente por descendentes de 
imigrantes alemães e italianos.  A estrutura fundiária predominante é a de minifúndios, 
onde se destacam as culturas de arroz, milho e fumo.  Com uma menor participação da 
produção de soja, amendoim e cítricos.

Levando-se em conta o meio ambiente, a qualidade de vida e a cultura, nota-se 
primeiramente que a cobertura vegetal é de menos de 15%, incluindo o reflorestamento, 
apresenta um pequeno número de animais silvestres e os solos férteis são favorecidos 
por uma rede hidrográfica composta pelos afluentes do Rio Jacuí. (VELLA et alli: 1997, 
18 ).

O  quadro  educacional  conta  com  18  escolas  municipais  –  sendo  duas 
conveniadas com municípios vizinhos – e 30 professores, atendendo a um total de 441 
alunos na sede e no interior.   Existem ainda três escolas estaduais de 1º e 2º graus 
completos atendendo 728 alunos.

Levar  em  conta  a  realidade  de  Paraíso  do  Sul  em  seus  múltiplos  aspectos 
(econômico,  geográfico,  político,  social,  etc.)  é  de  fundamental  importância  para 
aprofundar  certos  elementos  essenciais  para  a  efetivação  de  um trabalho  educativo 
ambiental.

PEDRINI (1997: 266 ) propõe:

A consciência do problema que impede a qualidade de vida desejada 
pelo  grupo  que  desenvolve  seu  processo  de  Educação  Ambiental  é 
favorecida pelo conhecimento da realidade, local e global, do contexto 
em que tal problema se situa, conhecimento este produzido nos próprios 
caminhos teóricos e práticos seguidos para a solução do problema.

Usando  esta  proposta  de  PEDRINI  como  elemento  norteador,  buscamos  em 
nosso trabalho construir o nosso conhecimento sobre a realidade de Paraíso do Sul e, de 
modo especial, sobre o desenvolvimento da Educação Ambiental no município.

4 - Metodologia
A metodologia utilizada na pesquisa foi a entrevista estruturada com perguntas 

abertas e a observação indireta, além de conversas informais com a secretaria municipal 
de educação, aplicada  em julho de 1998.  Foram entrevistados: professores, diretores e 
a Secretária Municipal de Educação.  Nessa entrevista buscamos analisar as seguintes 
categorias:

• Percepção da realidade de Paraíso do Sul ;



• Situação educacional do Município;

• Percepção do conceito de Meio Ambiente;

• Prática e percepção do conceito de educação ambiental nas escolas municipais do 1º 
segmento do 1º grau (1ª a 4ª séries do 1º grau);

• Avaliação do trabalho desenvolvido pela UFSM no município;

• Expectativa em relação a novos projetos da UFSM.

4.2 - Tabulação dos dados

Sobre os dados pessoais dos professores entrevistados, podemos dizer que foram 
90% de mulheres e 10% de homens.    Quanto à escolaridade, 80% possuem o 2º grau 
completo (curso de magistério) e 20% curso superior.  Quanto ao cargo ou função, 70 % 
eram professores de turmas de 1ª a 4ª séries e os demais se distribuíam conforme a 
tabela abaixo.

Tabela 1 - Cargo ou função
Cargo ou Função Nº %

Secretaria Municipal 01 10
Diretor 01 10
Professor 1ª a 4ª série 07 70
Professor classe especial 01 10
Total 10 100

Tabela 2  - Percepção da Realidade do Município
Opiniões Nº %
Progrediu bastante 4 21
Melhorou na área educacional 5 26
Melhorou com a emancipação 3 16
O município deve desenvolver-se de maneira lenta e constante 3 16
Outros 4 21
Total 19 100
Obs.: Os entrevistados podiam citar mais de um fator.

Analisando a tabela 2, podemos observar que a maioria dos entrevistados vê de 
maneira positiva o ambiente em que vive, e que grande parte associa os progressos do 
município à emancipação, apesar de não ter sido diretamente questionado sobre isso, 
muitos entrevistados lembraram a qualidade da educação no município.2

2 O Município foi criado em 12 de maio de 1988, formado pelos distritos de Rincão da Porta, Paraíso do 
Sul e parte de Três Vendas, pertencentes a Cachoeira do Sul.



Tabela 3 - Percepção da Realidade educacional do Município
Opiniões Nº %

A situação educacional é boa 3 11,5
Há bastante troca de experiências e trabalhos em grupo 3 11,5
Melhorou de alguns anos para cá 2 7,7
Há bastante incentivo da Prefeitura e da Secretaria Municipal 
de educação

5 19,4

Há uma estagnação educacional e falta de incentivo 4 15,3
Outros 9 34,6
Total 26 100

Aqui  observamos  que  apesar  da  maioria  identificar  a  realidade  educacional 
municipal como boa, há um número significativo de entrevistados que apontam para 
uma situação de estagnação no campo educacional e para a falta de incentivos.  Entre as 
outras respostas são significativas afirmações como: “É difícil motivar os alunos” e “Os 
pais não participam”.

