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Resumo:
A humanidade passa por um momento de crise ambiental. O ser humano se relaciona com o meio em
que vive em uma relação dialética, cada indivíduo cria sua própria noção de ambiente e dessa forma
age sobre o meio. Deste convívio constrói sua percepção ambiental e esta deve ser analisada a fim de
auxiliar no planejamento de ações ambientais. O presente trabalho buscou investigar qual a relação
de responsabilidade sobre o meio ambiente que alguns alunos apresentam. Para isso, focou-se em
uma pesquisa exploratória, e utilizou-se como instrumento de coleta de dados: questionários,
respondidos por 29 alunos entre 13 e 15 anos de idade. Com os resultados apresentados, observou-se
que um grande número deles não tem o hábito de reflexão sobre sua ação frente ao meio e não se
sente responsável pela busca de ações ecológicas.
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Students’ perception of their responsibility to the garbage problem
Abstract
Humanity is going through a time of environmental crisis. The human being is related to the
environment they live in a dialectical relationship, each individual creates his own concept of the
environment and thus acts on the environment. This acquaintance builds its environmental perception
and this should be analyzed to assist in planning environmental actions. This study aimed to
investigate what is the relation of responsibility about the environment that some students have. For
this, it was focused on an exploratory research and it was used as an instrument of data collection:
questionnaires answered by 29 students between 13 and 15 years old. With the results presented, it was
observed that a large number of them do not have the habit of reflection on their actions against the
environment and do not feel responsible for seeking ecological actions.
Key-words: environmental education, environmental awareness, environmental perception.

1 INTRODUÇÃO
O ser humano se relaciona constantemente com o meio, age sobre ele e também sofre
suas influências numa relação dialética. Nesse processo muitas vezes ele utiliza os recursos do
meio sem se preocupar com sua ação e suas consequências, neste sentido, manter uma relação
sustentável torna-se um desafio.
É de consenso de diversos pesquisadores que a humanidade está diante de uma crise
social, econômica, cultural, política e ambiental. Segundo Leff (2001, p. 15) “a crise
ambiental veio questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e
legitimaram o crescimento econômico, negando a natureza”. Com isso torna-se “necessário
estimular um processo de reflexão e tomada de consciência dos aspectos sociais que
envolvem as questões ambientais emergentes, para que se desenvolva uma maior
compreensão crítica por parte de educadores e educandos” (PARANÁ, 2008, p. 11).
Assim a “educação deveria ser capaz de reorientar as premissas do agir humano em
sua relação com o meio ambiente” (GRÜN, 2003, p. 1), sendo que, o mesmo, “é considerado
um bem de interesse difuso, isto é, que une pessoas de identidades muito diferentes.”
(TRAVASSOS, 2006, p. 24).
A educação ambiental é um processo de formação de uma consciência e mudança
comportamental complexa e composta por diversos processos formais, não formais e
informais, que agregam pessoas e profissionais de diferentes áreas de conhecimento. Na
educação formal busca-se refletir sobre o conhecimento socioambiental, a fim de gerar
consciência e práticas ambientais. Durante esse processo, nós educadores, deparamos com
diversos questionamentos como, por exemplo: O aluno se interessa pelas questões ambientais
no seu dia-a-dia? O aluno se vê como responsável pela busca de ações a favor do meio
ambiente? O aluno busca consumir de forma consciente? Entre outras e muitas questões.
Estas dúvidas são muito pertinentes, afinal é necessário conhecer o contexto do aluno,
saber até que ponto ele se encontra envolvido com estas questões para desenvolver estratégias
de conscientização e fortalecimento das ideias a serem trabalhadas na educação ambiental.
Este trabalho teve como objetivo investigar a percepção do aluno frente ao problema
do lixo e a ausência ou presença de comprometimento e responsabilidade neste enfoque. Tal
encaminhamento é reflexo das perguntas norteadoras: Os alunos se vêem como sujeitos
responsáveis em buscar alternativas e mudar atitudes? É possível o aluno conhecer o

problema ambiental, e não por em prática os seus conhecimentos, deixando dar a devida
importância para essa questão?
Assim, o presente artigo está organizado primeiramente para discutir o tema da
percepção e sua importância no planejamento de ações de educação ambiental, mostrando a
questão da consciência ecológica e apresentando ainda os resultados parciais encontrados
neste estudo, já que o mesmo encontra-se em andamento.

