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RESUMO 

 

A acelerada expansão dos centros urbanos a partir do século XVIII trouxe consigo uma série 

de problemas socioambientais, os quais relacionavam-se as precárias condições de moradia e 

saúde pública, além do acúmulo de resíduos e esgotamento a céu aberto. A partir da II Guerra 

Mundial surgiram os primeiros debates cuja abordagem era a relação entre a preservação 

ambiental e a qualidade de vida da população. Atualmente, tais assuntos continuam sendo alvo 

de intensas discussões entre os governos, porém pouco abordado no meio social, como o 

ambiente escolar. Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar a compreensão sobre os 

temas ambientais, utilizando da educação ambiental como ferramenta, entre os alunos da rede 

pública estadual do município de Presidente Médici – RO. A pesquisa foi realizada com 106 

alunos dos níveis médio, de cinco escolas da zona urbana do município. A metodologia 

utilizada, destinada a avaliação qualiquantitativa, baseou-se na aplicação de um questionário de 

diagnóstico ambiental; relacionado ao abastecimento de água e esgoto, destinação de resíduos 

sólidos e drenagem urbana, além de um circuito de atividades sobre saneamento básico; com 

palestras, dinâmicas e jogos, e um segundo questionário de diagnóstico ambiental, a fim de se 

avaliar os conhecimentos adquiridos durante o circuito. As atividades foram desenvolvidas 

entre os dias 23 de maio a 15 de junho de 2016. Os dados obtidos foram tabulados no Microsoft 

Office Excel 2013 e Action Stat 3.1 e, os gráficos realizados através dos programas SigmaPlot 

13 e Minitab 17, versão gratuita para teste. Os resultados da comparação entre os questionários 

(anterior e posterior ao circuito) demonstrou que, quanto ao saneamento básico, o número de 

alunos que possuíam um conceito simplificado sobre o tema decresceu de 52,33% para 41,50%. 

O mesmo comportamento também foi observado com os conhecimentos sobre esgotamento 

sanitário, cujo percentual decresceu de 21,25% para 10,37%. Resultados expressivos também 

foram observados nas questões sobre a importância da participação individual na melhoria do 

saneamento básico na cidade, com 65% de aprovação dos alunos; na divulgação das 

informações adquiridas, com 67,92% e, na compreensão da importância do saneamento para o 

futuro, com 84,76% de concordância. Dessa forma, compreende-se que as práticas de educação 

ambiental na esfera escolar são indispensáveis para a formação do pensamento crítico e 

sustentável do aluno, além de ser base para a reestruturação do pensamento ambiental da 

comunidade local. 
 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, resíduos sólidos, drenagem urbana, esgotamento 

sanitário. 
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ABSTRACT 

 

The accelerated expansion of urban centers from the eighteenth century brought with it a series 

of social and environmental problems, which related to the precarious conditions of housing 

and public health, as well as the accumulation of waste and depletion in the open. From World 

War II the first debates arose whose approach was the relation between the environmental 

preservation and the quality of life of the population. Currently, such issues continue to be the 

subject of intense discussions among governments, but little discussed in the social 

environment, such as the school environment. In this sense, the present study aimed to evaluate 

the understanding of environmental issues, using environmental education as a tool, 

environmental education among students of the state public network in the municipality of 

Presidente Médici - RO. The research was carried out with 106 435 students of the fundamental 

and average levels, of five schools of the urban zone of the municipality. The methodology used 

for quantitative evaluation was based on the application of an environmental diagnostic 

questionnaire; Related to the water supply and sewage, solid waste disposal and urban drainage, 

as well as a circuit of activities on basic sanitation; With lectures, dynamics and games, and a 

second environmental diagnostic questionnaire, in order to evaluate the knowledge acquired 

during the circuit. The activities were developed from May 23 to June 15, 2016. The data 

obtained were tabulated in Microsoft Office Excel 2013 and Action Stat 3.1 and the graphics 

performed through the programs SigmaPlot 13 and Minitab 17, free trial version. The results of 

the comparison between the questionnaires (before and after the circuit) showed that, in relation 

to basic sanitation, the number of students who had a simplified concept on the subject dropped 

from 52.33% to 41.50%. The same behavior was also observed with the knowledge about 

sanitary sewage, whose percentage decreased from 21.25% to 10.37%. Significant results were 

also observed in the questions about the importance of individual participation in the 

improvement of basic sanitation in the city, with 65% of students' approval; In the disclosure 

of the information acquired, with 67.92% and in the understanding of the degree of importance 

of sanitation for the future, with 84.76% agreement. Thus, it is understood that the 

environmental education practices in the school sphere are indispensable for the formation of 

the student's critical and sustainable thinking, besides being the basis for the restructuring of 

the environmental thinking of the local community. 

 

Key words: Environmental education, solid waste, urban drainage, sewage. 
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INTRODUÇÃO 

 

Constantemente as ações para melhorar a qualidade de vida humana possuem 

características e modos muito variáveis. As formas de desenvolvimento no início da década de 

1960 deixaram sequelas no meio ambiente devido a constante criação de bens e serviços com 

uma procura por recursos naturais. Esta busca veio associada a exploração sem planejamento. 

Ademais, desenvolvimento industrial e novas formas de tecnologia que inovaram a maneira de 

se produzir muito em pouco tempo, porém, gerando uma série de aspectos e impactos 

ambientais. 

Atrelado as condições de “desenvolvimento econômico”, as consequências do mesmo 

foram observadas anos depois quando os ecossistemas começaram a manifestar suas feridas. 

Neste mesmo cenário a sociedade começou a observar que a medida que se preserva o meio 

ambiente também se preserva a saúde e a qualidade de vida de todos. Em concordância as 

frentes ambientais começaram a debater novas formas de preservar e recuperar os ecossistemas 

degradados devido ao mal-uso do mesmo pelo giro capital e ações de desenvolvimento 

econômico. 

