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Resumo 

Comprometida com a responsabilidade socioambiental, a Universidade de Passo Fundo vem 

desenvolvendo diversos projetos de extensão, dentre os quais convém destacar os projetos 

“Fazendo a Lição de Casa” e “Boas Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável”. Da 

união destes projetos surgiu o programa de extensão “Comunidades Sustentáveis” que busca 

desencadear ações formativas nas diferentes áreas do conhecimento, numa perspectiva 

emancipatória, educativa e cidadã, orientada pelos princípios da sustentabilidade, autonomia 

do sujeito e auto cuidado, a partir das demandas das instituições parceiras, bem como dos 

cursos e setores internos da universidade. O programa busca integrar atividades já existentes, 

potencializando ações que estão sendo desenvolvidas e buscando superar as dificuldades 

percebidas, para promoção da formação acadêmica e de comunidades sustentáveis, 

destacando o importante papel do jovem como agente transformador da realidade. Desta 

forma, este artigo visa apresentar o programa “Comunidades Sustentáveis”, seus objetivos e 

constituintes, bem como os potenciais benefícios para a comunidade, intra e extramuros da 

universidade. 

 

Palavras-chave: Educação socioambiental; Sustentabilidade; Interdisciplinaridade; 

Comunidade. 

 

1. Introdução 

O conceito de desenvolvimento sustentável ganhou o cenário internacional no final dos anos 

80 e, desde então, tem promovido o despertar para a necessidade de ações que visem o 

suprimento dos anseios da geração atual, ao passo que buscam não privar as gerações futuras 

de satisfazerem os seus. A sustentabilidade consiste na restauração e na manutenção do 

equilíbrio entre aspectos ambientais, econômicos e sociais, resultando em transformações 



 

 

culturais, políticas e espaciais. Mesmo focando na satisfação global, as ações para a 

sustentabilidade precisam ser desenvolvidas de forma regionalizada, respeitando as 

especificidades de cada localidade. Desta maneira, o jovem representa o elo de transição entre 

gerações e, para desempenhar apropriadamente o seu papel, ele precisa de orientação, 

qualificação e estímulo para a concretização de atitudes transformadoras da realidade atual e 

para o estabelecimento de comunidades sustentáveis. 

A Universidade de Passo Fundo (UPF), por meio de sua Política de Responsabilidade Social 

2013/2016 (UPF, 2013), reconhece-se como parte da comunidade e trabalha junto a ela na 

promoção dos direitos coletivos, os quais pressupõem as condições de possibilidade de viver 

dignamente, do reconhecimento da cidadania, da convivência com as diferenças e 

enfrentamento de violações que prescindem de solidariedade e urbanidade. Assim, a UPF 

procura por meio de ações realizadas nas diversas instâncias – ensino, pesquisa e extensão –, 

estabelecer novas e fortalecer as atuais parcerias com várias instituições, objetivando a 

maximização de sinergias e ampliação de recursos e habilidades. Além disso, participa 

ativamente junto aos conselhos de direitos e de desenvolvimento locais e regionais, estando 

presente nos encontros sistemáticos que propõem, planejam e avaliam a interlocução entre 

universidade, sociedade e gestão pública. 

Neste contexto, a UPF vem desenvolvendo dois projetos de extensão institucionalizados que 

articulam ações conjuntas em função dos princípios e metas convergentes, sendo eles: projeto 

“Fazendo a Lição de Casa”, que iniciou em 2008, com o objetivo principal de sensibilizar o 

público interno para ações de extensão em educação socioambiental; e o projeto “Boas 

Práticas, Educação e Meio Ambiente Saudável”, com início em 2009, cujo objetivo principal 

foi articular as entidades parceiras da universidade em projetos de extensão universitária.  

Ao constatar a sinergia existente entre estes dois projetos, as equipes envolvidas optaram pela 

proposição do programa de extensão, intitulado “Comunidades Sustentáveis”, procurando 

integrar as iniciativas já existentes, potencializando os processos interdisciplinares com ações 

no campo comunitário que já estão sendo desenvolvidos, e buscando superar as dificuldades 

percebidas para promoção da formação acadêmica e de comunidades sustentáveis, com foco 

no cuidado ambiental. 