2 REFERENCIAL TEÓRICO
A necessidade de transformações e superação das injustiças ambientais e desigualdade
social é urgente. Vivemos em uma época de crise ambiental que precisa ser enfrentada com
todos seus desafios e peculiaridades e para isto precisamos reconhecer sua complexidade e
agir criticamente sobre o meio.
Podemos observar que a cultura de um povo ou comunidade caracteriza a forma de
uso do ambiente, da água, os costumes e os hábitos de consumo de produtos industrializados.
No ambiente urbano tais costumes e hábitos implicam na produção exacerbada de lixo e a
forma com que esses resíduos são tratados ou dispostos no ambiente, acabam gerando
intensas agressões. (MUCELIN e BELLINI, 2008).
Dessa forma, em muitos casos, os residentes de um determinado local são, ao mesmo
tempo, causadores e vítimas dos problemas ambientais. Além de ser também quem mais têm
condições de diagnosticar a situação problema e, provavelmente, os maiores interessados em
resolvê-la. (MARCATTO, 2002).
A expressão das atitudes dos indivíduos de uma comunidade, diante do meio em que
vivem, pode delinear a noção de consciência ambiental ou ecológica desta comunidade. A
consciência ambiental gera “novos princípios, valores e conceitos para uma nova
racionalidade produtiva e social, e projetos alternativos de civilização, de vida de
desenvolvimento” (LEFF, 2001, p. 151). Neste sentido, Oliveira (2006, p. 2) cita que:
A consciência ecológica é inseparável da consciência social, como a luta
pela proteção à natureza é inseparável da luta pela realização da condição
humana. Desta forma, cabe à escola, enquanto organizações sociais
complexas, responsáveis pelo acesso de todos, ao conhecimento socialmente
produzido, contribuir junto com outras organizações e movimentos sociais,
para a realização de um projeto educacional capaz de desenvolver novas
gerações, novos saberes e valores que lhes permitam participar no
ordenamento social e ecológico. Neste sentido, a escola pode constituir-se
num espaço reflexivo privilegiado para a construção da cidadania. A escolha

de determinados conteúdos e o modo como eles serão trabalhados pela
escola devem possibilitar as novas gerações compreender a realidade social e
ecológica e adquirir os valores que lhes permitam construir o meio humano
sem destruir o meio natural.

Observamos ainda, que a postura de dependência e de desresponsabilização da
população ocorre principalmente, segundo Jacobi (2003), devido à desinformação, a falta de
consciência ambiental e falta de práticas comunitárias baseadas na participação e no
envolvimento dos cidadãos, propondo uma nova cultura de direitos baseada na motivação e na
co-participação da gestão ambiental.
Conforme podemos perceber, é neste cenário de crise que se desenvolveu e legitimou a
necessidade de uma educação para o meio ambiente. Por isso a educação ambiental tem que
ser desenvolvida como um processo pedagógico e político dentro da escola e da comunidade.
Conforme afirma Travassos (2006), a escola é um local onde há condições propícias para o
desenvolvimento dessa vertente educacional. Porém, não basta ser apresentada aos alunos
dentro de uma disciplina, o que geralmente se faz em Ciências, Biologia e Geografia, mas
deve estar presente no cotidiano escolar como um todo. Como prevê os PCNs
a principal função do trabalho com o tema Meio Ambiente é contribuir para
a formação de cidadãos conscientes, aptos para decidirem e atuarem na
realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o
bem-estar de cada um e da sociedade, local e global. (BRASIL, 1997, p. 25).

Um dos problemas, citado por Travassos (2006), que dificultam o trabalho de
educação ambiental em todos os seguimentos é a falta de definição para esta modalidade de
educação. Isto se deve como consequência da dificuldade em se definir meio ambiente “uma
vez que o meio ambiente é percebido de diversas formas por pessoas diferentes, ele é definido
em função do conhecimento específico, das experiências de vida e da percepção individual,
das quais resultam as representações pessoais”. (TRAVASSOS, 2006, p. 22).
Encontram-se a disposição dos pesquisadores uma infinidade de trabalhos sobre
percepção ambiental, estes estudos são meios de se compreender como os sujeitos dessa
sociedade adquirem seus conceitos e valores, como compreendem suas ações e se
sensibilizam com a crise socioambiental. Desta forma, torna se possível elaborar propostas
que venham a atingir grande parte da sociedade, visando provocar mudanças mais efetivas
que contribuam para a sustentabilidade socioambiental. O entendimento da construção da
percepção ambiental é de grande importância para eficácia dos projetos para educação

