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RESUMO 

A contaminação das águas nas últimas décadas tem sido um fator preocupante, pois a água é um elemento 

fundamental para toda espécie. Embora muitas pessoas tenham intenções de preservação ambiental, ainda há 

práticas atreladas aos resíduos sólidos que muitos desconhecem e que contribuem consideravelmente para a 

contaminação da água e para a degradação do meio ambiente. Em razão de se ampliar o debate acerca do 

descarte correto do lixo, das estratégias de reciclagem, o presente trabalho teve como objetivo geral analisar 

quais as percepções ambientais dos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual localizada 

em um município da Baixada Fluminense. Para atingir os objetivos propostos no estudo, foi realizada uma 

pesquisa descritiva em que os dados foram coletados através de fontes primárias, em decorrência de um 

questionário composto por onze perguntas elaboradas através da adaptação de questionário utilizado por 

Stefanini et al. (2010), que visou investigar inicialmente os dados etnográficos e posteriormente a percepção dos 

alunos acerca dos itens abordados aos temas de Educação ambiental e reciclagem. A população do estudo se 

constituiu dos alunos matriculados nas turmas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio da referida Escola Estadual 

localizada em Duque de Caxias. Foram respondidos 148 (cento e quarenta e oito) questionários, que nos 

resultados demonstrou que a Educação ambiental embora não seja obrigatória poderia ser melhor desenvolvida 

dentro e fora da escola. 
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INTRODUÇÃO  

 

Em virtude do consumo desenfreado e do descarte irregular dos materiais utilizados, o 

destino final do lixo é um dos agravantes da degradação do meio-ambiente, o que implica na 

necessidade da construção de políticas públicas que visem reverter as tendências atuais 

(BONIFÁCIO; FIORINI; GARCIA, 2016). 

Acerca dos mecanismos de reciclagem, em parte o lixo reciclado é viabilizado pelo 

esforço de catadores, que enfrentam a falta de apoio do poder público e desconhecimento da 

população quanto a separação adequada. Corroborando com Pereira (2013), a reciclagem de 
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materiais reduz a exploração dos recursos naturais e auxilia para que o meio-ambiente tenha 

maiores possibilidades de se manter equilibrado e servindo para geração de rendas. 

Diante desse contexto, sem a devida educação ambiental, grande parcela da população 

está ausente das melhores práticas, contribuindo para o aumento dos danos causados à 

natureza. 

Estudos anteriores buscaram analisar a percepção de alunos no âmbito do Ensino 

Médio acerca de elementos que tratam da sustentabilidade, questões de reciclagem e meio-

ambiente, como é o caso da pesquisa de Stefanini et al. (2010), Teixeira; Souza; Vasconcellos 

(2015) e Vieira et al. (2015). 

Em razão de se ampliar o debate acerca do descarte correto do lixo, das estratégias de 

reciclagem, o presente trabalho teve como objetivo geral analisar quais as percepções 

ambientais dos alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio de uma Escola Estadual localizada em 

um município da Baixada Fluminense.  

Objetiva-se com esse trabalho de maneira específica, identificar o nível de 

conhecimento dos alunos acerca do tema sustentabilidade, investigar o hábito de descarte do 

lixo nas residências dos alunos, discutir as ferramentas educacionais que são disponibilizadas 

aos alunos no espaço escolar com a temática educação ambiental. 

 

METODOLOGIA  

 

Para atingir os objetivos propostos no estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva, 

pois buscou-se descrever a percepção dos alunos de Ensino Médio, de uma Escola Estadual 

localizada na Baixada Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, sobre a reciclagem. A 

pesquisa descritiva foi amparada ainda pelos preceitos da pesquisa bibliográfica e documental 

que segundo Prestes (2007, p. 26), permite ao pesquisador “criar novas proposições na 

tentativa de explicar a compreensão de fenômenos relativos às mais diversas áreas do 

conhecimento”. 

