
PERCEPÇÃO VOLUNTÁRIA SOBRE A 
REALIDADE DO LIXO NA UNIDADE 
ACADÊMICA DE SERRA TALHADA

Joseph Tommasino Nascimento Silva Cunha1, Iolanda Araujo Ferreira dos Santos2, Tássia Tamires Estevão Rodrigues2, 

Marcela Lúcia Barbosa3, Shana Sampaio Sieber4, Ugo Lima Silva5, Dario Rocha Falcon5



________________
1. Aluno do Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Est. Da 

Fazenda Saco,s/n, Fazenda Saco, 56900-000,  Bolsista de Extensão da UFRPE. E-mail: josephtommasino@hotmail.com
2. Aluna do Curso de Engenharia de Pesca da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Est. Da 

Fazenda Saco,s/n, Fazenda Saco, 56900-000.
3. Aluna do Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra 

Talhada, Est. Da Fazenda Saco,s/n, Fazenda Saco, 56900-000.
4. Engenheira Florestal.
5. Professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada, Est. Da Fazenda Saco, s/n, Fazenda Saco, 

56900-000 
Apoio financeiro: FACEPE- Processo nº APQ-0986-7.08/08

Introdução

Nosso país ainda se encontra num processo de crise 
sócio-econômica-ambiental na qual os conceitos que 
abarcam o desenvolvimento sustentável ainda não 
foram absorvidos pela vida cotidiana de muitas 
populações que são responsáveis pela manutenção do 
ambiente em que vivem [1]. O estudo da percepção 
ambiental voluntária dos atores que compreendem a 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade 
Acadêmica de Serra Talhada – UFRPE/UAST sobre o 
espaço vivido em relação ao lixo pode contribuir na 
transformação da realidade que, historicamente, passa 
por um processo de crise sócio-ambiental. Entretanto, 
não se objetiva aqui, uma mera coleta de informação de 
cunho exploratório, trata-se de uma construção coletiva 
de um diagnóstico de uma realidade complexa, 
focalizando num processo de educação ambiental 
iniciante e não somente no resultado de uma mudança 
comportamental, baseada na simples transmissão de 
conceitos ecologicamente corretos [2]. Este diagnóstico 
sobre a percepção voluntária dos diferentes atores 
mediante a questão do lixo e seu universo, 
paralelamente ao constrangimento ético perante as 
próprias atitudes, poderá estimular e subsidiar a 
construção de inúmeras iniciativas advindas da 
comunidade da Unidade Acadêmica de Serra Talhada -
UAST com o objetivo de enfrentar essa problemática 
de maneira participativa.

Material e métodos

A. Caracterização do diagnóstico

O estudo foi caracterizado pela aplicação de 
questionários estruturados [3] compostos por dez 
perguntas fechadas e abertas que identificaram os 
principais pontos relacionados à conscientização 
ambiental externalizada por uma perspectiva inicial. Os 
questionários foram aplicados na Unidade Acadêmica 

de Serra Talhada, sendo disponibilizados para toda 
comunidade universitária, compreendendo alunos, 
professores e técnico-administrativos.

B. Estrutura dos questionários

Os questionários foram identificados com nome, 
idade, curso, função e turno, apresentando as seguintes 
questões estruturadas de acordo com o Anexo 1.

C. Aplicação dos questionários

Os questionários foram expostos em quatro pontos 
estratégicos (nos dois blocos de salas de aula, na 
biblioteca e na administração) da UAST durante o 
período de dez dias letivos junto a cartazes compostos 
por figuras e colagens envolvendo o tema “lixo e 
resíduos sólidos”, além de urnas confeccionadas com 
material reciclado. Como o intuito do estudo foi 
identificar as pessoas que demonstraram interesse e 
possuem sensibilidade por assuntos pertinentes ao meio 
ambiente, não houve nenhum tipo de incentivo ou 
divulgação relacionado à temática e a proposta. Dessa 
maneira, foi possível selecionar indivíduos que poderão 
auxiliar de maneira efetiva o processo de construção do 
estudo.

