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Resumo 

 

O presente artigo apresenta alguns resultados das ações desenvolvidas no projeto de extensão 

denominado “Fazendo a Lição de Casa”, na Faculdade de Educação (FAED) e no Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB), o qual tem por objetivo desencadear processos de reflexão e 

superação de problemas que envolvem as questões ambientais internas da Universidade de 

Passo Fundo (UPF), em especial, da separação e do destino correto dos resíduos e efluentes. 

O projeto tem possibilitado a construção de espaços de planejamento e de gestão das questões 

ambientais da instituição. Fundamenta-se, teórico e metodologicamente, nas políticas 

propostas na Agenda 21, bem como na Resolução de 15 de junho de 2012, que estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, estimulando a gestão e a 

participação democrática dos envolvidos.  
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Introdução 

 

A segregação correta de resíduos é fundamental para a conservação do meio ambiente, 

contudo, ainda é um problema ambiental comum a ser superado em nossa sociedade. Para dar 

conta dessa problemática foram promulgadas as Leis, nº 12.305/10, que institui o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos, e a Lei nº 9.795/99, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental. Entre outros aspectos importantes, os dois planos têm como proposta a 

minimização da geração de resíduos, defendendo a prática de consumo sustentável e da 

reutilização e reciclagem de resíduos sólidos (MMA, 2011). 

Buscando alternativas para contribuir com a melhoria da segregação e destino dos 

resíduos da Universidade de Passo Fundo (UPF), desde 2008 está sendo desenvolvido o 

projeto de extensão denominado “Fazendo a Lição de Casa”, vinculado ao Centro de Ciências 

e Tecnologias Ambientais (CCTAM), que tem por objetivo geral desencadear processos de 

reflexão e superação de problemas que envolvem as questões ambientais internas da 
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Universidade de Passo Fundo, em especial sobre a correta separação e destino dos resíduos, 

atuando integradamente com os demais setores, respeitados os encaminhamentos descritos no 

planejamento estratégico institucional e possibilitando a construção de espaços de 

planejamento e de gestão das questões ambientais da UPF.  

O presente artigo apresenta alguns resultados desse projeto, especialmente as 

atividades realizadas na Faculdade de Educação (FAED) e no Instituto de Ciências Biológicas 

(ICB), organizando ações que buscam, primeiramente, informar acadêmicos e funcionários 

dessas duas unidades sobre a coleta seletiva na UPF. As atividades envolveram visitas e 

campanhas em salas de aula e corredores, utilizando cartazes informativos, e com professores 

e funcionários. A ação teve por objetivo sensibilizar os envolvidos sobre a segregação dos 

resíduos produzidos nas unidades, buscando diminuir a sua produção, bem como para a 

responsabilidade social sobre o destino desses resíduos para a COAMA, cooperativa de 

catadores vinculada ao Projeto Transformação, e que possui convênio com a Fundação 

Universidade de Passo Fundo.  

 

Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF 

 

O CCTAM é um órgão vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (VREAC), criado em 1998 (UPF, 2003), o qual agrega programas e projetos 

relacionados à área ambiental, tendo por objetivo desenvolver atividades de extensão e 

pesquisa em ciência e tecnologia, bem como discutir em nível técnico e científico as questões 

ambientais da UPF. Como atribuições, o CCTAM capacita técnica e cientificamente os 

profissionais ligados à área de meio ambiente da UPF, em sua estrutura multicampi e de 

outras entidades ou instituições, criando e mantendo um grupo de apoio à extensão e à 

pesquisa. Por intermédio de seus integrantes, que são professores da UPF, também faz a 

representação da Universidade junto a organizações não governamentais (ONGs), conselhos, 

fóruns e organismos de discussão da melhoria da qualidade ambiental na comunidade regional 

e local, garantindo, dessa forma, um dos objetivos da extensão universitária. Na estrutura do 

CCTAM, estão alocados os projetos de extensão vinculados às questões ambientais, 

classificados em três programas: (1) Fazendo a Lição de Casa; (2) Comunidades sustentáveis; 

e (3) Turismo regional. O projeto de extensão Fazendo a Lição de Casa deu origem ao 

programa 1 e é coordenado e executado por professores extensionistas, membros do CCTAM 



 

 

e também do SSA – Setor de Saneamento Ambiental da UPF. 