Em vistas a estes assuntos os conceitos de meio ambiente começaram a se expandir e 

trazer para o cotidiano da sociedade. Após muitos problemas urbanos ligados a má qualidade 

ambiental devido a exploração incorreta dos recursos naturais o desenvolvimento do 

saneamento começou a tomar maior ênfase nos “ecossistemas urbanos”. A medida que uma 

sociedade se desenvolvia economicamente, paralelamente aumentava a poluição e 

contaminação dos ecossistemas. Assim as discussões ambientais começaram a tomar níveis 

mundiais alcançando todo o globo terrestre. 

Diante dos problemas ambientais a solução ao qual se aplicava era de desenvolver 

formas de reeducar a sociedade e os padrões capitalistas que foram herdados dos antepassados. 

Deste modo surge a Educação Ambiental nos grandes encontros mundiais para se discutir o 

futuro do planeta em relação a preservação do meio ambiente. Educação do qual nivela um 

parâmetro transversal e informal de trabalho, sendo uma ferramenta capaz de transformar 

informações em hábitos ecológicos para o futuro. 
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A Educação Ambiental trabalhada na sociedade é uma política pública de caráter 

lógico e integrante de desenvolvimento do saber e da perspectiva ambiental do indivíduo, 

fazendo com que assim ela aplicada onde há problemas ambientais ou necessidade de padrões 

ecológicos do meio de vida se torna uma ferramenta eficaz e capacitadora de um 

desenvolvimento sustentável e transformados de hábitos de vida de uma sociedade. 

O município de Presidente Médici possui situação de desenvolvimento e expansão das 

áreas do saneamento básico, necessitando de trabalhos frequentes de informação e 

conscientização da população em questão. Pelo fato das condições de expansão do saneamento 

possuir uma demanda de tempo, a conscientização das gerações futuras se torna indispensável 

para absorver toda a essa infraestrutura. Neste caso, devido a construção e expansão do sistema 

de coleta e tratamento de esgoto no município, houve a necessidade de projetos de 

conscientização da população. 

Portanto, aplicar os conceitos da educação ambiental no contexto escolar é de suma 

importância, pois trata-se de uma estratégia capaz de formar indivíduos com carácter 

ambientalmente sustentável, visto que a escola é um ambiente formador do pensamento crítico. 

Desta forma, as atividades inseridas neste local proporcionam de forma específica a 

conscientização a respeito da problemática atual dos resíduos, da drenagem, do abastecimento 

de água e do esgoto doméstico e suas consequências ao meio ambiente. Desde já, o 

conhecimento dado aos alunos irrompe em corretos hábitos e práticas que levam para a vida 

social, influenciando pessoas de seu convívio familiar, podendo alcançar toda comunidade. 

Educação ambiental é uma forma de trazer conhecimentos sobre questões da relação do 

homem com o meio ambiente, expondo valores ambientais ao indivíduo e inserindo-o como 

agente transformado de uma sociedade sustentável, contribuindo, desta forma, tratando de 

objetivar a conscientização ligada aos assuntos ambientais. 

O uso das práticas metodológicas da educação ambiental é uma ferramenta eficaz e 

transformadora do saber ambiental, levando o aluno a materializar os valores socioambientais 

do saneamento básico, assim demonstrando a importância do seu papel no meio onde é inserido. 

Mediante o proposto trabalho o objetivo do mesmo visa avaliar assimilação ou a 

mudança da percepção em relação ao tema saneamento através da educação ambiental 

trabalhada com os alunos do ensino médio do município de Presidente Médici aplicando 

métodos educacionais de forma a estudar os comportamentos e a situação ambiental de vida 

dos mesmos antes e depois das atividades da educação ambiental. Deste modo para se alcançar 

o objetivo geral foram propostos os seguintes objetivos específicos: 
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a) realizar diagnóstico das condições do saneamento básico sobre o olhar dos 

estudantes; 

b) observar e discutir as práticas de saneamento básico com estudantes do ensino 

médio do município de Presidente Médici;  

c) avaliar os resultados das ações de educação ambiental executada por meio do 

projeto de extensão “Se liga na rede” desenvolvido junto à comunidade do 

município de Presidente Médici; 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 CAMINHOS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Para dar início ao entendimento mais amplo da educação ambiental, suas formas de 

trabalho e seu papel na sociedade, faz-se necessária a compreensão da atual situação ambiental 

mundial. O vínculo da postura cultural e econômica, sendo traduzido na relação da sociedade 

com os recursos ambientais e a qualidade dos mesmos é evidenciado pelo caráter histórico da 

inter-relação do homem com a natureza (CARVALHO, 2008). 

Neste sentido, Diaz (2002, p. 51) denota que [...] “devemos levar em conta que as 

recomendações e sua evolução no tempo apenas expressam uma tomada de consciência 

institucional da gravidade dos problemas ambientais e da necessidade da educação para detê-

los”. Assim, expõe-se a importância da história socioambiental da humanidade e a criação da 

educação ambiental. 

 

 

1.1.1 Traços Históricos 

 

A relação do homem com os recursos naturais se intensificou no início da Revolução 

Industrial, a partir da extração da matéria-prima para geração de bens e serviços, acarretando 

na indisponibilidade de recursos naturais (HEMPE, 2012; PEREIA, 2012; CUBA, 2010). O 

acelerado crescimento urbano trouxe consigo uma série de problemas sociais e ambientais 

despertando intensas preocupações por conta da emergência da qualidade do ambiente e das 

precárias condições de saúde pública nos grandes centros (MACIEL et al, 2010). Após a II 

Guerra Mundial, surgiram os debates sobre os problemas ambientais, desde a escassez e 

degradação dos recursos naturais até a geração, acúmulo e destinação final de resíduos urbanos 

(COSTA et al, 2007). 

