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Resumen 
En la presente comunicación se exponen los resultados de una experiencia de extensión 
universitaria en curso en la Universidad de Brasilia-FUP / UNB, experimentada por 
estudiantes licenciados en Ciencias Naturales, intitulada "Proyecto de Educación 
Ambiental Parque Sucupira". Los análisis presentados tienen como objetivo mostrar la 
influencia derivada de las actividades de extensión en la formación del profesorado. 
Compuesto por 04 acciones estructurantes: encuesta de opinión, sendas supervisadas, 
programas de radio y redes sociales (web, blogs y facebook), desarrolladas con la 
participación de escuelas de educación básica, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales vinculadas a áreas de comunicación y educación ambiental, el 
proyecto se lleva a cabo con el materialismo histórico y dialéctico como método de 
abordaje. Después de 5 años de su implementación el proyecto ha possibilitado 
prácticas docentes innovadoras, con metodologías diferentes de las utilizadas en la 
vida escolar cotidiana. 
 
Resumo 
Na presente comunicação expomos os resultados de uma experiência de extensão 
universitária da Universidade de Brasília-FUP/UnB, vivenciada por estudantes do curso 
de Licenciatura em Ciências Naturais, intitulada “Projeto de Educação Ambiental 
Parque Sucupira”. As análises apresentadas visam mostrar a influência advinda das 
atividades extensionistas sobre a formação docente. Composto por 04 ações 
estruturantes: Pesquisa de Opinião, Trilhas Monitoradas, Programas de Rádio e Redes 
Sociais (site, blog e facebook), desenvolvidas com a participação de escolas de 
Educação Básica, organizações governamentais e não governamentais vinculadas as 
áreas de comunicação e educação ambiental, o projeto é realizado tendo o 
Materialismo Histórico e Dialético como método de abordagem. Decorridos 5 anos de 
sua implementação o projeto tem oportunizado práticas docentes inovadoras, com 
metodologias diversas daquelas utilizadas no cotidiano escolar. 
 
Introdução 
Na atualidade o debate acerca da qualidade da educação tem assumido cada vez mais 

relevância no ambiente acadêmico. A relação intrínseca entre qualidade e formação 

docente associada às práticas desenvolvidas nas universidades obriga que se reflita 

acerca da escola que temos e da educação que queremos construir.  

Nos marcos da sociedade capitalista a educação e tudo que a ela se refere é, em geral, 

pensado como forma de responder à manutenção do sistema em curso, nesse sentido 
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a formação de professores é processo pelo qual se viabiliza a educação que “ao 

propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina 

produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e transmitir um 

quadro de valores que legitima os interesses dominantes”(Mészáros, 2008,p.35). 

Nesse contexto consolida-se a opinião de que é preciso inovar na formação 

daqueles/as que atuarão no processo ensino-aprendizagem. Romper com as práticas 

instituídas historicamente certamente não é tarefa fácil, a realidade exige novos 

olhares acerca da pratica docente, reafirmando a importância da perspectiva 

investigativa como orientadora da práxis pedagógica. Por isso, o tripé sobre o qual se 

funda a formação universitária (ensino, pesquisa e extensão) exige uma materialidade 

sem fragmentações decorrentes da supervalorização de uma dimensão em detrimento 

de outra. Nesse sentido, as reflexões apresentadas neste texto objetivam, a partir do 

concreto pensado, identificar como seria possível desenvolver uma formação docente 

emancipatória tendo as atividades de extensão como princípio formativo? 

 

Marco teórico 
Considerando a necessidade de se contextualizar o fenômeno em análise buscou-se 

compreender como a extensão universitária se instituiu historicamente no âmbito das 

universidades brasileiras como prática pedagógica de ensino e pesquisa, tendo em 

vista que por meio dela se produz conhecimento assentado em experiências coletivas, 

e como essa prática pode se constituir em princípio constitutivo da práxis pedagógica. 

De acordo com Rocha (2001) na origem a extensão universitária surge com o fim de 

propagar os ideais religiosos junto às comunidades europeias nos marcos da educação 

comunitária. Considerando a tradição da educação brasileira de importação de 

modelos, não há que se estranhar que nossas universidades tenham sido estimuladas a 

práticas de extensão referenciadas no assistencialismo, “mera prestação de serviços” 

(Frantz y Silva, 2002, p.162). Práticas, muitas vezes, utilizadas para aproximar 

universidade e sociedade, distanciadas pela dívida social resultante do caráter 

excludente da educação brasileira, marcadamente elitista.  O Projeto de Educação 

ambiental Parque Sucupira ancora-se no pensamento de  Saviani (1980), que considera 

fundamental superar tanto o caráter assistencial quanto a dimensão mercantilista das 

práticas extensionistas nas universidades brasileiras que possuem potencial para 

superarem a expectativa do senso comum de mera produção do conhecimento e da 

formação de mão de obra qualificada em educação de nível superior   (Frantz y 

Silva,2002). Ou seja, este projeto de extensão visa a superar a relação unilateral entre 

universidade (propositora) e sociedade (receptora), por isso, a participação dos 

diferentes sujeitos nas distintas etapas de planejamento e execução do projeto se 

constitui prática permanente. Ele se coloca como define Vasconcelos e Cruz 

(2011,p.17) como:  