A partir das avaliações e das percepções vivenciadas no desenvolvimento das ações, 

percebeu-se que a integração, nas mais diferentes áreas do conhecimento, traria resultados 

mais efetivos para os grupos envolvidos, bem como proporcionaria o empoderamento dos 



 

 

sujeitos para busca de solução aos problemas vivenciados. As ações conjuntas proporcionam 

resultados mais efetivos e duradouros, uma vez que ampliam o olhar sobre a realidade, 

comprometendo a participação de mais sujeitos na manutenção das atividades realizadas. 

Desta forma, este artigo visa apresentar o programa “Comunidades Sustentáveis”, seus 

objetivos e constituintes, bem como os potenciais benefícios para a comunidade, dentro e fora 

da universidade. 

2. Programa de Extensão “Comunidades Sustentáveis” 

O programa de extensão “Comunidades Sustentáveis” tem como objetivo geral “promover a 

educação socioambiental, por meio da integração das diferentes áreas do conhecimento, 

unificando ações de ensino, pesquisa e extensão, no sentido de desencadear processos de 

reflexão e superação de problemas que envolvem a comunidade universitária (interna) e a 

comunidade local (externa), visando a sustentabilidade, a autonomia e a inclusão dos sujeitos.  

Para tal, este programa concentra-se em temas que envolvem: educação e gestão ambiental, 

especialmente quanto à valorização de resíduos sólidos, disposição adequada de rejeitos, 

estímulo à adoção de padrões de consumo sustentáveis; educação e segurança alimentar e 

nutricional, bem como redução dos desperdícios de alimentos; uso de materiais recicláveis 

para a expressão artística como forma terapêutica no resgate e manutenção da auto-estima; a 

abordagem de jovens para o desenvolvimento de adultos mais conscientes de seus direitos e 

responsabilidades socioambientais; entre outros.  

Assim, o programa “Comunidades Sustentáveis” dialoga com a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), que apresenta a educação ambiental como um componente 

essencial e permanente da educação nacional, que deve estar presente em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo de caráter formal e não formal; assim como com a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que prevê a adoção de padrões sustentáveis de 

produção e de consumo, o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos, a destinação 

adequada dos rejeitos, e a logística reversa. No que se refere à educação alimentar e à prática 

de hábitos de consumo sustentável, também se pode vincular à Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição (PNAN) e à Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(PNSAN), que se articulam e visam o estabelecimento da saúde e da segurança alimentar e 

nutricional, por meio de ações que contribuam para a oferta de alimentação saudável e 

garantia de qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica à população. Esta cadeia 



 

 

de processo envolve a produção, processamento, industrialização, comercialização, 

abastecimento e distribuição, cuja responsabilidade é partilhada com diferentes setores do 

governo e sociedade.  

Sendo coordenado pelo Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais (CCTAM/UPF), o 

programa conta com o envolvimento de dez dos sessenta cursos de graduação oferecidos pela 

UPF (QUÍMICA, CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, ENGENHARIA AMBIENTAL, 

JORNALISMO, ARTES VISUAIS, PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, DESIGN MODA, 

AGRONOMA, NUTRIÇÃO), com a participação ativa de professores, técnicos 

administrativos e acadêmicos. Além disso, representantes de setores específicos da UPF 

também colaboram com as ações do programa, como o setor de Saneamento Ambiental, de 

Recursos Humanos, a Agência de Comunicação e Marketing (AGECOM), o Museu de Artes 

Visuais Ruth Schneider (MAVRS) e a Empresa Júnior de Tecnologia Ambiental (ETAMB). 

Por se tratar de um programa de extensão, o programa “Comunidades Sustentáveis” envolve 

ainda a participação de integrantes de diversas instituições parceiras locais e regionais, sendo 

elas: Agenda 21 Local – Passo Fundo, Assembleia Permanente pela Preservação Ambiental 

(APPA), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) – Passo Fundo, Associação 

Passo Fundense de Cegos (APACE), Cáritas Arquidiocesana, Centro de Tecnologias 

Alternativas Populares (CETAP), Centro Juvenil Mericiano (CEJUME), Cooperativa Amigos 

do Meio Ambiente (COAMA), Fórum Regional de Economia Popular Solidária (FREPS), 

Fundação Beneficente Lucas Araújo, Projeto Transformação e Escolas Municipais de Ensino 

Infantil e de Ensino Fundamental de Passo Fundo. 