No início da Guerra Fria, surgiram os primeiros estudos cuja abordagem discutia a 

postura do sistema capitalista frente às degradações ambientais (FISCHER et al, 2017). 

Ademais, muitos autores defendiam toda ligação dos ecossistemas com a qualidade de vida 

humana. Também neste mesmo período houve o desenvolvimento de debate, onde o peso da 

hegemonia consumidora passou a ser vista como um sistema falho, trazendo assim a 
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necessidade de formas educadoras para sociedade com vistas à aprendizagem crítica referente 

aos aspectos sociais, econômico e cultural da mesma (MARIANO, 1995). 

Dentre esses aspectos, surge em 1972, na Conferência das Nações Unidas para o 

Ambiente Humano (Estocolmo - Suécia), a educação ligada ao meio ambiente, expondo em si 

a necessidade dessa estratégia para o desenvolvimento (TAGLIEBER et al, 2004). Mais 

adiante, em 1977, foi realizada a primeira conferência intergovernamental sobre a educação 

ambiental em Tbilisi (Georgia - ex-URSS). Nela a educação ambiental tornou-se parte do 

processo educativo com caráter interdisciplinar, tendendo a valorar as questões ambientais para 

auxiliar na qualidade e bem-estar do ser humano (PALMA, 2005). Neste contexto, a educação 

ambiental tomou forma e se inseriu nos setores governamentais e científicos, sendo um dos 

principais meios para a formação e a conscientização de uma sociedade sustentável. 

Em 1992, no Rio de Janeiro, ocorreu outro encontro mundial a fim de se discutir as 

questões ambientais, também conhecida como ECO 92, a qual permitiu ao Brasil, dar passos 

significativos no desenvolvimento de projetos de educação ambiental (FREIRE, 1996). Neste 

evento, criou-se o “Tratado de educação ambiental para as sociedades sustentáveis e 

responsabilidade global”, sendo que o mesmo traçava princípios, planos, diretrizes e ações para 

o trabalho da educação ambiental na sociedade (GUIMARÃES, 1995). A partir deste evento, 

os trabalhos tiveram foco no desenvolvimento de planos e projetos, ganhando destaque e 

investimentos do próprio governo brasileiro na criação Núcleos Estaduais de Educação 

Ambiental do IBAMA (1992), Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), em 1995, 

assim como o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), em 1994. 

Diante dessas questões, surge então conceitos contemporâneos e relevantes em 

detrimento com a perspectiva do saber ambiental de cada indivíduo mediante ações, leis e 

projetos (FERRAZ et al, 2008). Se questionar de onde vem os bens produzidos, para onde vão 

e o que fazer para melhorar o meio ambiente, tem sido mais abordado pela sociedade 

contemporânea. Defronte, o meio integrador para tais ações ambientais tem sido abrangente, 

devendo assim dar melhores consentimentos a problemática e a realidade de cada região 

(GUERRA et al, 2007). 

A expansão dos centros urbanos como fruto do desenvolvimento econômico, não 

esteve inalada à preocupação ambiental, gerando na sociedade um senso de indiferença quanto 

ao uso dos recursos e destinação final destes.  “Água Limpa sai da torneira e a suja vai embora 

pelo ralo, o lixo produzido diariamente é levado da frente das casas sem as pessoas terem a 

mínima preocupação de saber qual o seu destino” (EFFTING, 2007, p. 2). Diante de tais 
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situações, fica evidente a importância do conhecimento e da informação levadas a sociedade 

através da conscientização, a qual é possível através do processo educativo (FREIRE, 1996).  A 

educação crítica é ferramenta que permite quebrar os conhecimentos parciais que a sociedade 

possui em relação ao meio ambiente e os recursos naturais (SAUVÉ, 1996). 

Portanto, a educação ambiental é trazida com foco na reflexão do comportamento 

cotidiano com o meio ambiente (VENTURIERI et al, 2016). O conhecimento concreto das 

relações ambientais promove uma melhor compreensão durante a formação crítica do 

pensamento e da postura em relação ao tema abordado (FISCHER et al, 2017). Neste contexto, 

o enfoque é dar aos que participam das atividades da educação ambiental a informação, 

conhecimento e técnicas necessárias para o desenvolvimento de valores socioambientais em 

vistas da correta postura do indivíduo (FURTADO et al, 2016). “Na educação ambiental, as 

finalidades são definidas conforme a realidade, econômica, social, cultural e de cada sociedade 

e de cada região” (PALMA, 2005, p. 13). 

 

 

1.1.2 Educação Ambiental 

 

A educação ambiental surge com o papel fundamental de proporcionar a compreensão 

das questões ambientais nas quais a sociedade está inserida (MAGALHÃES, 2016). Nesse 

sentido, o entendimento acerca das questões ambientais é fruto de métodos e técnicas 

educacionais eficientes que possibilita práticas metodológicas transversais (CUBA, 2010). A 

educação ambiental inserida e praticada, torna-se uma ferramenta integradora de estímulo do 

desenvolvimento do pensamento crítico dos problemas ambientais (LIMA, 2015). No entanto, 

para o desenvolvimento das práticas de educação ambiental se faz necessário o conhecimento 

das políticas públicas ambientais. 