Resultados

A. Avaliação Preliminar dos questionários

Neste momento, foram abordadas as questões 2, 4, 
6, 8 e 9, que demonstram similaridade de contexto, 
sendo que as demais questões serão exploradas numa 
próxima etapa do estudo.

Quando questionados sobre qual a responsabilidade
da universidade com o lixo, de acordo com a questão 2 
73,22% destacaram o papel de conscientizadora, 
enquanto que 51,91% opinaram que a UAST não tem o 
papel de promover discussões e debates. Nesta mesma 



questão 38,25% das pessoas acreditam que a 
universidade tem papel questionador e 
problematizador, porém 6,56% responderam que a 
UAST não tem nenhuma responsabilidade sobre a 
questão do lixo.

Na questão 4 em que a comunidade respondeu o que 
a Universidade faz com o lixo 73,74% responderam 
que a Unidade não fazia nada, apenas jogava no lixo 
para coleta do caminhão, 16,20% acreditam que a 
mesma recicla o lixo e 18,99% acham que o lixo é 
separado para coleta seletiva. Ainda nessa questão 
72,07% não acreditam que a UAST joga e queima o 
lixo no terreno baldio da universidade.

Quando indagados na questão 9 se gostariam de 
participar de trabalhos que envolvem os problemas 
sobre a questão do lixo 83,33% responderam que sim, 
gostariam.

De acordo com a resposta da questão 6, 35,23% das 
pessoas trabalham em algum aspecto a questão 
ambiental, destas, 30,65% trabalham através de 
pesquisas, 27,41% o fazem através de extensão, 
30,65% trabalham a questão na sala de aula e 77,42% 
na rotina diária.

Quando abordados na questão 8 de uma maneira 
geral sobre como classificavam seu nível de informação 
sobre o meio ambiente e ecologia, questão 9, 1,66% 
responderam que estão muito mal informados, 4,44% 
assumiram-se mal informados, 26,66% se consideram 
pouco informados. Enquanto que 51,66% se 
consideram bem informados e 15,55% muito bem 
informados.

Discussão

Na pergunta 2 sobre qual a responsabilidade da 
Universidade com a questão do lixo as respostas 
divergem quando a maioria das pessoas afirmaram que 
a UAST deve ter papel conscientizadora, porém não 
deve ter o papel de promover discussões e debates. Isso 
pode nos levar a inferir sobre a falta de conhecimento 
da comunidade universitária sobre o verdadeiro papel 
da instituição na formação do cidadão crítico e 
consciente direcionado a diversas questões sociais e 
ambientais. Essa falta de clareza não se restringe 
apenas a estudantes, ou docentes, ou técnico-
administrativos, mas sim a toda comunidade. Dessa 
maneira podemos destacar a necessidade de um amplo 
debate envolvendo os três pilares da Universidade: 
Ensino, pesquisa e extensão, a fim de esclarecer o 
papel da Instituição Pública de Ensino Superior para o 
desenvolvimento social do País.

Quando se questionou o que a Unidade Acadêmica 
fazia com lixo, demonstrou-se pouco interesse e 
comprometimento sobre a quantidade, qualidade e 
destino dos resíduos produzidos, pois é fato que até a 
presente data todo este lixo é jogado e incinerado no 
terreno baldio da própria Universidade sem nenhum 
tratamento. A inércia das pessoas em não questionar, 
buscar informação ou problematizar assuntos 
ambientais é extremamente preocupante para o 
desenvolvimento da sociedade, principalmente dentro 
de um local que possui ou deve possuir essa 

característica.
Os dados coletados na questão 9 demonstraram o 

interesse da comunidade universitária em participar de 
trabalhos que envolvem a questão do lixo. No entanto 
de acordo com a questão 6, o número de pessoas que 
trabalham atualmente em algum aspecto a questão 
ambiental é bem reduzido quando comparado ao 
número das pessoas que gostariam de trabalhar. Isso 
pode ocorrer devido ao fato de as pessoas não 
conseguirem externalizar na prática a vontade 
expressada. Dessa maneira, deve-se destacar a 
importância de se trabalhar com ferramentas 
participativas, buscando a construção de uma
conscientização coletiva sobre determinado assunto, 
sem desconsiderar as opiniões individuais. Dentre os 
informantes que trabalham em algum grau as questões 
ambientais, a maioria o faz na rotina diária, o que pode 
ser um indício de escassez de pesquisa e trabalhos de 
extensão voltados para a área ambiental focalizando a 
problemática do lixo.