ambiental uma vez que essa percepção ocorre de formas variadas. (OLIVEIRA e CORONA,
2008).
Baseados nestas premissas, definimos neste trabalho, o problema ambiental do lixo.
Trata-se de um tema, ao mesmo tempo, que complexo, de fácil assimilação e muito
importante de ser trabalhado com os educandos. Além disso, é um tema emergente, o que
torna, ainda mais, necessário conhecer a percepção desses sujeitos sobre ele. Neste trabalho
buscamos identificar a percepção que o aluno tem do meio que o cerca e principalmente sua
relação de responsabilidade com ele.
Vemos que a produção exagerada de lixo, a deposição dos resíduos sólidos em lugares
inadequados, a ineficiência das coletas do lixo, o consumismo e a falta de uma educação
ambiental nas comunidades interferem na conservação dos recursos naturais e na saúde
pública. (SOUTO et al, 2009). O estudo da percepção busca o entendimento que o ser humano
tem do seu meio ambiente, em particular, no que diz respeito aos resíduos sólidos, como
objeto que ele produz, convive e mal conhece (OLIVEIRA, 2006).
O problema do lixo é resultado de uma soma de diversas situações e conforme
Teobaldo Neto e Colessanti (2005, p. 1) já demonstraram
O atual modelo de desenvolvimento econômico, baseado no tripé: produção,
consumismo e lucro, implicou uma série de transformações danosas ao meio
ambiente. Com o objetivo centrado no desenvolvimento econômico,
catástrofes ambientais foram cometidas comprometendo o desenvolvimento
humano com qualidade de vida.

Para Reigota (2004) cada pessoa percebe o meio ambiente em função de suas
representações, conhecimento específico e experiências cotidianas com relação ao tempo e
espaço. Segundo Tuan (1980 apud SANTOS e BRITO 2009), a percepção é a resposta dos
sentidos aos estímulos ambientais (percepção sensorial) e a atividade mental resultante da
relação com o ambiente (percepção cognitiva). Este processo traz ao indivíduo dados para a
compreensão de seu entorno ao estabelecer relações com o ambiente no qual está inserido.
Desta forma, podemos afirmar, que perceber o que o ser humano conhece do meio em
que está inserido, qual é seu sentimento e a relação afetiva com o ambiente, torna-se
importante já que nos mostra a estrutura desta convivência e a responsabilidade, que o mesmo
tem, por suas ações frente ao meio em que vive. Como lembram Santos e Brito (2009), este
tipo de análise permite interpretar e avaliar o processo de degradação ambiental, processo este
de extrema importância para o planejamento de ações ambientais. Considerando que uma das

dificuldades para a proteção dos ambientes naturais está nas diferenças das percepções dos
valores e da importância dos mesmos entre os indivíduos de culturas diferentes ou de grupos
socioeconômicos de funções distintas.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia empregada é de cunho qualitativo tendo uma análise quanti-qualitativa.
Este trabalho foi desenvolvido com alunos do ensino fundamental, delimitando uma turma de
8ª série composta por 30 alunos entre 13 e 15 anos de uma escola do município de Palmeira,
Estado do Paraná.
O primeiro passo foi realizar uma apresentação aos alunos mostrando diversas ações
que todos nós podemos assumir diariamente, dando enfoque a questão da geração e deposição
do lixo, a fim de contribuir para refletir sobre o desenvolvimento econômico e as
consequências ambientais de uma ação irresponsável e com isso compreender que todos nós
somos responsáveis por um futuro ambiental melhor. Foram organizadas equipes que
discutiram os temas e posteriormente confeccionaram e apresentaram cartazes expondo suas
ideias e concepções. Dando continuidade, buscou-se por meio de uma discussão coletiva
avaliar o que os alunos compreenderam sobre os temas que foram apresentados.
Em seguida aplicamos questionários para verificar o nível de responsabilidade do
aluno frente aos problemas ambientais, se mudaram seus comportamentos diários buscando
economizar recursos e desta forma consumir conscientemente, e se buscaram informações
sobre o destino do lixo em suas residências. O questionário era composto de 12 questões
sendo 11 questões fechadas e apenas 1 discursiva. Somando aos resultados do questionário,
utilizou-se as observações e registros de diário de campo buscando responder aos
questionamentos do trabalho. Posteriormente as respostas foram analisadas.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS PARCIAIS
Foram entregues 30 questionários aos alunos de ensino fundamental, sendo 29 deles
respondidos. A faixa etária dos alunos situou-se entre 13 e 15 anos, sendo 18 do sexo
feminino e 12 do sexo masculino. A maioria dos alunos (24) residia na área urbana.
A análise das respostas do questionário dadas pelos alunos foi complementada com as
observações anotadas em diário de campo, e revelou pontos interessantes e ao mesmo tempo