Neste sentido, para aplicações concretas, existem vários programas e leis que orientam 

a Educação Ambiental como política pública e sua importância para tais fins. A Política 

Nacional de Educação Ambiental – PNEA, instituída pela lei nº 9.795 de 1999, e regulamentada 

pelo Decreto nº 4.281 de 2002, norteia princípios que definem de forma permanente e 

continuada a educação ambiental, devendo estar presente em todos os níveis do processo 

educativo. Nela também consta o compromisso das instituições educacionais de atuarem com 

as questões ambientais (BRASIL, 2009). 
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Para dar embasamento legal sobre a educação ambiental, o Art. 1º, da Lei 9795 de 

1999, diz: 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL Lei 9795, 

Art. 1) 

 

Educação ambiental obtém proporções políticas e governamentais a serem trabalhadas 

em todo meio social, levando em consideração as perspectivas dos saberes e da relação com o 

meio ambiente (MORAIS et al, 2015). Porém a realidade deste processo possui grandes formas 

e diretrizes a serem desenvolvidas, assim o leque de questões ambientais são muito amplos 

devendo possuir foco e usualmente serem aplicados nas relações coletivas ambientais, ou seja, 

trazer ao público a realidade da problemática do seu meio. “A educação ambiental deve se 

pautar por uma abordagem sistêmica, capaz de integrar os múltiplos aspectos da problemática 

ambiental contemporânea” (BRASIL, 2014). 

 A educação ambiental crítica é valiosa pois demonstra campos e visões não 

conservadores da educação ambiental. Nela pode-se tratar com ênfase as questões com mais 

rigor em relação a realidade socioambiental de cada indivíduo construindo conhecimentos 

alternativos (GUIMARÃES, 2005). Torna-se assim o debate enriquecedor devido ao carácter 

denotativo e qualitativo de trabalho da Educação Ambiental, neste caso, Educação Ambiental 

Crítica pois nela se atraem as perspectivas reais e práticas (GUIMARÃES, 2004). 

 

 

1.1.3 Educação Ambiental nas Escolas 

 

O trabalho de educar é uma das principais bases para a formação do caráter moral e 

ético de um indivíduo. As fronteiras do saber nas escolas são definidas por planos pedagógicos, 

valendo assim, mudanças nos projetos pedagógicos de acordo com o tempo e com o 

desenvolvimento social e econômico (CARNEIRO et al, 2016). Para mais, o papel da escola 

como agente transformador na vida intelectual e cultural dos alunos influencia e contribui para 

a inserção do mesmo em uma sociedade ao qual aprova e valoriza este processo (FURTADO 

et al, 2016). Neste sentido, é fundamental a inserção de temas atuais que a sociedade enfrenta, 

a fim de trazer uma postura participativa social do educando. 
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Na contemporaneidade não se pode fugir das discussões ambientais, principalmente 

nas escolas, por ser um tema tão difundido e notório em todos os meios de comunicação que 

diz respeito ao futuro como um todo (FREIRE, 1996). A natureza da educação escolar possui 

destino profissional, social de caráter ético, racional e construtivo do intelecto, fazendo assim 

jus das iniciativas de trabalhos ambientais. Desta forma a educação ambiental trabalhada nas 

escolas é uma importante ferramenta de construção do saber e da perspectiva ambiental dos 

alunos, além de possibilitar o desenvolvimento de atitudes sustentáveis (JACOBI, 2005). Assim 

a escola pode contribuir para novas alternativas do desenvolvimento educacional atrelado ao 

tema socioambiental. 

A inserção da educação ambiental é de suma importância para a formação dos alunos. 

“A escola não pode limitar-se à instrução; cabe a ela participar efetivamente da formação moral 

e social de seus educandos” (SILVA, p.23-24, 2003). A sociedade cobra os conhecimentos e 

respostas dos problemas ambientais, devendo a nova geração criar meios e formas sustentáveis 

de suas atitudes, para assim, criar formas mitigadoras das consequências futuras (DIAZ, 2002). 

Esta relação escola com educação ambiental não implica em conhecimento científico da 

natureza somente, mas sim fonte de compreensão crítica a transmitir múltiplos saberes, deste 

modo alargando a visão do ambiente (CARVALHO, 2008). 

Umas das principais características da educação ambiental na escola é a participação 

ativa dos educandos, visando desenvolver pensamentos de acordo com as experiências dos 

mesmo nas atividades (LOUREIRO, 2006). Este contato mais íntimo nas escolas, retém a 

formação de conhecimentos, levando-os a criticá-los de uma forma verdadeira devido a 

transposição didática das informações (FREIRE, 2015). 

 

 

1.2 SANEAMENTO BÁSICO E SUAS INTERFACES  

 

Acredita-se que as interferências empíricas refletem nas políticas públicas de 

saneamento que contribuem para uma formulação qualificada, pois traz melhor formulação e 

reflexão de debates que engloba o campo núcleo do saneamento básico (HELLER et al, 2007). 

Em síntese existe milhares de tendências emergentes sobre a temática do saneamento e 

inúmeras ligações diretas e indiretas da parte do meio ambiente (SILVA, 2003). 

Deve-se destacar as principais interferências da ausência ou da presença do 

saneamento nos ambientes urbanos, para que de fato possa levar condições para melhor 
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argumento dos conhecimentos teóricos e científicos do estudo. Entretanto as concepções dos 

conhecimentos e conceitos associados do campo do saneamento é amplamente discutido em 

grandes fóruns, não necessariamente apontando a insuficiência dos investimentos, mas sim do 

crescimento deste campo (HELLER et al, 2007). Há assim uma conceituação geral que 

contribui para um melhor foco das intervenções dos impactos positivos ou negativos causados 

ao meio pelo saneamento (HELLER, 1998).  