Espaço privilegiado para a emergência e a consolidação de propostas pedagógicas 

inovadoras nas Universidades. Por ser uma atividade acadêmica menos regulamentada, 

que aglutina estudantes e professores mais inquietos e propositivos, ela funciona como 

um laboratório de práticas pedagógicas inovadoras, onde propostas ainda pouco 

estruturadas vão se aperfeiçoando. 
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Nesse sentido, o movimento dialético entre ensino e pesquisa mediado pela extensão 

é pensado como uma forma inovadora de produção e comunicação do conhecimento 

sustentando-se em bases mais apropriadas ao contexto onde ocorre, pois, as 

universidades brasileiras possuem a vocação de se engajarem socialmente, 

problematizando e equacionando a própria sociedade (Maciel, 2010, p. 17). Ao longo 

do projeto a relação teoria/prática foi experimentada no espectro das diversas 

metodologias que a flexibilidade da extensão permite. Sustentada no Materialismo 

Histórico e Dialético como método de abordagem “um método pelo qual se aspira à 

compreensão da própria realidade, na plenitude de suas determinações concretas e de 

sua evolução” (Röd, 1974, p.1), buscou-se a partir das categorias totalidade, mediação 

e contradição os elementos criativos e emancipatórios da aprendizagem. O método 

como ferramenta da:  

Construção e desconstrução das redes que envolvem os diferentes aspectos relativos ao 

sujeito e ao objeto, quer sejam de âmbito social, histórico, cultural, político e econômico, 

procurando articular os domínios teóricos e práticos na expectativa de intervir sobre a 

realidade (Paiva,2012,p.17). 
 

Constituiu-se elemento fundamental para se desvelar a relação entre prática 

extensionista e formação docente. 

 

Metodología 
O Projeto de Educação Ambiental no Parque Recreativo Sucupira1  foi instituído em 

2010, na FUP/UnB2 , como parte das atividades teórico/práticas de formação dos 

estudantes3 do curso de Licenciatura em Ciências Naturais (LCN). Além da comunidade 

universitária desde o início os participantes do projeto foram estudantes , professores 

e equipe pedagógica do Centro de Ensino Fundamental (04) de Planaltina/DF.No 

âmbito da educação superior apenas os estudantes de graduação da LCN participaram 

da primeira fase do projeto, entretanto a compreensão acerca do caráter 

interdisciplinar que deve pautar a formação docente oportunizou a integração e 

articulação entre disciplinas e outros cursos, de forma que o projeto passou ao final de 

2010, a integrar estudantes da Gestão Ambiental e Gestão do Agronegócio. 

Considerando a dimensão interdisciplinar e intersetorial foram estabelecidas parcerias 

com organizações governamentais e não governamentais como os Educadores 

Ambientais da Estação Ecológica de Águas Emendadas4  e Comunicadores Sociais da 

Rádio Comunitária Utopia FM(98.1).  

As atividades desenvolvidas no projeto possuem dimensão de “ensino com pesquisa” e 

de “pesquisa no ensino” que favorece uma formação investigativa. Inicialmente 

realizou-se pesquisa de opinião para se levantar dados acerca do grau de 

conhecimento da população sobre o Parque.   

                                                      
1
 Nomenclatura utilizada na Lei de criação do Parque, n. 1.318 /1996, alterada por Lei Complementar em 

2010, quando passa a ser designado  Parque Ecológico Sucupira. 
2
 FUP/UnB  campus situado em Planaltina-DF. 

3
 Estudantes da educação básica, sétimo ano do Ensino Fundamental e alunos com Necessidades 

Educativas Especiais (ANEEs). 
4
 Área de preservação ambiental, localizada nas proximidades do Parque. 
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Os instrumentos para coleta de dados (questionários com questões abertas e 

fechadas) foram elaborados pelos estudantes universitários conjuntamente com os/as 

estudantes da educação básica sob a supervisão dos/as professores da universidade e 

da escola envolvidos no projeto.  O caráter interdisciplinar foi possível tanto pelo 

esforço dos professores de Ciências Naturais que buscaram assegurar a interlocução 

em suas próprias aulas com os conteúdos de outras disciplinas, quanto pela 

participação efetiva de professores/as das disciplinas: Arte, Matemática, Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna (inglês). A elaboração dos instrumentos, a 

aplicação e a análise dos resultados ocorreu com a participação conjunta de todos os 

participantes. 