Quanto aos procedimentos, o método que conduziu a pesquisa privilegiou a realização 

de um estudo de caso com a aplicação de um questionário Survey adaptado de Stefanini et al. 

(2010). O questionário é uma técnica de coleta de dados, recorrentemente empregada nas 

pesquisas que envolvem o levantamento de uma grande quantidade de dados, como também o 

seu emprego nas pesquisas de cunho qualitativo (MACHADO, 2015).  
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Assume-se ainda, uma abordagem mista, pois conforme May (2004, p.146), ao fazer 

uso de ambos os enfoques, devemos avaliar seus pontos fortes e fragilidades na produção do 

conhecimento social. 

Esta pesquisa delimita-se a estudar a percepção dos alunos de uma Escola Estadual do 

Ensino Médio acerca da reciclagem, devido os municípios da Baixada Fluminense terem 

diversos problemas no descarte incorreto do “lixo”. O critério de escolha de uma Escola 

Estadual deve-se a oportunidade de compreender quais as visões dos jovens acerca de um 

tema tão importante e que deveria ser a preocupação constante de todos desde muito cedo. 

A população do estudo se constituiu, portanto, dos alunos matriculados nas turmas do 

1º ao 3º ano do Ensino Médio da referida Escola Estadual localizada em Duque de Caxias e 

não identificada para que se mantenha em sigilo o local objeto de estudo. Fizeram parte da 

amostra um total de seis turmas, com alunos ingressantes e concluintes do ano letivo de 2016. 

Os dados foram coletados através de fontes primárias, em decorrência dos 

questionários aplicados aos alunos. O questionário semiestruturado utilizou de um total de 

onze perguntas elaboradas através da adaptação de questionário utilizado por Stefanini et al. 

(2010), que visou investigar inicialmente os dados etnográficos e posteriormente a percepção 

dos alunos acerca dos itens abordados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após a coleta e tratamento dos dados, identificou-se que 148 (cento e quarenta e oito) 

questionários foram respondidos, de um total de 210 alunos distribuídos nas seis turmas. A 

partir da análise dos dados percebeu-se que a maior participação se deu no horário da tarde, 

em que participaram da pesquisa um total de 77 alunos, enquanto pela manhã, foram 

respondidos 71 questionários.  

Em termos de participação das turmas, as turmas do 1º ano (Manhã e Tarde) foram as 

que apresentaram menor participação, totalizando 34 respostas. Já a turma do 2º ano teve 

apenas duas respostas a menos que a turma do 3º ano, em que foram totalizadas 56 e 58 

respostas respectivamente. 

Em questões de gênero, a maioria das respostas se originou dos meninos, com 54,05% 

das respostas, contra 45,95% das meninas. Quanto as idades apresentadas, a média dos alunos 

matriculados no 1º ano é de doze anos, do 2º ano é de quatorze anos e do 3º ano é de dezesseis 
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anos. Do total dos respondentes, apenas 5% já repetiu uma das séries do Ensino Médio, o que 

mostra um bom desempenho dos alunos. 

Ao serem questionados quanto as questões de etnia, 53% dos respondentes se 

identificaram como negros, 27% como pardos e 20% como brancos. Questionados sobre 

terem estudado em escolas privadas e públicas, apenas 15% estudou no Ensino Fundamental 

em uma escola privada. Esses dados refletem que o ensino público é composto em sua 

maioria da população negra e que a maioria, 85% nunca teve acesso ao ensino privado, 

demonstrando que o acesso à educação da população pobre se dá em grande parte no Ensino 

Público. 

Acerca das questões adaptadas de Stefanini et al. (2010), as respostas serão expostas a 

seguir. No item “O que você entende por Educação Ambiental? Quais os temas que você 

poderia estudar em um projeto desse tipo?”, as principais respostas foram: “Cuidado com o 

meio ambiente” (34,55%), seguida de “Jogar lixo no lixo” (32,10%), “Poluição através de 

queimadas” (21,25%), “Desmatamento” (10,10%), enquanto que “Não poluir o meio 

ambiente”, foi a menos citada com 2%.  