Deste modo pode-se então discutir temas importantes na sociedade que são 

interligações com a temática saneamento básico. Assim, cria a validade dos fatos de maneira 

que possa discutir e trazer dados relevantes da importância do saneamento em detrimento com 

as condições ambientais, sociais, culturais, econômicas entre outras (HELLER, 1998). Ademais 

abordar as relações do saneamento com outros aspectos geram um melhor entendimento do 

contexto e de suas ações benéficas pela presença de um ambiente saneado e das questões 

maléficas por sua ausência (MOTA et al, 2015). 

 

 

1.2.1 Saneamento e Saúde 

 

O saneamento básico compreende o controle de agentes que podem afetar a qualidade 

ambiental do meio urbano. De acordo com o Instituto Trata Brasil, saneamento [...] “é o 

conjunto de medidas que visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente com a 

finalidade de prevenir doenças e promover a saúde, melhorar a qualidade de vida da população 

e a produtividade do indivíduo e facilitar a atividade econômica”. Em debate, Filho (2011) 

define saúde como “bem-estar físico, mental e social, não só apenas a ausência de saúde”. 

A Lei 11.445 de 05 de janeiro de 2007 estabelece princípios e diretrizes para execução, 

mantimento e desenvolvimento do saneamento básico. Em seu Art. 2 especifica princípios 

fundamentais da prestação dos serviços do saneamento básico sendo uma delas a proteção 

ambiental e a saúde pública (BRASIL, 2007). 

Neste contexto, compreende-se que o saneamento e a saúde estão relacionados, e que 

o abastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, coleta, tratamento e destinação 

final de resíduos, drenagem urbana e infraestrutura municipal são condicionantes para melhoria 

da qualidade do meio urbano e, consequentemente, para melhoria da qualidade de vida da 

população (BOVOLATO, 2015).  
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Segunda a Organização Mundial de Saúde, a maioria dos casos de internações por 

doenças de veiculação hídrica no Brasil são de crianças, a grande maioria associados à 

precariedade da infraestrutura de abastecimento de água e (ou) pela ausência do acesso à água 

potável. A destinação incorreta e o acúmulo de resíduos causam diversos agravos ambientais, 

desde enchentes, em virtude do entupimento das vias de drenagem até a poluição e 

contaminação do solo. Este quadro é mais comum em regiões carentes de infraestrutura e 

investimentos econômicos na área do saneamento. 

 

 

1.2.2 Saneamento Básico e Educação 

 

Os efeitos da falta ou ineficiência da infraestrutura urbana agrava as condições de 

locomoção nas vias urbanas (SANTOS et al, 2016), nestas mesmas condições, o saneamento 

básico está diretamente relacionado com a qualidade da educação e ensino no país por ausência 

de alunos devido a doenças e outros problemas ambientais (MOTA et al, 2015). A redução da 

presença de alunos devido a enchentes em ruas, doenças de relações hídricas, problemas de 

locomoção em vias urbanas é uma responsabilidade de caráter público (INSTITUTO TRATA 

BRASIL, 2010). 

O BNDES publicou um estudo da relação do rendimento escolar com o saneamento, 

no mesmo, crianças que vivem sem saneamento possuem seu desenvolvimento 18% menor de 

crianças que residem em locais com saneamento adequado. Ademais, o Instituto Trata Brasil 

(2010) denota que a frequência de alunos nas escolas é maior em regiões onde há melhores 

condições ambientais e de saneamento. 

Neste sentido, não há opção de desvio do debate das relações ambientais com a 

educação, saúde e o saneamento. Souza (2014) denota que o saneamento ambiental é essencial 

para o desenvolvimento dos municípios e atuante em melhores condições de vida da população, 

agente direto de mitigação dos impactos ambientais e sociais. Entretanto, as condições 

ambientais urbanas, não somente incorporam o direito da população em relação a qualidade do 

saneamento, mas também é dever social da mesma na conservação (LEONETI et al, 2011). 

Assim, é de suma importância a disseminação de informações acerca das condições ambientais 

no meio da sociedade, cabendo ao cidadão colaborar com ações que promovam mudanças 

(OLIVEIRA, 2006). 
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1.2.3 Educação Ambiental: Enfoque no Saneamento 

 

O papel da educação é fundamental para aprimorar os debates sobre questões 

ambientais. Entretanto, sua intervenção no meio social necessita ter uma característica ampla 

das contradições do ambiental e do social (SOUZA, 2002). Reconhecer relações múltiplas é 

entender o caráter específico das condições ambientais. Deste modo, o conhecimento científico 

constrói um saber (ASSIS et al, 2016). Aferindo este quadro, Duarte et al (2015) salienta a 

importância dos investimentos em ações educativas e preventivas, para preencher a lacuna da 

ausência de conhecimentos dos riscos ambientais, pois levam a descuidos por parte da 

sociedade. 

Trazendo para o tema do saneamento, cria caminhos essenciais para a informação, 

debate, intervenção social em detrimento ao tema e a especificidade do direito do individual e 

do socioambiental de cada cidadão (GOBIRA et al, 2017). Neste sentido, não só deve-se 

conscientizar da importância do saneamento, como também da preservação do mesmo, 

reivindicação do direito ao acesso e soluções ambientais devido ausência da infraestrutura 

(COUTO, 2008; RICHTER, 2014). 