Tabela 4  - Percepção de Meio Ambiente
CATEGORIAS N %

Trabalho com a EMATER 4 40
Semana do Meio Ambiente 2 20
Alunos como agentes poluidores 2 20
Reciclagem 2 20

Total 10 100%

Sobre a percepção do meio ambiente observamos que a maioria dos professores 
entrevistados  associa  meio  ambiente  a  trabalhos  realizados  pela  EMATER-RS3,  os 
demais  associaram  essa  percepção  a  atividades  como:  semana  do  meio  ambiente, 
reciclagem e poluição ambiental.

Tabela 5 - Conceitos e trabalhos com Educação Ambiental
CATEGORIAS N %

Eventos Isolados 6 35,5
Conscientização em sala de aula 3 17,5
Importância do envolvimento 
dos pais

3 17,5

Trabalhos desenvolvidos pela 
indústria do fumo

2 12

Trabalho integrado durante o ano 3 17,5
Total 17 100%

Obs.: O professor podia escolher mais de uma alternativa.

Analisando  essa  tabela,  podemos  observar  que  a  grande  maioria  associa 
educação ambiental a eventos isolados: 17,5 % referiram-se à conscientização através 
de trabalhos em sala de aula, 17,5 % falaram da importância do envolvimento dos pais e 

3 EMATER/RS - Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural.    



17,5 % afirmaram realizar um trabalho integrado durante todo o ano, 12 % falou do 
trabalho de educação ambiental realizado pelas indústrias de fumo da região.

Tabela 6- Avaliação do trabalho desenvolvido pela UFSM
CATEGORIAS N %

Bom 5 33
Adequado e prático 2 14
Falta continuidade 5 33
Outros 3 20

Total 15 100%
 Obs.: O professor podia escolher mais de uma alternativa.

Ou seja, 33% dos entrevistados avaliaram o trabalho como bom, mas ressaltaram 
que ele sofre com a falta de continuidade, 14 % acreditam que o programa é adequado e 
outros 20% falaram de outros fatores tais como, falta de programação, não adequação e 
etc.

5 - Conclusão

A  partir  da  realidade  de  Paraíso  do  Sul,  observamos  que  a  maioria  dos 
educadores  municipais  das  séries  iniciais  do  1º  grau  de  Paraíso  do  Sul  tem  uma 
percepção favorável de seu município e do sistema educacional em que atua.

Após  a  pesquisa,  tabulação  e  análise  dos  dados,  podemos  afirmar  que  com 
relação  às  hipóteses  iniciais  que  nortearam este  trabalho,  concluímos  que  os  dados 
levantados, especialmente os das tabelas nº 4 e 5, confirmam a nossa 1ª hipótese.  Tal 
dicotomia  é  claramente  explicitada  através  do  discurso  dos  professores.   A  grande 
crítica  é  a  falta  de  continuidade  dos  projetos  e  a  ansiedade  com a  falta  de  ações 
concretas,  como disse uma das  entrevistadas  “Nós já  sabemos quais  são os  nossos  
problemas, agora eu quero saber quais são os remédios”.

A  nossa  2ª  hipótese  foi  refutada  porque  não  encontramos  nas  entrevistas 
realizadas menções positivas ao trabalho realizado pelo Curso de Pós-Graduação em 
extensão Rural da UFSM, em Paraíso do Sul.  Resultado explicado pelo fato de que a 
primeira etapa do projeto: Fatores Psicossociais e Comunicativos que interferem na 
concepção sobre o Desenvolvimento Sustentável : O Caso de Paraíso do Sul RS,  a 
proposta  era  estudar  a  comunidade  no  seu  conjunto  cultural,  social,  econômico, 
educacional  e  comunicativo.   Sendo  assim,  não  estavam  previstas  intervenções  na 
comunidade, como a prevista pela hipótese e a que propomos nas considerações finais 
do presente trabalho.

Em relação ao modo como é implementada a Educação Ambiental no ensino de 
1ª a 4ª série do 1º grau, nas escolas municipais, podemos afirmar que predominam as 
ações isoladas e poucos professores realizam um trabalho integrado ao longo de todo o 
ano, como o recomendado pela maior parte dos autores contemporâneos que tratam do 
tema (Pedrini, Dias e outros).

Com a intenção de solucionar este quadro buscamos avaliar o que a população e, 
de  modo  especial,  os  educadores  municipais  de  Paraíso  do  Sul,  esperam  da 
Universidade, especialmente do CPGExR, e que trabalhos poderão ser implementados 
para suprir tal demanda.



Nossas  sugestões,  seguindo  as  diretrizes  traçadas  para  a  segunda  etapa  do 
projeto: Fatores Psicossociais e Comunicativos que interferem na concepção sobre 
o Desenvolvimento Sustentável : O Caso de Paraíso do Sul RS,   são a organização 
de uma Jornada Pedagógica para reciclagem dos professores municipais,  envolvendo 
alunos e professores do CPGExR e a Secretaria Municipal de Educação de Paraíso do 
Sul.  Sugerimos também um relatório endereçado ao Pró-Reitor de Extensão da UFSM, 
encaminhando as críticas dos habitantes de Paraíso do Sul à falta de continuidade dos 
projetos lá implementados.

Em resumo, a Universidade deve procurar adequar suas ações aos desejos da 
população  local,  procurando  incorporar  os  saberes  e  o  “saber-fazer”  desenvolvidos 
pelos professores em sua prática docente.
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