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Introdução 

Um dos principais focos da educação 
ambiental é a desconstrução de que somos 
superiores à natureza. É preciso entender que o ser 
humano faz parte do meio ambiente e depende dele 
para a sua sobrevivência1. O papel da educação 
ambiental integra todas as áreas do conhecimento e 
exige reflexões, precisando ser entendido como 
uma importante ferramenta do currículo escolar na 
busca de um conhecimento integrado que supere a 
fragmentação, envolvendo um amplo conjunto de 
práticas sociais e educativas, de modo que os 
alunos poderão desenvolvê-las fora da escola2. O 
“lixo” representa um dos maiores problemas 
ambientais associado a toda a comunidade. Assim, 
o objetivo desse trabalho foi avaliar através de um 
questionário, com alunos ingressantes e concluintes 
de cursos técnicos integrados ao ensino médio de 
Controle Ambiental e Química do IFRJ campus 
Nilópolis, o seu conhecimento em relação as 
questões ambientais, principalmente no que se 
refere ao “lixo” que se gera diariamente. Em 
seguida, a implantação de uma coleta seletiva no 
ambiente de estudo, buscando a conscientização 
ambiental da comunidade escolar. 

Resultados e Discussão 

Tal pesquisa foi realizada pela aplicação de 

um questionário para um total de 137 alunos, no 

qual 65 % dos alunos estavam cursando o primeiro 

período e os outros 35% cursavam o sétimo 

período, de um total de 8 períodos do curso técnico. 

As perguntas indagavam sobre o lixo gerado.  

Pôde-se constatar que os alunos recém-

ingressos no ensino médio não têm nenhum 

conhecimento sobre o destino do lixo. Embora já  

tenham ouvido falar sobre a coleta seletiva, não a 

aplicam e desconhecem a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos.  

A educação ambiental precisa ser 

desenvolvida nas escolas desde a educação infantil, 

para que a mesma se torne um hábito. Ao 

entrevistar alunos do 7º período de Controle 

Ambiental, 100% disseram que sabem o que é 

coleta seletiva e grande parte já aplica-a, separando 

os materiais para reciclagem. Entre os alunos de 

Química, os mesmos responderam que não 

praticam a coleta seletiva. A Figura 1 mostra que o 

tema “lixo” é bastante trabalhado no curso de 

Controle Ambiental, mas precisa ser melhor 

discutido no curso de Química.  

 

Figura 1: Resultado da pergunta: 

 “Em suas aulas o tema lixo é abordado?” 

 
A Figura 2 mostra que os alunos, 

ingressantes ou concluientes, querem saber cada  
vez mais sobre o tema, o qual é de grande 
relevância para o planeta. Não se pode mais 
negligenciar tal assunto e tudo começa com a 
educação ambiental. 
 

Figura 2: Resultado da pergunta:  

“Você considera necessário saber mais sobre o tema? 

 

Conclusões 

De maneira geral, os alunos querem 
conhecer mais sobre o destino dos resíduos, sobre 
coleta seletiva, reciclagem, como reduzir a 
quantidade de resíduo gerado e os tipos de 
reciclagem.   
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