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Resumo— As grandes problemáticas ambientais estão sendo 
consequência das atividades industriais e sociais praticadas 
de forma irresponsável, que vêm tornando a busca por 
equilíbrio entre relação homem-natureza um grande desafio; 
assim sendo, a Educação Ambiental é um tópico de grande 
relevância nos debates atuais. A escola, sendo um espaço 
educador, torna-se um ambiente ideal para o prosseguimento 
de Projetos de Extensão voltados à Educação Ambiental, em 
que visa o incremento de meios de informação e o acesso a 
eles, como caminhos possíveis para alterar o quadro atual de 
degradação socioambiental. Dessa forma, o presente Projeto 
enfatiza o tema abordado a partir da convecção de oficinas 
socioeducativas, realizadas por alunos extensionistas com a 
supervisão do docente extensionista, a fim de atingir o 
público-alvo, no caso os alunos do sétimo ano do ensino 
fundamental do Colégio Pio XII localizado em Campinas-SP 
visando que tais compreendam o valor da conservação do 
meio ambiente, promovendo a redução e reutilização dos 
resíduos sólidos gerados. O enfoque no Gerenciamento dos 
Resíduos Sólidos despertou grande interesse por parte do 
público-alvo gerando uma boa dinâmica nas oficinas, 
proporcionando uma maior conscientização sobre o tema, 
trazendo contribuições de suas vivências e experiências e que 
de forma geral, atuem como multiplicadores, ao estender as 
práticas às suas residências ou comunidades do entorno. 
Palavras-chaves: Educação Ambiental, Resíduos Sólidos, 
Extensão Universitária, Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
Coleta Seletiva 

I. INTRODUÇÃO 

       Após a Revolução Industrial, se obteve um grande 

desenvolvimento nas áreas urbanas, e a relação homem e 

natureza passou a ser mais do que uma questão de 

sobrevivência. Logo, a sociedade passou ter práticas sociais 

severamente voltadas para consumo da matéria prima, em 

que derivou grandes implicações para o meio ambiente e o 

ecossistema, como, a falência de recursos naturais, 

destruição de ecossistemas e a perda da biodiversidade. Isto 

posto, a reflexão sobre as práticas sociais, em um contexto 

marcado pela deterioração constante do meio ambiente e do 

seu ecossistema, envolve uma necessária articulação com a 

produção de sentidos sobre a educação ambiental. [1].         

 

      A reflexão que se obteve mostrou a importância por uma 

modificação nas ações sociais a partir do reconhecimento 

sobre os limites do meio ambiente e sua matéria prima, pois 

uma vez que os efeitos nocivos da degradação do solo, 

poluição atmosférica, contaminação dos recursos hídricos e 

resíduos sólidos depositados em lixões a céu aberto 

ameaçam a biodiversidade em todos os biomas, tornando a 

reversão desse quadro em um grande desafio [2]. 

 

      A partir da Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental realizada em Tsibilisi (EUA), em 

1977, inicia-se um amplo processo em nível global 
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orientado para cunhar condições que formem uma nova 

consciência sobre o valor da natureza e para reorientar a 

produção de conhecimento baseada nos métodos da 

interdisciplinaridade e nos princípios da complexidade. 

Desta forma, o debate sobre o tema “Educação Ambiental” 

se torna uma importante ferramenta para conscientizar os 

humanos que a manutenção da biodiversidade é fundamental 

para a nossa sobrevivência, para que ajam de modo 

responsável, conservando o meio ambiente para presente e o 

futuro, assim trazendo o equilíbrio da relação humana em 

conjunto com a natureza [3]. 

 

       De acordo a Politica Nacional de Educação Ambiental – 

Lei nº 9795/1999, Art 1º, "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." 

Dito isso, a Educação Ambiental além de ser um processo de 

modificação de valores referente a questões ambientais, 

sociais, culturais, econômicas, políticas e éticas, em que 

parte de informações transparecendo ao homem seu real 

papel em relação ao meio ambiente, pode estimular a 

solidariedade e respeito aos direitos humanos [3]. 

 

       A preparação para as mudanças necessárias consiste na 

compreensão coletiva do funcionamento do meio ambiente, 

de como dependemos dele, como o afetamos, como podemos 

promover a sustentabilidade e esclarecer que a natureza não 

é fonte inesgotável de recursos, conjuntamente nas crises que 

ameaçam o futuro do planeta Logo, para que de fato a 

Educação Ambiental faça a transformação de valores 

nocivos, que contribuem para degradação do meio ambiente 

através da falta de gerenciamento dos resíduos sólidos, é 

necessário uma educação permanente e continua. [4].  