 

Projeto Transformação 

 

Desde o ano de 2007, o Projeto denominado Transformação trabalha na área da defesa 

do meio ambiente e reciclagem, através de diferentes programas, dentre eles o Associativismo 

e Cooperativismo. Este projeto presta assistência às seguintes associações: RECIBELA 

(Associação de Recicladores Parque Bela Vista), COAMA (Cooperativa dos Amigos do Meio 

Ambiente), COOTRAEMPO (Cooperativa Mista de Produção e Trabalho dos 

Empreendedores Populares da Santa Marta Ltda) e AREVI (Associação de recicladores 

Esperança da Vitória).  

O projeto busca a promoção da melhoria das condições de vida das pessoas envolvidas 

em atividades de coleta de materiais recicláveis e a construção de espaços adequados para a 

atividade de reciclagem, além da geração de renda das famílias atuantes. O Projeto 

Transformação é conduzido e organizado por um conjunto de instituições da comunidade 

regional e tem por finalidade apoiar associações de catadores/ coletores em suas atividades de 

coleta, seleção e comercialização de materiais recicláveis. Além disso, presta assessoria em 

áreas como organização produtiva, autogestão, organização interna, relação com a sociedade e 

com o poder público.  

 

Conceituando Educação Socioambiental 

 

A educação ambiental exige uma definição clara dos conceitos e de suas 

especificidades para que as ações planejadas possam ser alcançadas. Porém, “a educação 

ambiental é um campo de conhecimento em formação, permeado de contradições e com um 

histórico que lamentavelmente torna mais complexo o seu processo de assimilação” 

(MEDINA, 2001).  

 Para Sato (2004, p. 23), a primeira definição internacional da Educação Ambiental foi 

adotada pela International Union for the Conservation of Nature (IUCN, 1971), que enfatizou 

os aspectos ecológicos da Conservação. Basicamente, a Educação Ambiental estava 

relacionada à conservação da biodiversidade e dos sistemas de vida. A Conferência de 

Estocolmo (1972) ampliou sua definição a outras esferas do conhecimento e, finalmente, a 



 

 

Conferência Intergovernamental de Tbilisi (1977), internacionalmente mais aceita definiu 

que:  

A Educação Ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 

clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento das habilidades e 

modificando as atitudes em relação ao meio, para entender e apreciar as inter-

relações entre os seres humanos, suas culturas e seus meios biofísicos. A 

Educação Ambiental também está relacionada com a prática das tomadas de 

decisões e a ética que conduzem para a melhoria da qualidade de vida. 

 

De acordo com a Conferência de Belgrado (1977), a educação ambiental é um 

processo que visa formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e 

com os problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as 

competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento 

que lhe permitam trabalhar individual e coletivamente para resolver os problemas atuais e 

impedir que se repitam (UNESCO, 1977). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais sugerem a educação ambiental como um tema 

transversal, que precisa ser trabalhado por todas as áreas do conhecimento, visto que os 

problemas ambientais envolvem situações que uma área do conhecimento isoladamente não 

consegue solucionar. Esses problemas requerem um olhar na sua totalidade. Percebemos, ao 

trabalhar com as questões do meio ambiente, um processo que se inicia com as impressões 

mais simples e intuitivas, mas que vão se tornando complexas no desenrolar das atividades.  

Segundo a Lei 9.795/1999 (art. 1º), que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, "entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade". Ainda, segundo o artigo, ela “se 

desenvolve num contexto de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança 

cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão 

ética e política”. 

 O projeto em ação  



 

 

 

A concepção metodológica que orienta o projeto parte de uma proposta emancipatória 

e cidadã, na qual, docentes, discentes, funcionários e demais envolvidos participam no 

planejamento, na organização e na sistematização das oficinas e demais atividades 

desenvolvidas. Seu fundamento teórico e metodológico tem base nas políticas propostas na 

Agenda 21, bem como na Resolução de 15 de junho de 2012, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, estimulando a gestão e a participação 

democrática dos envolvidos, em especial funcionários e acadêmicos, bem como grupos de 

catadores vinculados a COAMA. 