A Pesquisa de Opinião foi antecedida pela realização de trilhas monitoradas por meio 

das quais os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o Parque, vivenciá-lo e 

aprofundarem os conhecimentos específicos acerca do bioma Cerrado. O ambiente de 

aprendizagem diferente da sala de aula costumeira revelou-se como espaço dinâmico, 

prazeroso, capaz de despertar a atenção e propiciar uma aprendizagem solidária e 

significativa. Dentre as ações do Projeto a produção e veiculação de programas de 

rádio, constituiu uma prática pedagógica inovadora. Esta experiência inaugurou uma 

metodologia de ruptura com as amarras da comunicação ainda presentes entre os 

estudantes universitários que se obrigaram a cumprir o desafio de produzirem 

informações relevantes, de caráter educativo numa linguagem que não é a tradicional 

da sala de aula. Esta experiência além de oportunizar o exercício da oralidade e da 

exposição pública, necessárias à formação docente levou o futuro professor a 

examinar a necessidade de adequação do vocabulário as situações contingentes do 

processo educativo. Ao se debruçar sobre esta questão os estudantes ao mesmo 

tempo em que ensinam aprendem com a comunidade. Em sintonia com o mundo 

contemporâneo permeado pelas redes sociais, o site , o blog e o facebook também 

foram alçados à condição de instrumentos pedagógicos no contexto das atividades 

extensionistas. 

 

Resultados 
Os resultados foram externalizados por meio da produção de imagens (desenhos), 

relatórios, produção de textos poéticos, redações, artigos, participação em congressos 

e seminários, dentre outros. Mais recentemente estão em fase de construção 

catálogos sobre a fauna e flora encontradas no Parque. As atividades desenvolvidas no 

Projeto compõem, hoje, o portifólio dos licenciandos  em CN e constituem-se em 

objeto de pesquisa de vários Trabalhos de Conclusão de Curso em diferentes cursos da 

universidade. Nesse sentido, a extensão universitária foi apreendida “como prática 

articuladora de novas abordagens pedagógicas no ambiente universitário” (Paiva y 

Saraiva, 2010, p.), como parte de um todo que não pode ser fragmentado sob pena de 

fragilizar o objeto conhecido e como mobilizadora dos processos criativos na docência. 

 

Conclusiones 
Decorridos 5 anos de sua institucionalidade pode–se afirmar que o Projeto de 

Educação Ambiental no Parque Sucupira, cumpriu parte considerável dos objetivos 



 

 

537 

propostos inicialmente, como: chamar a atenção para a forma como a sociedade tem 

organizado o seu processo produtivo e as consequências desse ordenamento sobre o 

ambiente e a necessidade que a educação fomente nova relação entre sociedade e 

ambiente com vistas ao desenvolvimento social e econômico sustentável; contribuir 

para a construção de redes com a sociedade e desenvolvimento de novas formas de 

relacionamento entre parque /cidade, de forma que o Parque seja área de uso 

contínuo da população em atividades de lazer, desportos, educativas realizadas com 

diferentes escolas e organizações sociais. Entretanto, considerando o inacabamento da 

prática docente assim como o caráter contingente desta prática, há que se indagar se a 

prática desenvolvida a partir da experiência orientadora do projeto constitui-se ou 

vem se constituindo como uma pratica emancipatória? 

Os objetivos alcançados não podem ser vistos isoladamente, mas na articulação que 

lhes é própria. Um olhar mais acurado permite identificar o alcance do projeto ao vê-lo 

reconhecido como instrumento pedagógico, não apenas na escola do início do 

processo, mas em outras. Os programas de rádio e as trilhas monitoradas foram 

fundamentais para o estreitamento das relações entre os futuros docentes e os 

estudantes da educação básica, além de oportunizar a vivência com metodologias 

alternativas de ensino, diferenciadas das comumente utilizadas nos espaços 

educativos.  

Por meio dessas atividades novas relações se estabeleceram entre sociedade, em 

geral, comunidade educacional e o Parque Sucupira tornando-o um espaço pedagógico 

inovador das práticas na área de ensino Ciências Naturais. Ao tornar mais prazeroso e 

significativo o processo ensino-aprendizagem constituiu-se em referência para outras 

áreas de preservação instaladas na região. 

O Projeto oportunizou o diálogo universidade /sociedade evidenciando que a referida 

experiência compôs o processo aprendizagem para os estudantes da educação básica 

e o espectro da formação dos estudantes da educação superior contribuindo para 

novos sentidos da prática pedagógica. Por isso, identifica-se que o Projeto de Extensão 

Parque Sucupira se constituiu como prática mediadora da formação docente, 

oportunizando aos futuros professores/as qualificação profissional que combina em 

um mesmo movimento competência técnica e ética. Por meio do projeto tornou-se 

possível consolidar o compromisso político da prática docente com a produção e 

socialização de saberes eficazes, produzidos de forma eficiente e socialmente 

relevantes. 
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