Quanto ao nível de informação sobre meio ambiente
e ecologia, pouco mais da metade respondeu que se 
considera bem informado. Entretanto, esse nível de 
informação não se reflete nas respostas das questões
abordadas anteriormente. Porém a qualidade dessa 
informação necessita ser verificada nas próximas etapas 
do estudo para que se tenha uma clareza sobre o grau 
de conscientização da comunidade em geral. Podendo, 
dessa forma, nortear as ações da instituição no que diz 
respeito à construção de políticas públicas envolvendo 
educação ambiental.
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Anexo 1. Questionário estruturado disponibilizados para comunidade da Unidade Acadêmica de Serra Talhada.

LIXO: DÊ SUA OPINIÃO

CATEGORIA - Assinale com “X”

(      ) Aluno                                                    (       )  Técnico Administrativo                       (      ) Professor

CURSO: _________________

TURNO:        (     ) Manhã   (    ) Tarde     (    ) Noite

IDADE: ____________

1. O que você faz com o lixo que você produz?
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso

(     )  Joga no lixo
(     ) Separa para coleta seletiva
(     ) Joga em terrenos baldios ou no chão

(    ) Separa para produção de artesanatos
(     ) Outros, o quê? ____________________

2. Qual a responsabilidade que a Universidade tem sobre a questão do lixo?
Assinale com “X” quantas alternativas achar conveniente

(     )  Conscientizadora
(     )  Observadora
(     )  Questionadora
(     )  Promotora de discussões, debates.
(     )  Imparcial

(     )  Impõe alternativas
(     )  Promotora de soluções
(     ) Todas
(     )  Nenhuma
(     )  Outras, qual? ____________________

3. De modo geral, o que acontece com lixo?
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso

(     ) É decomposto no solo
(     ) Contamina o meio ambiente
(     )  Espalha-se pela cidade (ruas e bueiros)

(   ) Vai para aterro sanitário
(     )  Polui os rios, mares e vegetações
(     )  É aproveitado pelas pessoas

4. O que você acha que a Universidade faz com o lixo que produz?
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso

(     ) Nada, joga no l ixo para coleta do caminhão de 
lixo
(     ) Aproveita para reciclagem

(     ) Aproveita para utilização de trabalhos práticos em sala 
de aula
(    ) S e p a r a  p a r a  c o l e t a  s e l e t i v a
(    ) Joga e queima no terreno baldio na Universidade

5. Você acha que o que você consome diariamente afeta o acúmulo de lixo na sua cidade?

(     ) SIM (     ) NÃO

6. Você trabalha em algum aspecto a questão ambiental?

(     )  SIM (     )  NÃO

Se sim: Assinale com “X” quantas alternativas achar conveniente

(     ) Através de alguma pesquisa
(     ) Através de algum trabalho de extensão
(     ) Na sala de aula

(     ) Na rotina diária
(    ) No trabalho, porque faz parte das ordens administrativas

7. Você joga ou já jogou lixo na rua?

(     ) SIM (     ) NÃO

8. De uma maneira geral, como você classifica seu nível de informação sobre o meio ambiente e ecologia? Assinale com “X” 
APENAS UMA alternativa

(     ) Muito mal informado
(     ) Mal informado
(     ) Pouco informado

(     ) Bem informado
(     ) Muito bem informado

9. Você gostaria de participar dos trabalhos que envolvem os problemas sobre a questão do lixo?

(     ) SIM (     ) NÃO

10. O que é lixo para você? Dê exemplos.

1.____________________

2.____________________

3.____________________

4.____________________

5.____________________

6.____________________

11. Por favor, coloque abaixo seu nome para contato:

__________________________________________________