Nesse sentido, no primeiro semestre de 2015, foi realizada uma campanha de 

sensibilização em salas de aula, nos prédios da Faculdade de Educação (FAED) e no Instituto 

de Ciências Biológicas (ICB), na qual foi tratado sobre a segregação de resíduos. O trabalho 

aconteceu com vinte e duas turmas dos cursos de Ciências Biológicas, Nutrição, Enfermagem, 

Fisioterapia, Odontologia, Medicina Veterinária, Agronomia, Pedagogia, Serviço Social e 

Ensino Médio Integrado, atingindo aproximadamente setecentos e cinquenta acadêmicos.  

A campanha foi realizada levando aos alunos informações sobre a correta separação 

dos resíduos recicláveis e não recicláveis, e sobre a coleta seletiva através da identificação dos 

resíduos recicláveis que são encaminhados para a COAMA. Foram, ainda, disponibilizados 

cartazes em salas de aulas e corredores, especificando os tipos de resíduos, bem como 

colocados adesivos nas lixeiras informando a destinação correta para o saco verde e saco 

preto. Finalmente, foi disponibilizado no hall de entrada dos dois prédios um banner com as 

informações dadas nas salas de aula. 

Paralelo ao trabalho, foi realizada uma conversa com os funcionários responsáveis 

pela limpeza dos dois prédios, os quais relataram que os acadêmicos realizam a separação dos 

resíduos, porém, muitas vezes, um material não é separado corretamente, impossibilitando o 

aproveitamento de todos os demais que poderiam ser reutilizados. Ainda, ficou acordado que 

os funcionários farão a fiscalização dos resíduos segregados, buscando perceber se a atividade 

de sensibilização contribuirá na melhoria da separação.  

Além dessa atividade, também foram realizadas oficinas no Seminário Integrador 

realizado pela Divisão de Extensão da Universidade de Passo Fundo, e ações que envolveram 

a agenda coletiva da Semana do Meio Ambiente do município de Passo Fundo. 



 

 

As atividades desenvolvidas nas duas unidades foram registradas nas tabelas a seguir, 

demonstrando os cursos envolvidos, bem como o número de acadêmicos em cada sala 

visitada. 

 

Salas visitadas na Faculdade de Educação – FAED Número de Acadêmicos por turma 

Sala 201 30 

Sala 202 30 

Sala 203 20 

Sala 204 30 

Sala 206 20 

Sala 207 Turma em avaliação 

Sala 208 20 

Sala 209 10 

Sala 210 25 

Sala 211 5 

Sala 212 12 

Sala Cedezinho 20 

 Total de Acadêmicos 222 Acadêmicos 

 

Tabela 1: Salas visitadas na Faculdade de Educação (FAED) no dia 08 de maio de 2015. 

 

Salas visitadas no- ICB Curso Número de Acadêmicos por turma 

Sala 208 Medicina  30 

Sala 209 Integrado UPF 35 

Sala 211 Odontologia  40 

Sala 212 Fisioterapia  50 

Sala 215 Med. Veter. 30 

Sala 208 Biologia  15 

Sala 209 Enfermagem  25 

Sala 210 Nutrição  25 

Sala 212 Biologia  45 

Sala 219 Enfermagem  15 

Sala 208 Biologia  30 

 

Total de Acadêmicos 

 

 

 

512 

 

Tabela 2:  Salas visitadas no Instituto de Ciências Biológicas (ICB) entre os dias21 a 30 de abril de 2015. 

 

 



 

 

 

Mais algumas atividades desenvolvidas 

 

No contexto ambiental atual, é indiscutível o papel das universidades como agentes 

articuladores e promotores de propostas voltadas à melhoria e à manutenção da qualidade 

ambiental. Nesse sentido, a definição de uma política ambiental na instituição contribui para a 

orientação e a ordenação da sustentabilidade da universidade. O Centro de Ciências e 

Tecnologias Ambientais (CCTAM), juntamente com o Setor de Saneamento Ambiental 

(SSA), Setor de RH e Agecom, através do Projeto Fazendo a Lição de Casa, desenvolvem 

ações com o intuito de contribuir na definição da política ambiental da UPF, bem como na 

gestão dos problemas ambientais percebidos na instituição.  

