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Introdução 

A necessidade do desenvolvimento de projetos 
relacionados à educação ambiental é imprescindível 
para a formação de cidadãos conscientes e com 
atitudes que promovam o uso sustentável dos 
recursos

1
. Refletindo sobre a necessidade em 

trabalhar com conceitos interligados à educação 
ambiental, licenciandos do Instituto de Química da 
Unesp, integrantes do Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
desenvolveram durante uma semana de gincana 
cultural-científica, atividades sobre reuso, 
reciclagem e consumo sustentável dos materiais 
junto aos alunos de Ensino Médio de uma escola 
pública. Dentre as atividades realizadas destaca-se 
a elaboração de uma palestra proferida no último dia 
da gincana, que abordou conteúdos de 
sensibilização ambiental da comunidade da referida 
escola a respeito do destino dos materiais, 
sobretudo o plástico. O desenvolvimento da palestra 
foi norteado pelas respostas de 230 estudantes a 
um questionário aplicado no terceiro dia da gincana 
que teve o intuito de conhecer previamente o que os 
alunos pensavam, sabiam e praticavam sobre o 
tema. A análise da contribuição do questionário para 
a palestra será foco do presente trabalho. 

Resultados e Discussão 

A análise do questionário revelou que os estudantes 
mostraram possuir certo grau de conhecimento e 
preocupação com o meio ambiente. A maioria dos 
alunos (60%) disse que suas famílias separam 
alguns itens do lixo como papel, vidro, metal ou 
plástico para a reciclagem (Tabela 1). Além disso, 
em diversas situações procuram reaproveitar 
materiais que iriam ser descartados: 94% dos 
alunos citaram o reuso de sacolas plásticas de 
supermercados como sacos para descartar lixo.  
 
Tabela 1. Resultados de algumas questões do 
questionário que nortearam o conteúdo da palestra. 

O aluno e sua família separam alguns itens do 
lixo para reciclagem. 

60% 

A falta de conscientização é a principal razão 
pela qual muitos materiais ainda não são 
reciclados. 

73% 

Consumo médio-alto de refrigerantes em 
garrafas PET descartáveis. 

82% 

Reutilização de sacolas de supermercados 
como sacos para descartar lixo. 

94% 

 

Por outro lado, embora haja coleta seletiva de lixo 
em praticamente todos os bairros onde os alunos 
residem e eles acreditem que a falta de 
conscientização ainda é a grande responsável pelo 
tratamento inadequado do lixo, vemos que algumas 
ideias e atitudes dos alunos podem ser melhoradas 
e adequadas, por exemplo, apenas 27% deles 
disseram consumir mais refrigerantes em 
embalagens de vidro, metal e/ou retornáveis, grande 
parte deles consome em plástico descartável. Os 
dados analisados a partir das respostas ao 
questionário nortearam os tópicos a serem 
contemplados na palestra, pois tendo em vista os 
conhecimentos bem como as práticas dos alunos 
em relação ao assunto apresentados no 
questionário e também durante a gincana, a palestra 
reforçou algumas ideias dos alunos e também 
alertou sobre atitudes importantes, individual e 
coletivamente, que cada um pode fazer no seu 
cotidiano na tentativa de preservar o meio ambiente. 
Para incentivar os alunos a refletirem sobre o 
consumo de copos descartáveis, foram mostradas e 
comentadas na palestra fotos reais do impacto 
causado pela quantidade de copos descartáveis 
utilizada para servir suco durante um lanche 
oferecido aos alunos. Ao final da palestra uma 
caneca em acrílico foi dada a cada aluno para 
utilizarem no lanche de encerramento da gincana e 
também no dia a dia deles. A atenção, manifestação 
e interação dos estudantes durante a palestra foram 
bem significativas. 

Conclusão 

A boa aceitação dos alunos, e demais membros da 
comunidade escolar, em cada atividade relacionada 
à palestra, mostrou que eles ficaram sensibilizados 
no sentido de refletirem e discutirem sobre ações 
práticas que são e que podem ser desenvolvidas 
pela comunidade de forma a proporcionar o uso e 
reuso consciente dos materiais. O questionário 
como norteador da elaboração da palestra foi muito 
significativo, pois possibilitou selecionar os tópicos e 
enfatizar dados da própria comunidade escolar. 
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