Assim, cabe o trabalho educacional ligado ao tema do saneamento, ou seja, uma 

política pública, concretizando a ação da educação ambiental devido ao seu caráter transversal, 

interdisciplinar e não formal (SORRENTINO et al, 2005). Denotando mais uma vez, a educação 

ambiental é uma ferramenta de desenvolvimento ético e moral, exercitando a cidadania, sendo 

instrumento de mobilização social com mudanças de hábitos e comportamentos (PERSICH, 

2011). De acordo com Jacobi (2005), as práticas educativas devem focar nas questões da 

problemática, questionando o comportamento socioambiental da atualidade, gerando o embate 

do conhecimento cultural e do real criando compreensão de novas práticas ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Situado ao leste do estado de Rondônia com coordenadas Sul 11° 10′ 18″ e Oeste 61° 

54′ 12", o município de Presidente Médici (FIGURA 1) possui 22.319 habitantes com área 

territorial de 1.758,465 quilômetros quadrados (IBGE, 2010). De acordo com dados da 

Secretaria Municipal de Educação, Presidente Médici detêm mais de 800 alunos matriculados 

no ensino médio, cerca de 23% de todas as matrículas do município. 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização geográfica do município de Presidente Médici 

 

 

 



22 

 

O programa de educação ambiental abrangeu cerca de 435 educandos de 5 (cinco) 

escolas do município em estudo (Quadro 1) do ensino médio e fundamental, onde o projeto 

alcançou alunos do ensino médio e fundamental. Por outro lado, para se avaliar com maior 

nitidez a caracterização da população amostrada, foi aplicado o questionário ambiental 1 para 

326 dos alunos do ensino médio, entretanto os alunos em estudo foram do ensino médio que 

participaram de todas as atividades, ao total de 106 educandos, sendo os mesmos do estudo 

avaliativo qualiquantitativo. 

 

 

Quadro 1 - Escolas participantes de Presidente Médici e nível de ensino dos educandos 

 

ESCOLAS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES DE 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

MODALIDADE DE ENSINO DOS 

EDUCANDOS 

E. E. E. F. M. Professor Paulo Freire Fundamental 

E. E. E. F. M. Presidente Emílio Garrastazu Médici Fundamental e Médio 

E. E. E. F. M. Carlos Drummond de Andrade Fundamental e Médio 

E. E. E. F. M. 15 de Novembro Fundamental 

CEEJA Marechal Cândido Rondon Médio 

 

 

O método qualiquantitativo é uma forma de avaliar a qualidade da percepção ambiental 

dos educandos e demonstrar de uma forma quantitativa todas as relações das respostas dos 

mesmos. Neste caso houve a necessidade de analisar a população amostrada no geral 

(quantitativo), depois selecionar a amostra 1 (alunos do ensino médio que participaram de todas 

as atividades) para as relações de qualitativas. 

Assim, com vistas na avaliação qualiquantitativa foi aplicado um questionário 1 (antes) 

e 2 (depois) das atividades de educação ambiental, o qual o anterior abrangeu vários alunos do 

ensino médio e o posterior atingiu alunos do ensino médio que participaram do projeto de 

educação ambiental (Quadro 2). No entanto, para se avaliar as práticas da educação ambiental, 

a população amostrada foi somente do ensino médio de duas escolas, população a qual 

participou das atividades e do diagnóstico antes e depois, totalizando 106 alunos e 212 amostras. 
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Quadro 2 – Escolas de Presidente Médici participantes do questionário 1 e 2 

 

ESCOLAS PARTICIPANTES DO 

QUESTIONÁRIO 1 (ANTES) 

ESCOLAS PARTICIPANTES DO 

QUESTIONÁRIO 2 (DEPOIS) 

E. E. E. F. M. Professor Paulo Freire E. E. E. F. M. Presidente Emílio Garrastazu 

Médici 

E. E. E. F. M. Presidente Emílio Garrastazu 

Médici 

E. E. E. F. M. Carlos Drummond de Andrade 

E. E. E. F. M. Carlos Drummond de Andrade  

 

 

 

2.2 PLANEJAMENTO, AÇOES E PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS 

ESCOLAS 

 

Inicialmente o planejamento metodológico das práticas educacionais foi participativo 

com a Prof. Dra. Nara Luísa Reis de Andrade juntamente com os alunos matriculados na 

disciplina, de Práticas em Gestão e Educação Ambiental com participação do Prof. Dr. João 

Gilberto de Souza Ribeiro. Em diálogos com a diretoria da Companhia de Águas e Esgotos do 

Estado de Rondônia (CAERD) e com a Secretaria Municipal da Educação (SEMEC), Secretaria 

Municipal de Saúde (UMS) e também com a prefeitura do município de Presidente Médici, 

criou-se o projeto de educação ambiental denominado “Se Liga Na Rede! - Práticas de 

Educação Ambiental para a implementação do sistema de esgotamento sanitário no município 

de Presidente Médici, RO”, enfatizando o saneamento básico e o esgotamento sanitário. 

Com o objetivo de avaliar a percepção ambiental dos educandos participantes e as 

práticas da educação ambiental, foi realizado antes das atividades um diagnóstico 

socioambiental com os alunos das escolas participantes através de um questionário (Apêndice 

A), identificando o perfil social e ambiental dos mesmos, neste caso, o diagnóstico apontou 

uma série de questões ambientais, o mesmo com objetivo de caracterizar as condições da 

relação do saneamento da cidade com a realidade ambiental dos educandos.  

As atividades se caracterizaram no encontro com os alunos no Centro Cultural 

Municipal e nas escolas entre os dias 23 e 25 de maio, também nos dias 1, 6, 8 e dia 15 de junho 

de 2016 sendo o encerramento aberto para público geral.  As mesmas foram realizadas com 
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autorização da Secretaria Municipal da Educação (SEMEC) em conjunto com as diretorias das 

escolas com apoio e transporte da Prefeitura Municipal.  

No local de encontro, inicialmente teve uma apresentação com a abordagem do tema 

saneamento básico, seu direto e formas legais, sua importância e relação com a saúde como 

palestra em retroprojetor com cerca de 40 minutos de duração, com finalidade de apresentar o 

tema do trabalho proposto demonstrando a política pública, dever do cidadão, conceitos do 

saneamento básico, reflexo da ausência e da presença do mesmo. Após a apresentação realizou-

se atividades de jogos e dinâmicas sobre a temática, adotando a divisão de grupos rotativos para 

a participação de todos. 