 

       Em virtude, das escolas serem ótimos meios para o 

implemento de projetos, que garantam a melhoria expressiva 

de vida para a população, bem como adequa a um maior 

conhecimento na área ambiental para todos os interessados; 

os espaços escolares ganharam destaque dentro da Política 

Municipal de Educação Ambiental.  

 

      Já que existe a necessidade de desenvolver os meios de 

informação e o acesso a eles, como caminhos possíveis para 

alterar o quadro atual de degradação socioambiental, o 

presente Projeto de Extensão implica no mapeamento dos 

resíduos sólidos gerados no Colégio de Aplicação Pio XII, 

seguido de uma gestão ambiental adequada através do 

desenvolvimento de novos mecanismos, enfatizando o 

reaproveitamento dos mesmos, na qual são capazes de 

auxiliar quanto às adaptações as legislações e políticas 

ambientais. Isto posto, através do público-alvo, no caso os 

alunos do sétimo ano do ensino fundamental, visa ampliar a 

conscientização e percepção em relação à Educação 

Ambiental juntamente à Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. 

 

       O Projeto de Extensão conta com a participação de um 

professor extensionista e com dois alunos extensionistas da 

Faculdade de Engenharia Ambiental, em que a Educação 

Ambiental está interligada e relacionada com o projeto 

pedagógico do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da 

PUC Campinas. A participação dos alunos extensionistas 

possibilita uma postura mais consciente com as ações de 

conscientização, aumento da capacidade crítica e 

amadurecimento profissional para o enfrentamento de 

problemas reais da sociedade, aliado à constante busca por 

soluções sustentáveis, ao criar oportunidades para vivenciar 

o conteúdo teórico e conceitual de seu curso, bem como 

prepará-los para empresas voltadas à sustentabilidade 

econômica, ambiental e social. 

 

       O Projeto atribui a participação direta do público-alvo, 

aproximadamente 20 alunos do sétimo ano do Ensino 

Fundamental Colégio de Aplicação Pio XII de Campinas - 

SP com a preocupação de melhorar o seu conhecimento e o 

meio em que vivem, proporcionando uma maior 

conscientização através da Educação Ambiental em conjunto 

com a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, trazendo 

contribuições de suas vivências e experiências e que de 

forma geral, atuem como multiplicadores, ao estender as 

práticas às suas residências ou comunidades do entorno. 

 

       Segundo Paulo Freire (2012) “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção”. Com isso, o Projeto de 

Extensão em questão envolve o público-alvo com um tema 

atual através de uma forma pedagógica, em que há o 

intercambio de ideias com o público-alvo e os alunos 

bolsistas extensionistas em oficinas que estão sendo 

realizadas quinzenalmente nas instalações do Colégio e tem 

duração de 2 horas. Dessa forma, aumentando a capacidade 

dos envolvidos para a busca de soluções e para envolvimento 

de caráter crítico para soluções de futuros problemas [5]. 
 

II. METODOLOGIA 

       A partir da presente realidade do Brasil, do público-alvo 
e dos alunos bolsistas extensionistas do curso de Engenharia 
Ambiental e Sanitária, a preparação dessas oficinas foi 
realizada com orientação do docente extensionista. Nestas 
foram valorizadas a troca de idéias, a participação de todos e 
as colocações frutos da experiência de cada um. A partir 
disso, foram elaborados materiais didáticos e de caráter 
pedagógico que estão sendo utilizados para buscar o 
entendimento por parte dos participantes. 

  

A. Oficina “Pegada Ecológica e Registro Fotográfico”  

       As oficinas se iniciaram com a realização da pegada 
ecológica individual, uma metodologia de contabilidade 
ambiental que avalia a pressão do consumo das populações 
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humanas sobre os recursos naturais, para análise de consumo 
e reflexão acerca de conceitos relacionados ao seu cotidiano 
como, por exemplo, a reciclagem em suas residências. Além 
disso, as lixeiras do colégio onde o Projeto está sendo 
desenvolvido foram analisadas e registradas por meio da 
fotografia (Fig. 1), pelos envolvidos no Projeto com a 
orientação dos alunos extensionistas e supervisionada pelo 
professor responsável. 

 

Fig 1: Os envolvidos do Projeto fazendo a análise com registro fotográfico 

das lixeiras de Coleta Seletiva no Colégio Pio XII. 