preocupantes sobre a responsabilidade do aluno e sua consciência ambiental, como é possível
observar abaixo.
Na primeira questão, foi perguntado ao aluno: “Você se sente responsável pela
necessidade de buscar ações a favor do meio ambiente?”. A esta questão 19 (65%) alunos
responderam que sim e 10 (35%) responderam que não. A presença de um número
relativamente grande de alunos que não se sentem responsáveis pelas questões ambientais
mostra-se um reflexo de que há pouca consciência do aluno da importância de seus atos frente
ao meio em que vive.
Durante o trabalho realizado com os alunos foram observados comentários entre
alguns de que não era a atitude deles, que ia fazer a diferença, já que existiam inúmeras
indústrias que poluem muito mais do que eles próprios. Estes comentários reforçavam a ideia
de que eles não se sentiam responsáveis em buscar alternativas a favor do meio ambiente.
Outro aluno apontou que os cientistas, com o grande desenvolvimento tecnológico, iriam
conseguir descobrir novas formas de resolução para o problema do lixo, podendo até mesmo
enviar os resíduos produzidos pelo ser humano “para o espaço” livrando-se assim do
problema. Isto demonstra que ele está deixando de considerar que é muito mais importante
evitar, ou minimizar, um problema do que tentar resolvê-lo.
A segunda pergunta se relacionava fortemente com a terceira e a quarta, o foco
principal delas estava centrado na questão do consumo consciente. Através destas questões
buscamos identificar se os alunos se preocupavam em escolher produtos recicláveis quando
estavam fazendo suas compras, se eles buscavam produtos com quantidades menores de
embalagens, e se eles consideravam importante o consumo consciente de produtos e recursos.
Apenas 2 alunos responderam que se preocupavam em escolher produtos recicláveis, e apenas
5 responderam que buscavam produtos com embalagens menores ou reutilizáveis.
Foi formulado em conjunto com os alunos uma definição de consumo consciente e
chegou-se a seguinte definição “consumo consciente é analisar antes de comprar e levar em
consideração os impactos que o seu consumo pode gerar, buscando assim uma forma de
consumo menos impactante para o meio”.
Questionamos (4ª pergunta) a eles se os mesmos achavam importante o “consumo
consciente”, com relação a isto, 26 alunos (89%) consideraram que este tipo de ação era
importante, ou seja, aproximadamente 90% deles acreditavam ser importante assumir diversos
critérios no momento de suas compras e pensar nas questões ambientais durante a escolha de

um produto. Esta resposta levanta um paradoxo com relação as outras questões (segunda e
terceira), pois se a maioria deles considera realmente o consumo consciente como algo
importante, por que poucos deles demonstram algum tipo de ação efetiva no seu contexto
diário?
Esta ideia reaparece quando foi investigado na 5ª pergunta se eles já haviam tomado
alguma atitude que considerassem um exemplo de consumo consciente, para aqueles que
responderam que sim, solicitamos que descrevessem esta atitude. Destes alunos, 14
responderam que nunca haviam tomado uma atitude considerada “consciente”, os demais
citaram como atitudes realizadas, principalmente ideias relacionadas com o ato de reciclar,
separar, e reduzir o lixo ou optar por materiais recicláveis (8 alunos); ou ideias relacionadas
com a redução e reutilização da água (4 alunos), ou ainda atitudes como: “embrulhar os vidros
para não causar machucados nos catadores de lixo”, “juntar lixo do chão e colocar na lata”,
reduzir a utilização de automóveis, além de trocar os “litros de pet” pelas garrafas de vidro.
Estas atitudes citadas por eles como “atitudes conscientes” mostram que algumas
vezes eles até agem lembrando de tomar algumas medidas mais responsáveis, no entanto falta
tornar essas ações habituais e bem sedimentadas. Com relação a este tema um aluno chegou a
comentar “Não sou uma pessoa consumista, sempre procuro consumir de acordo com as
minhas necessidades”, isto já é um começo, afinal o consumismo acaba sendo gerador de uma
grande carga de resíduos e muitos problemas ambientais.
Dando seguimento, foi questionado: “Você usa sacolas de tecido em substituição à
sacola plástica distribuída em mercados? Qual frequência?”. Tal pergunta foi realizada em
virtude de termos trabalhado o problema do acúmulo de plásticos nos mares, que era
responsável pela morte e deformação de diversos organismos da fauna marinha. Este assunto
fortaleceu a ideia de que as sacolas plásticas podiam ser substituídas por outros materiais e
que várias empresas e países já haviam implantado esta substituição. No momento de
discussão, deste assunto, muitos alunos se mostravam surpresos com os terríveis problemas
que os resíduos de plástico causavam aos animais marinhos e que optar por outros tipos de
materiais não era uma opção difícil de ser realizada. No entanto, as respostas mostraram que
21 alunos nunca utilizaram sacolas ecológicas e que apenas 2 costumam utilizar
frequentemente (Gráfico 1):

