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Introdução

As primeiras iniciativas de extensão universitária em
nosso país datam de 1910, com a criação da 
Universidade Livre de São Paulo. Suas atividades eram 
baseadas no oferecimento de “lições públicas” (cursos 
de extensão) abertas para quem quisesse participar. 
Outra experiência extensionista teve lugar em nosso 
país a partir do ano de 1926, com a criação da Escola 
Superior de Agricultura e Veterinária de Viçosa, 
fortemente influenciada pelo padrão extensionista 
norte-americano, que era baseado principalmente pela 
prestação de serviços no meio rural.[1]

Podemos verificar isso através da análise da Lei 
Federal nº 5540, de 1968, que instituiu essa Reforma, e 
traz em um de seus artigos a seguinte consideração 
sobre o tema: “Artigo 20: As universidades e os 
estabelecimentos de ensino superior estenderão à 
comunidade, sob a forma de cursos e serviços 
especiais, as atividades de ensino e os resultados das 
pesquisas que lhes são inerentes”.[2]

As universidades realizam atividades de extensão 
frente às comunidades proporcionando esta interação, 
pois através do estabelecimento da comunicação entre 
as mesmas, pode-se ter essa relação harmoniosa.

A reciclagem é o termo genericamente utilizado para 
designar o reaproveitamento de materiais beneficiados 
como matéria-prima para um novo produto. As 
vantagens são a minimização da utilização de fontes 
naturais, e a minimização da quantidade de resíduos 
que necessita de tratamento, como aterramento, ou 
incineração.[3,4]

No meio-ambiente a reciclagem pode reduzir a 
acumulação de resíduos a produção de novos materiais, 
as emissões de gases como metano e gás carbônico; as 
agressões ao solo, ar e água; entre outros tantos fatores 
negativos. No âmbito social, a reciclagem não só 
proporciona melhor qualidade de vida para as pessoas, 
através das melhorias ambientais, como também tem 

gerado muitos postos de trabalho e rendimento para 
pessoas que vivem nas camadas mais pobres. [5]

No Brasil existem os catadores de papel, que vivem do 
comércio de sucatas e outros materiais recicláveis 
destinados para o lixo. Também, trabalham na coleta ou na 
classificação de materiais para a reciclagem. Como é um 
serviço penoso, não tem grande poder atrativo para as fatias 
mais qualificadas da população. [5]

A Educação Ambiental surge como resposta à 
preocupação da sociedade com o futuro da vida. A 
proposta é a de superar a dicotomia entre natureza e 
sociedade, através da formação de uma atitude ecológica 
nas pessoas. Formando uma visão sócio-ambiental que 
afirma que o meio ambiente é um espaço de relações, é um 
campo de interações culturais, sociais e naturais (a 
dimensão física e biológica dos processos vitais). Ressalte-
se que, de acordo com essa visão, nem sempre as interações 
humanas com a natureza são daninhas, porque existe um 
co-pertencimento, uma co-evolução entre o homem e seu 
meio. [4]

O processo educativo proposto pela ação de extensão 
universitária que teve como título “Sustentabilidade: 
reaproveitamento de materiais recicláveis” objetivou a 
formação de sujeitos capazes de compreender o mundo e 
agir nele de forma crítica - consciente. Tendo como meta 
principal a formação de sujeitos ecológicos.

Assim, a realização de atividades que busquem a 
conscientização da população a cerca da importância da 
reciclagem de materiais é de suma importância da melhoria 
da qualidade de vida da comunidade.

Material e métodos

A oficina de campo intitulada Sustentabilidade: 
reaproveitamento de materiais recicláveis realizou-se no 
dia onze de julho de 2009, com duração de quatro horas,
inscrições gratuitas, destinada aos moradores da 
comunidade Sítio dos Pintos na Associação de Moradores 
da localidade, na cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. 



A ação de extensão faz parte do planejamento anual 
do Programa de Educação Tutorial de Medicina 
Veterinária – PETVET, apoiada pelo Departamento de 
Medicina Veterinária da UFRPE e a Associação de 
Moradores de Sítio dos Pintos, a qual cedeu o ambiente 
físico, sua sede, para que pudesse ser realizada a 
oficina.

As palestras e dinâmicas foram ministradas por 
integrantes do PETVET, as quais geraram sobre os 
temas educação Ambiental, reciclagem de garrafas 
PET, tempo de vida útil de materiais descartados na 
natureza e destino correto do lixo.

Houveram 18 inscritos na oficina, com faixa etária 
entre 7 a 16 anos. Todos oriundos na comunidade 
circunvizinha do campi de Dois Irmãos.

Durante as palestras optou-se pela técnica de uso de 
tarjetas e cartazes. E como dinâmica foi levada a 
proposta da fabricação de brinquedos confeccionados 
com garrafas PET.

Resultados e Discussão

A oficina que teve por tema principal a 
Sustentabilidade e Educação ambiental. O público alvo 
se mostrou muito receptivo às informações levadas a 
comunidade e demonstraram-se interessados quanto a 
prática de reciclagem e coleta seletiva. Ao final da ação 
foi realizada uma dinâmica para a avaliação da mesma,
onde foram entregues papéis e canetas hidrográficas 
para que cada um dos participantes escrevesse uma 
palavra à relacionada com o tema. Em seguida, foi 
exposta a palavra escrita e que a mesma expressava. A 
partir desta atividade foi perceptível o entendimento 
dos participantes sobre e o ponto de vista dos mesmos 
ressaltando a importância da Sustentabilidade e 
Educação Ambiental. 

A extensão universitária é carregada por 
significações como: transmissão entrega, doação, 
messianismo, mecanicismo, invasão cultural, 
manipulação, entre outros. E, buscando uma 
contraposição a ele, prefere utilizar-se da palavra 
comunicação, alegando que é na sua prática que 

universidade e grupos sociais envolvidos puderam dialogar 
na busca de soluções para seus problemas. [3]

A reciclagem de materiais e a sustentabilidade vêm
ganhando muita importância, por isso hoje se tem um 
grande desafio que é o de incentivar e modificar a 
percepção das pessoas, principalmente das crianças e 
adolescentes para um futuro onde o reaproveitamento de 
materiais é fundamental. 

Ao entender a interação entre a comunidade acadêmica e 
a circunvizinha em nossa sociedade pressupõe que este 
deva ser visto como um componente de uma estrutura 
social mais ampla, sujeito à influência dessa e também 
como um possível agente de mudança, que através de sua 
prática cotidiana, poderá revelar e promover valores contra 
hegemônicos, base para a construção de uma nova 
sociedade.

A realização da oficina proporcionou aos participantes a 
ampliação de seus conhecimentos a cerca dos métodos e 
tipos de reciclagem de materiais, bem como, onde estes 
comprometeram-se em ampliar o conhecimento sobre o 
assunto e passá-lo aos pais e responsáveis incentivando a 
separação do lixo e o reaproveitamento de bens. Desse 
modo, presente oficina conseguiu realizar os seus objetivos 
visto que, os participantes se mostraram bem interessados e 
entendidos sobre o assunto abordado.
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