 

B. Oficina “Material-Informativo” 

Após a realização da Oficina “Pegada Ecológica e 
Registro Fotográfico”, o público-alvo com a orientação dos 
alunos extensionistas com a supervisão do docente 
responsável, realizaram a elaboração de um material-
informativo, de fácil entendimento e de caráter pedagógico 
acerca do tema, Coleta Seletiva. (Figura 2). Ao levar os 
alunos ao laboratório de informática, foi possível realizar 
uma pesquisa acerca do tema, explorando seus 
conhecimentos, permitindo a exposição de seus pontos de 
vista, a partir de questionamentos para um melhor 
entendimento do tema. 

 

Fig 2: Pesquisa sobre o assunto Coleta Seletiva; Capa do Material 

Informativo sobre Coleta Seletiva. 

 

C. Oficina “Releitura do Banco Imobiliário” 

       Além do material-informativo, uma releitura do jogo 
conhecido denominado “Banco Imobiliário” e “Quem sou 
eu” (Fig. 3) foram realizadas. Com base nos jogos 
conhecidos, os alunos criaram seu próprio jogo relacionando 
os temas Recuperação de Áreas Degradadas e Resíduos 
Sólidos, utilizando materiais recicláveis e recursos 
tecnológicos. Estes jogos pedagógicos foram 
disponibilizados para o public-alvo. Sendo assim, os próprios 
envolvidos influenciaram outras pessoas a respeito do tema. 

 
                                   

 

Fig 3: Alunos participantes do Projeto com o jogo desenvolvido “Banco 
Imobiliário” e O tabuleiro da releitura do jogo "Banco Imobiliário". 

 

III. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       A oficina “Pegada Ecológica e Registro Fotográfico” 
possibilitou que tais pudessem refletir sobre seus atos 
cotidianos, e como estes afetam o meio ambiente, e assim ter 
um parâmetro para possíveis melhorias. 

       Já a realização do material-informativo acerca do tema 
Coleta Seletiva, pode ajudá-los na compreensão desse tema 
no futuro, além de ser um forte motivador para a 
continuidade do Trabalho.  Além disso, a releitura do jogo 
conhecido “Banco Imobiliário” e “Quem sou eu” realizada 
trouxe a tona assuntos como reutilização e reciclagem, de 
modo que os envolvidos pudessem ponderar a realidade 
acerca do tema. 

       Após a realização das oficinas foi feito um levantamento 
em relação à mudança de comportamento por parte do 
público-alvo. De 20 alunos, 13 apresentaram mudanças 
significativas no seu comportamento em relação aos temas 
abordados.               

 

Figura 4. Gráfico sobre a mudança de comportamento do público-alvo  

       

        Nas oficinas socioeducativas, com ajuda do material 

didático e conteúdo expositivo, promoveu a comunicação e o 

conhecimento, através do diálogo, sobre a Educação 

Ambiental conjuntamente com a Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos na comunidade e no seu entorno; apoiou e 

incentivou para que o público-alvo leve os conhecimentos 

adquiridos nas oficinas aos seus familiares e ao seu circulo 

de amizade, através da realização de ações práticas de coleta 

seletiva, e fomento a reciclagem, trouxe possibilidades para 

que os participantes melhorem a sua condição humana e 

social, sendo cidadãos críticos, através desse processo de 

intervenção na comunidade, que possibilita o diálogo, a troca 
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de ideias e de pensamentos, e de articular os pensamentos em 

relação à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e à Educação 

Ambiental, permitindo, assim, a realização da grande ação 

transformadora que é o Projeto de Extensão. Tanto a 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos quanto a Educação 

Ambiental estão relacionadas com o Projeto Pedagógico da 

Faculdade de Engenharia Ambiental da PUC Campinas 
 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O Trabalho de Extensão está colaborando no processo 
de intervenção e consequentemente na transformação do 
público-alvo, tornando pessoas mais críticas, capazes de 
refletirem sobre as realidades e sobre os fatos para melhorar 
a qualidade de vida, pessoal e da comunidade. As oficinas 
dialogadas estão permitindo que cada um expusesse o seu 
ponto de vista, questionasse, aprendesse e ajudasse aos que 
estavam com dificuldades para entender ou compreender o 
tema, gerando assim o intercambio de idéias entre os 
bolsistas extensionistas e o professor extensionista com o 
público-alvo.  Ademais, os materiais informativos gerados, 
com informações práticas, além de ser um fator desafiador 
para o público-alvo, estão permitindo um efeito 

multiplicador ao serem divulgados aos conhecidos dos 
participantes. 
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