Quanto a questão “Na sua escola são realizados projetos de Educação Ambiental?”, 

foram dadas as opções: Sim, Não e Talvez. 54% respondeu que sim, 32% respondeu que não 

e 14% respondeu que talvez.  

Ao serem questionados acerca de participarem em projeto de Educação Ambiental, no 

item “Você já participou de algum projeto de Educação Ambiental fora da escola?” Sim ou 

Não – Se sim, em qual local? A maioria dos alunos, 62% respondeu que nunca participou. Já 

o restante sinalizaram as seguintes respostas: “Pedalada ecológica” 14%, “Quinta da Boa 

vista” 10%, “Visita ao Parque da Tijuca” 10% e o restante não soube responder.  

Na questão sobre a importância do reaproveitamento e reciclagem de materiais, 

diversas respostas foram apresentadas e as mais citadas foram: “Reciclagem para fazer novos 

produtos” 45%, “Diminuição dos lixos nos rios e nas ruas” 30%, “Diminuição de ruas 

alagadas” 17%, “Evitar o corte de árvores” 8%. 

No item como é feito o descarte do lixo na sua residência, as respostas foram divididas 

entre 52% descarta o lixo nos dias de coleta através de sacolas sem a separação dos materiais, 

30% queima o lixo no quintal e 18% joga o lixo em caçambas da prefeitura também sem a 

separação dos materiais. 

 

CONCLUSÕES 
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Em virtude das respostas apresentadas percebe-se que a Educação ambiental embora 

não seja obrigatória poderia ser melhor desenvolvida dentro e fora da escola. Acerca da 

compreensão dos alunos quanto ao tema Educação ambiental, tem-se uma variedade de 

respostas, demonstrando que há uma conscientização pela maioria dos alunos no que tange a 

preservação do meio-ambiente e os prejuízos que o ser humano lhe causa.  

Nas questões que envolveram a reciclagem e o descarte dos materiais, a não separação 

dos itens que podem ser reciclados e a queimada dos lixos é um dos dados preocupantes. Cabe 

a escola servir como ferramenta de mudança e de envolvimento da escola e os pais para que 

tais hábitos possam ser modificados. 
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PEREIRA, S. S. A importância dos catadores de materiais recicláveis no processo de gestão ambiental 

dos resíduos sólidos urbanos: breves reflexões na cidade de Campina Grande/PB. Revista 

Agrogeoambiental, Pouso Alegre, Edição Especial n. 1, p. 13-17, ago. 2013 

 

PRESTES, M. L. de M. A pesquisa e a constituição do conhecimento científico: do planejamento aos 

textos, da escola à academia. 3ª Edição. São Paulo: Rêspel, 2007. 

 

STEFANINI, L. ; DORNFELD, C. B.; PEREIRA-NORONHAM. R.; ESCOLANO, A. C. M. 

Conhecimento dos alunos do Ensino Médio sobre Educação ambiental e reciclagem de resíduos 

sólidos em Ilha Solteira-SP. Disponível em: http://www.feis.unesp.br/Home/Eventos/encivi/ivencivi-

2010/conhecimento-dos-alunos-do-ensino-medio-sobre-educacao-ambiental-e-reciclagem-de-

residuos-solidos.pdf Acesso em: 19 mar. 2018 

 

TEIXEIRA, R. da S.; SOUZA, R. O. L. de; VASCONCELLOS, C. A. B. de. In Revista Eletrônica em 

Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental Santa Maria, v. 19, n. 2, mai - ago. 2015, p. 1174-1182 

Revista do Centro de Ciências Naturais e Exatas – UFSM ISSN : 22361170 

 

VIEIRA, B. de C. R. et al. Percepção dos alunos de uma escola de ensino médio quanto à reciclagem 

do óleo de cozinha. Disponível em: http://www.conhecer.org.br/enciclop/2015E/percepcao.pdf Acesso 

em: 14 mar. 2018 