3. Fundamentação Teórica 

A promoção da educação socioambiental é a base fundamental do programa “Comunidades 

Sustentáveis” e o remete a revisitar o dever jurídico e a cultura comportamental da 

comunidade acadêmica e do entorno. Desta forma, o programa realiza suas atividades levando 

em consideração os requisitos legais aplicáveis, desempenhando o papel de agente integrador 

das partes envolvidas e dinamizador da coletividade, concentrando-se em temáticas que 

envolvem: educação e gestão ambiental, especialmente quanto à valorização de resíduos 

sólidos, disposição adequada de rejeitos, estímulo à adoção de padrões de consumo 

sustentáveis; educação e segurança alimentar e nutricional, bem como redução dos 

desperdícios; uso de materiais recicláveis para a expressão artística como forma terapêutica 



 

 

no resgate e manutenção da autoestima; a abordagem de jovens para o desenvolvimento de 

adultos mais conscientes de seus direitos e responsabilidades socioambientais; entre outros.  

O art. 225 da Constituição Federal Brasileira (BRASIL, 1988) define 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 presentes e futuras gerações”, estando sujeitas a sanções penais e 

administrativas, todas as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente, 

causadas por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente da obrigação de reparar os 

danos causados (como disposto no § 3º do referido artigo).  

No que se refere à questão ambiental, destaca-se a Lei nº 9.795/1999, que dispõe sobre 

educação ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) (BRASIL, 

1999); e a Resolução nº 02/2012, do Conselho Nacional de Educação, que estabelece as 

diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental abordada de maneira formal 

(BRASIL, 2012). Esta resolução dá visibilidade às iniciativas de comunidades escolares e 

acadêmicas, e prevê que a educação socioambiental seja trabalhada da educação infantil até a 

pós-graduação, de forma integrada, interdisciplinar, contínua e permanente, em todas as fases, 

etapas, níveis e modalidades de ensino. Destacam-se ainda: a Lei nº 12.305/2010, que institui 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010); e a Lei Estadual nº 

11.520/2000, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente (RIO GRANDE DO SUL, 

2000). Esta última estabelece em seu art. 3º que “todas as pessoas, físicas ou jurídicas, devem 

promover e exigir medidas que garantam a qualidade do meio ambiente, da vida e da 

diversidade biológica no desenvolvimento de suas atividades, assim como exigir ou fazer 

corrigir, às suas expensas, os efeitos da atividade degradadora ou poluidora por elas 

desenvolvidas”, e no art. 218 que “compete ao gerador a responsabilidade pelos resíduos 

produzidos, compreendendo as etapas de acondicionamento, coleta, tratamento e destinação 

final”, sem isentá-lo da responsabilidade por danos que vierem a ser provocados quando estas 

etapas são realizadas por meio de serviços terceirizados (como disposto no § 1º). 

Atenção especial tem sido dada à gestão e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Em função 

de suas características físicas, químicas e biológicas, este tipo de aspecto ambiental pode 

impactar negativamente o meio de diversas formas, como por exemplo, alterando a qualidade 

dos corpos hídricos superficiais nos quais é disposto incorretamente, o que compromete 

também a saúde humana. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, realizada pelo 



 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), indicam que aproximadamente 

65% dos resíduos sólidos urbanos gerados no Brasil são destinados a aterros sanitários, outros 

17,5% não recebem nenhum tipo de tratamento e destinação final adequada, enquanto que 

apenas 1,2% são encaminhados para unidades de triagem e separação de resíduos recicláveis. 

Neste contexto, ações de manejo apropriado são essenciais para reduzir os riscos potenciais 

associados aos resíduos e para possibilitar seu reaproveitamento. 

A Constituição Federal Brasileira, em seu art. 6º, institui que o acesso à alimentação é um dos 

direitos sociais, sendo um dever da família, da sociedade e do Estado, assegurá-la à criança, 

ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, como disposto no art. 227. No entanto, 

para a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente à alimentos de qualidade, 

em quantidade suficiente, e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, o 

Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (BRASIL, 2006) destaca que é 

preciso fazer uso de base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 

diversidade cultural e que seja: ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. 

Desta forma, é possível perceber a complexidade das dimensões envolvidas. E mesmo com tal 

complexidade, desde 1990 são utilizadas escalas de medida direta de segurança alimentar que 

permite classificar as famílias em graus de acesso aos alimentos (MELGAR-QUINONEZ et 

al. 2006; PÉREZ-ESCAMILLA, 2005; RADIMER, 2002).   