Após a realização das mesmas foi aplicado novamente o segundo questionário 

(Apêndice B), para avaliar as práticas educacionais, absorção dos conhecimentos dos alunos, 

conscientização que trouxe as atividades e também da importância da educação ambiental para 

a sociedade. Neste sentido para atingir os objetivos se utilizou algumas etapas em sequência de 

avaliação (Quadro 3). 
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PROBLEMA HIPÓTESES 
OBJETIVO EM 

FOCO 
AÇÕES PRÁTICAS AÇÕES TEÓRICAS 

Ações em educação 

ambiental podem ser 

trabalhadas afim de se 

avaliar a perspectiva 

ambiental sobre o 

saneamento básico? 

 

Educação ambiental é uma forma 

de trazer conhecimentos sobre 

questões da relação do homem com 

o meio ambiente, expondo valores 

ambientais ao indivíduo e 

inserindo-o como agente 

transformado de uma sociedade 

sustentável, contribuindo, desta 

forma, na conscientização ligada 

aos assuntos ambientais. 
 

Realizar diagnóstico 

das condições do 

saneamento básico 

sobre o olhar dos 

estudantes 

Questões sobre 

saneamento básico do da 

local onde moram 

(APÊNDICE A) 

Interpretação das respostas 

com pesquisa bibliográfica 

Observar e discutir as 

práticas de saneamento 

básico com estudantes 

do ensino médio do 

município de Presidente 

Médici 

Práticas em atividade de 

Educação Ambiental 

Metodologia de educação 

desenvolvendo a temática 

ambiental 

O uso das práticas metodológicas 

da educação ambiental é uma 

ferramenta eficaz e transformadora 

do saber ambiental, levando o aluno 

a materializar os valores 

socioambientais do saneamento 

básico, assim demonstrando a 

importância do seu papel no meio 

onde é inserido. 
 

Avaliar o resultado das 

ações de educação 

ambiental executadas 

por meio do projeto de 

extensão “Se liga na 

rede” desenvolvido 

junto à comunidade do 

município de Presidente 

Médici; 

 

Avaliar relações dos 

questionários antes e 

depois 

Referências de projetos 

metodológicos 

desenvolvidos em escolas 

 

Quadro 3 – Ações utilizadas para alcançar os objetivos do trabalho
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2.3 ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Diante da obtenção das respostas do diagnóstico ambiental (questionparios), foi 

utilizado o programa Microsoft Excel 2013 para tabulação e organização das respostas divididas 

em dois grandes grupos, escola e série, para melhor análise dos dados. No mesmo, os 

questionários 1 (antes) e 2 (depois) foram classificados pelas turmas participantes, para melhor 

qualidade da amostragem, também organizados e destacados pelas respostas utilizando filtros. 

Adiante, para analisar especificamente cada resposta e obter comparativos, foi 

utilizado o programa Action Stat 3.1. No mesmo se utilizou teste dos tratamentos dos dados, 

geração de gráficos e tabelas, também comparações entre as respostas do questionário antes e 

depois como pressuposto qualiquantitativo. 

 Para a criação de gráficos amostrados foi utilizado os programas Microsoft Excel 2013, 

SigmaPlot 13 e o MiniTab 17, neste caso para melhor visualização da amostragem e suas 

correlações, formalizando melhor resultados e discussões para o trabalho abordado. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO AMOSTRADA 

 

Com o propósito de diagnosticar as condições do saneamento básico o primeiro 

diagnóstico aplicado teve como finalidade alcançar o maior número de educandos possível para 

demonstrar as características dessa sociedade. Assim, os 326 alunos que responderam o 

questionário demonstraram posturas que enriqueceram o debate do tema. Destes predomina a 

faixa etária de 15-17 anos, chegando a mais de 88% (FIGURA 2).  



27 

 

 

Figura 2 – Faixa etária dos entrevistados das escolas em Presidente Médici 

 

 

Sobre a dimensão da unidade familiar, o número de integrantes se encontra em maior 

parte de quatro, cinco ou mais pessoas chegando a 70% dos entrevistados (FIGURA 3). “Das 

cerca de 57 milhões de unidades domésticas recenseadas em 2010, 6,9 milhões eram unidades 

unipessoais, ou seja, pessoas que viviam sozinhas (12,1%), quase 50 milhões eram ocupadas 

por duas ou mais pessoas com parentesco (87,2%), com diferentes configurações, totalizando 

54,3 milhões de famílias” (IBGE, p. 65, 2010). 

 

 

 

Figura 3 - Faixas de números de integrantes por domicílio dos entrevistados de Presidente Médici 
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Realizando um comparativo de acordo com esta base de dados, a soma destas amostras 

totalizaria 1283 indivíduos. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU) uma 

pessoa necessita em média de 3,3 m³ de água por mês, assim em um mês os familiares dos 

entrevistados utilizariam em média 4.233 mil litros de água por mês. Comparando também, os 

mesmos gerariam 15 toneladas de lixo por mês e 3.387 m³ de águas residuárias. Neste caso a 

abrangência e a importância das relações da sociedade com as condições ambientais 

 

 

3.1.1 Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

Em relação ao abastecimento de água a maior parte dos entrevistados que moram na 

zona urbana utilizam o fornecimento de água da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de 

Rondônia (CAERD), enquanto na zona rural 100% é de água de poço. Deste estudo, o 

percentual é denotado pela Figura 4. 

 

 

Figura 4 - Fonte do abastecimento de água dos entrevistados das escolas de Presidente Médici 

 

Nesta população amostrada, dos 48%, ou seja, 156 educandos que responderam que 

utilizam água de poço, 69 são moradores da zona rural nas proximidades do município. 