Gráfico 1 - Número de alunos que usam sacolas de tecido em
substituição às sacolas de plástico distribuídas nos mercados
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Fonte: Questionário aplicado aos alunos (11/2009)
Gráfico 1 - Número de alunos que usam sacolas de tecido
em substituição às sacolas de plástico distribuídas nos mercados

Realizamos juntamente com os alunos uma aula prática de reciclagem de papel, todos
colaboraram, inclusive três alunos pediram emprestado material (as telas) para fazer papel
reciclado em casa. Por isso acrescentamos em nosso questionário questões sobre o lixo de
suas residências. Entre as questões 7 e 12 o foco principal foi o tratamento, separação e coleta
de lixo. Na questão 7 perguntamos: “Você separa o lixo em sua residência em recicláveis e
não-recicláveis?” Obtivemos como respostas de 14 alunos a opção “sempre”; 7 deles “às
vezes” e 8 “nunca”. Observando estas repostas fica claro que a maior parte dos alunos não
tem como hábito separar o lixo, nem mesmo de uma forma simples como recicláveis e não
recicláveis. Na questão 8 perguntamos se eles separavam o lixo reciclável em plástico, vidro e
papel, então, obtivemos como respostas de 16 alunos que eles nunca separavam os resíduos
recicláveis nestas categorias, 10 alunos disseram que às vezes faziam esta separação e apenas
3 alunos disseram que sempre era feita esta separação.
Indagamos na questão 9 se eles consideravam que a atitude de separar o lixo pode
ajudar o meio ambiente, a esta pergunta 26 alunos disseram que sim, no entanto, como foi
demonstrado nas questões 7 e 8, mesmo eles achando isto importante eles não incorporaram
esta ação ao seu cotidiano. Inclusive, um aluno citou que não adiantava separar o lixo por que
durante a coleta ele acabava sendo misturado novamente.
Continuando a investigar a temática do lixo perguntamos na questão 10, “Qual o
destino dado, em sua residência, com relação às pilhas?”. Esta questão foi colocada porque
trabalhamos com os alunos sobre vários tipos de resíduos e suas formas de deposição.
Notamos que existe uma grande confusão pela falta de informações e de um destino final
apropriado às pilhas e baterias. Além disso, armazenar pilhas e baterias em casa pode ser

perigoso, devido ao risco de vazamentos de produtos químicos que podem acarretar diversos
problemas à saúde. Especialistas recomendam que o correto é optar pelas pilhas recarregáveis
e entregar as pilhas usadas em postos autorizados (ALVES e ORSI, 2007). Com relação a este
tema obtivemos diversas respostas que se apresentam abaixo em formato de gráfico (Gráfico
2):
Gráfico 2 - Número de alunos e formas de destinação em suas residências às pilhas e
baterias usadas
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Fonte: Questionário aplicado aos alunos (11/2009)
Gráfico 2 - Número de alunos e formas de destinação em suas residências às pilhas e baterias usadas.

Notamos que existe uma grande variedade de formas de descarte das pilhas e baterias
pelos alunos, isto demonstra um grande descaso, afinal apenas um aluno afirmou que entrega
este tipo de resíduo em postos de coleta, e muitos deles (8 alunos) nem ao menos sabem o
destino que é dado a elas.
Dando prosseguimento, perguntamos aos alunos sobre o destino do lixo orgânico e
sobre a coleta de lixo, porque recentemente no município de Palmeira foi implantado pela
Prefeitura Municipal um programa de coleta seletiva. Foram distribuídos em escolas e nas
residências folhetos explicativos sobre a separação do lixo e apresentado um plano de
recolhimento de resíduos orgânicos e recicláveis em dias específicos conforme a região da
cidade. Inclusive houve divulgação através da imprensa local, rádio e jornais.
Por isso, na questão 11 foi questionado “Qual o destino do lixo orgânico em sua
residência?”. Para esta questão obtivemos as seguintes respostas: 15 alunos separam e
encaminham para a coleta pública; 5 alunos separam e enterram este tipo de resíduo no
“quintal”; 7 deles encaminham o lixo orgânico para a coleta pública sem nenhuma forma de
separação, 2 ainda citaram que utilizam em suas residências os resíduos orgânicos na forma