Neste sentido, ações de educação alimentar e nutricional, que visam o empoderamento e o 

direito humano à alimentação adequada, devem ser estimuladas, assim como parcerias de 

instituições públicas e privadas para o enfrentamento desta realidade (BRASIL, 2012). Temas 

como resgate da cultura regional, valorização de frutas nativas e alimentos típicos e 

alimentação saudável devem ser vinculados em escolas para formação de crianças e 

adolescentes multiplicadores de hábitos saudáveis. 

A arte é um meio de expressão e comunicação que, além de lúdica, proporciona descobertas, 

aprendizagens e efeitos terapêuticos. Ao utilizar materiais naturais e ao promover a 

reciclagem de resíduos, as artes visuais se inter-relacionam com o meio ambiente e a 

sustentabilidade, despertando olhares para a realidade ambiental, que culminarão em 

alterações socioculturais no cotidiano vivenciado pelas pessoas. 

No que se refere ao despertar para as responsabilidades socioambientais, os jovens são peças 

chave para a efetiva transformação da realidade atual. No entanto, pesquisas mostram que o 

cotidiano dos jovens das camadas populares é marcado pela inserção social incompleta. Por 



 

 

essa razão, os jovens e suas famílias empenham parcela ponderável de suas forças e de suas 

energias na tentativa de superar a situação de exclusão a que são submetidos. Uma das vias 

apontada pelos sujeitos ouvidos em nossa investigação é a da possibilidade de melhoria social 

através do estudo; daí a maioria (99%) destacar a importância da escola. A relevância desta é 

atribuída às seguintes funções sociais da escola - ensina a ler e escrever, dar conhecimentos, 

ajuda a formar o cidadão para ter um futuro melhor. É preciso desvelar a natureza ideológica 

da associação entre violência, marginalidade, e pobreza, como se esses fenômenos 

exprimissem uma relação linear de causa e efeito, sem considerar, por exemplo, a violência e 

a marginalidade de jovens de outras classes sociais, às vezes igualmente fortes, mas menos 

perceptíveis porque protegidas pela sociedade. Uma forma de explicar o problema da 

insatisfatória participação social e política da juventude no atual momento histórico consiste 

em reconhecer que o sistema social tem se revelado incapaz de considerar efetivamente os 

jovens como sujeitos capazes de participar dos processos de definição, invenção e negociação 

de seus direitos (ABRAMO, 1997). De outra parte, é preciso ter clareza que a sociedade vive 

um momento particularmente conflituoso e repleto de tensões, e que os jovens às absorvem de 

forma visceral, pois estes são, na verdade, um espelho da sociedade inteira, uma espécie de 

paradigma dos problemas cruciais do sistema social vigente (MELUCCI, 1997). A questão 

também é discutida por Diógenes (1998), que afirma ser a juventude o segmento que mais 

catalisa as tensões sociais e as exterioriza, portanto é a vitrine dos conflitos sociais. É preciso 

considerar que o jovem participante das práticas educativas vive as condições e as 

diferenciações relativas – ao gênero, à cor, ao ser jovem, à inserção social incompleta, ou seja, 

múltiplas dimensões de um mesmo ser social. Reter, para fins de produção de conhecimento e 

de intervenção do educativo, a referência - ser jovem - traduz, simultaneamente, um desafio e 

um caminho importante a ser trilhado (SPÓSITO, 1997).  

Para Brandão (2014), por oposição à “globalização tecno-econômica” do modelo político 

dominante no planeta Terra, Edgar Morin defende uma Terra-Pátria; uma Sociedade-Mundo 

de poder civil e solidário; a construção de um Mundo perfeitamente possível e aberto diante 

de nós. Seus primeiros passos são tanto de ordem política, e incidem sobre a estrutura do 

poder globalizado que nos domina, quanto de ordem pessoal e interativamente interior, 

reflexiva. Uma nova ordem de trocas entre as pessoas e entre elas e a vida. 