Sendo assim, foram realizadas diversas oficinas, sendo que uma delas aconteceu no 

Seminário Integrador, ocorrido no dia 12 de maio, na Universidade de Passo Fundo. A 

atividade reuniu professores, acadêmicos e colaboradores envolvidos em projetos de extensão 

da UPF, representantes de movimentos sociais e ONGs beneficiadas com as diversas 

iniciativas tomadas pela Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Os bolsistas do 

projeto Fazendo a Lição de Casa contribuíram na elaboração e execução da Oficina de 

Responsabilidade Social e Sustentabilidade, apresentando o trabalho desenvolvido nas 

unidades acadêmicas ICB e FAED, sobre a coleta seletiva, através da identificação dos 

resíduos recicláveis encaminhados para a COAMA. 

A oficina envolveu os dos bolsistas do projeto Fazendo a Lição de Casa (FAED e 

ICB), bem como os dos projetos Extensão Universitária e trabalho decente: assessoria aos 

grupos de economia solidária (IFCH e FAED), e o projeto Momento Patrimônio (IFCH). Essa 

integração possibilitou a interação dos bolsistas dos diferentes projetos, bem como a 

percepção de que todas as oficinas tratavam, de alguma forma, sobre o meio ambiente e 

sustentabilidade. Também, o conhecimento sobre a realidade das comunidades que trabalham 

com a separação de materiais descartados.  

Além da participação no Seminário Integrador, em comemoração a Semana do Meio 

Ambiente, o projeto Fazendo a Lição de Casa elaborou painéis que ficaram à mostra no 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB). Os bolsistas apresentaram sugestões que podem ser 

adotadas nas ações cotidianas, e que tem potencial para melhorar as nossas relações com o 

meio ambiente. Nesse sentido, foi confeccionada uma horta ecológica e um puff com garrafas 



 

 

pets. Também, foi realizada a doação de húmus, para a comunidade acadêmica, O húmus foi 

produzido por minhocas no processo denominado de vermicompostagem, no qual é realizada 

a decomposição de resíduos orgânicos separados no ICB.  Este processo colabora com a 

melhoria do solo, sequestrando carbono e eliminando cheiros desagradáveis. Foi, ainda, 

apresentada a separação dos resíduos recicláveis e não recicláveis, juntamente com um banner 

e com as lixeiras de saco preto e verde, reforçando a campanha de sensibilização realizada no 

prédio.  

 

Algumas considerações  

 

A partir das atividades realizadas e previstas no projeto “Fazendo a Lição de Casa” foi 

possível concluir que a campanha foi importante para melhorar a segregação de resíduos nas 

unidades, contudo deve ter continuidade permanente, pois constatou-se que com o passar dos 

dias muitos deixam de realizar a separação dos resíduos.  

A avaliação dessas ações possibilitou perceber que a maior dificuldade ainda está na 

mobilização e no trabalho com os discentes, que compõem a grande maioria da comunidade 

acadêmica. Embora tal constatação, priorizou-se o trabalho com os funcionários, ação 

justificada em razão de que estes permanecem mais tempo na instituição e apresentam 

melhores condições para inserir essas ações nas suas atividades diárias.  

As etapas de proceder à segregação adequada (categorias reciclável, não reciclável e 

lixos especiais), acondicionamento (contêineres ou outro), tratamento (casos específicos) e 

destino, foram viabilizadas, consolidadas e têm sido mantidas por meio de atividades que 

promovam a ambientalização de conceitos e práticas socioambientais. Essas ações continuam 

sendo executadas, através de momentos de discussão e construção coletiva sobre 

potencialidades e dificuldades encontradas nos diferentes setores, estimulando a socialização 

de experiências vivenciadas, que ressaltam a importância do engajamento dos sujeitos na 

busca de alternativas para a superação dos problemas identificados. 
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