de adubo, ou comida para os animais.
Sobre a coleta de lixo, pedimos para que eles avaliassem a coleta de lixo na região em
que moravam (questão 12), separamos as respostas com relação à área em urbana e rural.
Observamos as seguintes avaliações (ver Gráfico 3):
Gráfico 3 - Avaliação da coleta de lixo na área da sua residência, segundo os alunos
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Fonte: Questionário aplicado aos alunos (11/2009)
Gráfico 3 - Avaliação da coleta de lixo na área da sua residência, segundo os alunos

Notamos que a maior parte dos alunos classifica a coleta de lixo em suas residências
como regular na área urbana e como ruim na área rural, provavelmente isto se deve a
implantação deste programa de coleta seletiva que se encontra ainda numa fase inicial, mas
que somente pelo fato de ser uma atitude política importante pode ser considerada muito
positiva. Não podemos deixar de considerar que a coleta seletiva esbarra na questão da falta
de separação, ou separação incorreta dos resíduos, e ao mesmo tempo, uma separação correta
não é garantia de uma deposição correta, pois depende de uma coleta e tratamento adequado.

5 Considerações finais
Este artigo buscou apresentar aspectos relativos à percepção que os alunos têm do
problema do lixo, a sua relação com o meio e a responsabilidade frente aos problemas
ambientais. Podemos observar que conhecer as questões ambientais não é suficiente para que
o aluno se veja como sujeito no processo ação ambiental, nem mesmo para que ele mude seus
comportamentos e adquira novos e saudáveis hábitos. No entanto, sem esse conhecimento,
estas ações se tornam distantes e difíceis de serem conquistadas.
Acreditamos que as ações a favor do meio ambiente são ações muitas vezes simples
como, por exemplo, o ato de separar o lixo ou simplesmente economizar água. Ao mesmo

tempo em que essas ações precisam ser incorporadas de forma contínua e fazer parte de todo
o cotidiano pessoal, é preciso uma consciência coletiva, mas ainda existem algumas pessoas
que não adquiriram consciência sobre a sua responsabilidade e necessidade de colaboração
coletiva para um meio comum melhor.
Nesse contexto, o educador, na escola, quando ensina que é necessário separar o lixo,
deve também separar o lixo junto com o aluno, e não ficar apenas falando para o aluno fazer o
que, muitas vezes, nem mesmo ele faz. Por isso é importante proporcionar ao aluno uma
vivência com a rotina de separação do lixo, de reutilização de papéis, plásticos, escolha por
produtos de forma consciente, na própria escola, para que assim ele possa levar a rotina que
tem na escola para o cotidiano de sua casa.
O atual cenário ambiental exige um cidadão consciente, participativo e que viva com
responsabilidade em busca de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, a educação é
o melhor instrumento para formação desta sociedade crítica. Como Cavalheiro (2008) já
citava a educação ambiental deve ser uma forma de transformação social e não apenas um
instrumento de defesa ambiental e da cidadania. Deve-se buscar um processo de construção
de valores sociais, de conhecimentos e atitudes voltadas para alternativas sustentáveis.
Não podemos deixar de levar em consideração que a formação de uma consciência
ecológica e a delimitação de responsabilidade ambiental pelos alunos é um processo
multidimensional, contínuo e lento. No entanto, baseados nestes resultados vemos que um
número relativamente grande de alunos não tem o hábito de refletir sobre sua ação frente ao
meio e não se sente responsável pela busca de ações ecológicas. Uma dúvida que surge neste
caso e deve ser investigada é: De quem é a responsabilidade pelas questões ambientais, na
visão dos alunos?
Desta forma, o presente trabalho continua em desenvolvimento já que este tipo de
investigação não é possível de ser completada em tão pouco tempo, pois é necessário um
acompanhamento contínuo e busca de explicações para os resultados que foram observados.
Além disso, as mudanças de ordem socioambiental são lentas, precisam de um
acompanhamento e de várias investigações específicas a cada comunidade escolar.
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