4. Metodologia de trabalho e alguns resultados obtidos 



 

 

O programa inclui a realização de oficinas, cursos e treinamentos acerca dos temas abordados, 

bem como eventos para a sensibilização, visitas, contatos e assessorias aos grupos 

estabelecidos pelas instituições parceiras, como o atendimento às demandas da comunidade, 

no caso de Associações e Cooperativas de Recicladores (COAMA). Também, são 

desenvolvidas atividades para toda a comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos 

administrativos), com o envolvimento de diferentes cursos e unidades acadêmicas de maneira 

interdisciplinar.  

Os projetos de extensão, que integram o programa Comunidades Sustentáveis, tencionaram 

alterações nos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs) envolvidos, bem como a realização de 

atividades para além das oficinas, envolvendo novas práticas pedagógicas em sala de aula e a 

elaboração de material de divulgação das ações desenvolvidas e de materiais lúdicos e 

didáticos. 

Os resultados obtidos por meio do desenvolvimento das ações do projeto possibilitaram 

diagnósticos e geração de informações para a comunidade acadêmica, bem como para as 

entidades envolvidas, as quais possibilitaram qualificação no trabalho desenvolvido, bem 

como a divulgação em eventos, tais como I, II e III Jornada de Extensão do Mercosul (2011, 

2012 e 2014), na Mostra de Extensão da UPF (2013 e 2014), 6
th

International Symposiumon 

Residue Management in Universities e no III Congresso Lusófono de Educação Ambiental 

dos Países e Comunidades da Língua Portuguesa.  

O programa também atua junto à pesquisa por meio do Núcleo de Estudos em Agroecologia e 

de Produção Agroecológicas na região Planalto/Norte do RS: “Conscientização em rede 

agroecológica: do consumidor ao produtor autônomo e responsável”. 

Como benefícios que podem ser percebidos devido à atuação do programa, podemos citar: a 

criação de novos pontos de coleta de resíduos recicláveis e aumento na geração de renda para 

as famílias da Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (COAMA); a inclusão de jovens 

desempregados e em situação de vulnerabilidade e perda de direitos; a produção e o consumo 

de alimentos orgânicos e ecológicos; complementação de renda nos grupos de mulheres e 

jovens vinculados ao Fórum Regional de Economia Solidária (FREPS). Também, proporciona 

formação sobre o cuidado e preservação do meio ambiente com ações de sustentabilidade, por 

meio de atividades educativas realizadas dentro e fora da sala de aula, com as crianças, os 

jovens, os educadores, os voluntários, os bolsistas e as famílias atendidas pelas instituições 

parceiras. Além destas entidades, há ainda relação com outras instâncias da comunidade, tais 



 

 

como: Prefeitura Municipal de Passo Fundo, igrejas, associações e entidades sem fins 

lucrativos, movimentos sociais e demais entidades que dialogam com a temática (Agenda 21, 

APPA, FREPS, Projeto Transformação, entre outras), os quais contribuem para o 

fortalecimento e a continuidade das ações desenvolvidas. 

5. Considerações Finais 

As ações do programa “Comunidades Sustentáveis” promoveu maior integração entre as 

entidades e com a Universidade, bem como maior preparo dos bolsistas para o trabalho com 

as questões ambientais em diferentes contextos sociais, abertura de novas frentes de trabalho e 

a percepção da atuação profissional das diversas áreas.  

A participação no programa proporcionou troca de saberes e aprendizagens entre os bolsistas 

e as comunidades envolvidas, e o investimento do conhecimento acadêmico na transformação 

da realidade social e melhoria da vida dessas comunidades, contribuindo para viabilizar e 

concretizar algumas políticas públicas sobre segurança alimentar, economia solidária, 

educação socioambiental, aumento do trabalho e renda, entre outros.  

Na entidade o acadêmico transcende a produção de conteúdo e possibilita o protagonismo dos 

sujeitos implicados no processo, e, portanto, agente transformador dessa realidade. As ações 

impulsionaram à ressignificação do currículo e dos temas que atravessam as discussões em 

sala de aula, no sentido de formar mais do que especialistas, cidadãos conscientes da 

dimensão de seu papel profissional. 

Foi possível constatar que universidade e sociedade precisam criar e compreender cada vez 

mais a capacidade transformadora do conhecimento produzido. O trabalho de extensão 

universitária deve compreender a importância da universidade para as comunidades 

envolvidas, rever suas formas de atuação e de interação com a realidade que a rodeia e as 

exigências decorrentes das velozes transformações do mundo contemporâneo.  
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