Historicamente os cidadãos de zona rural obtém sua fonte de água por meios tradicionais e 

característicos de regiões isoladas, devido ao fato de não haver formas mais baratas de abastecer 

as necessidades hídricas destas regiões (CASTRO, 2016). Ainda sobre o abastecimento de água, 

dos que se utilizam do fornecimento da CAERD, 47% disseram que já tiveram problemas com 
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o fornecimento de água, contrapondo com quem utiliza de água do poço, que 65% dos quais 

que à utilizam não tiveram problemas com a disponibilidade de água (FIGURA 5). 

 

 

 

Figura 5 – Questões de problemas em relação ao abastecimento e disponibilidade de água 

 

 

Apesar de 69 alunos residirem em zona rural e utilizarem de poço como fonte de 

disponibilidade hídrica, não limita a discussão sobre a maioria dos casos de problemas com 

falta de água ser de quem utiliza do serviço público de distribuição de água. 

Dentre as questões de esgotamento sanitário, 90% de todos os domicílios dos 

educandos e de seus familiares utilizam fossa negra no ambiente de suas residências como 

sistema de despejo do esgoto sanitário, também 99% dos que utilizam do abastecimento de água 

da CAERD, possuem fossa negra (FIGURA 6). São dados alarmantes devido ao potencial 

contaminador da fossa negra e de que o sistema de abastecimento da CAERD algumas das 

vezes não é aceita pela população que não quer gastar com a água ou que acredita que o poço é 

mais seguro como fonte hídrica. 
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Figura 6 – Utilização de fossa para despejo de dejetos 

 

 

De todos que utilizam fossa negra na zona urbana, 170 possuem quintal permeável em 

suas residências, destes totalizando a maioria que responderam que sentem mal cheiro devido 

ao esgoto nas proximidades de onde moram, também sendo a maior parcela que possuem ruas 

pavimentadas (FIGURA 7). A utilização de fossa é um dos métodos mais antigos de destinação 

final do despejo de águas residuárias, sendo primitivo e poluidor em casos de fossa negra. 

 

 

 

Figura 7 – Dados somativos das relações de questões sanitárias e de drenagem 
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Nestas condições é possível denotar que o uso de fossa, como destinação final do 

despejo de seus dejetos, pode gerar problemas devido a permeabilidade do terreno fazendo com 

que venha ter elevados índices de percolação pelo grau de precipitação no local. A figura 4 

demonstra também que mesmo possuindo ruas pavimentas, o principal fator está relacionado 

com as condições ambientais do local. Dentre este tema, Silva (2003) caracteriza relações das 

atitudes de um indivíduo com consequências ambientais dos mesmos, devido muitas vezes de 

uma melhor compreensão de suas atitudes.  

 

 

3.1.2 Resíduos e Drenagem Urbana 

 

Um dos temas mais relevantes foi sobre a destinação final dos resíduos e as formas 

não corretas do seu manuseio. De todos os 326 entrevistados, 173 disseram que já queimaram 

seus resíduos, isso totaliza mais da metade de um tipo de comportamento incorreto (FIGURA 

8).  

 

Figura 8 – Ações da destinação final dos resíduos que os entrevistados já realizaram 
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As atitudes dos estudados se alternam de relações culturais e até em relações de falta 

de uma melhor compreensão de suas atitudes. Uma criança que cresce vendo seus cuidadores 

queimando as folhas que recolhem do quintal, possui uma visão sobre as questões ambientais. 

Assim Guimarães (2004) denota a necessidade da educação crítica, sendo uma ferramenta 

fundamental para que a compreensão da real atitude venha ser de fato entendida. 

Retirando da amostra os residentes em zona rural, 100% dos que disseram que já 

tiveram a atitude de queimar seus resíduos possuem o serviço público de coleta de lixo a 

disposição, a maioria alegando que o serviço é prestado apenas algumas vezes por mês, cerca 

de 41,61% e aproximadamente 20,23% descrevem que o serviço é disponível algumas vezes 

por semana (FIGURA 9). 

 

 

 

Figura 9 – Demonstração dos casos de queima de resíduos que possuem serviço de coleta de resíduos 

 

Discutindo estes dados, torna-se evidente que a relação de atitudes da queima dos 

resíduos por parte dos educandos não é correlacionada por ausência de serviço público de coleta 

de resíduos. Neste sentido Oliveira (2015), descreve a importância de atividades educacionais 

para trabalhar questões ambientais tão relevantes como a queima de resíduos descrita neste 

trabalho. De acordo com a Prefeitura Municipal de Presidente Médici as coletas são periódicas 

em todo município. Vale salientar também que a maior parte dos educandos que responderam 

algumas vezes por mês possa estar na situação de ter o serviço algumas vezes na semana. 
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Outra ligação encontrada sobre os resíduos foi com a situação da drenagem na região 

urbana de domicílio dos entrevistados, onde 257 dos que residem na zona urbana, 159 já viram 

lixo na enxurrada totalizando 61,8%. Desta parcela, curiosamente denota-se que 37 dos 

entrevistados já jogaram lixo na rua ou em terreno abandonado, sendo que os mesmos possuem 

serviço público de coleta de resíduos (FIGURA 10). Lima (2015) denota que a ausência de 

atividades de educação ambiental faz com que a sociedade tome rumos contrários ao 

desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

Figura 10 – Relação do comportamento da destinação do lixo com a causa de resíduos na enxurrada 

 

 

Continuando no que se refere na temática dos resíduos, houve um número significativo 

de entrevistados que responderam que existe separação de resíduos orgânicos de sólidos secos 

em seu domicílio totalizando cerca de 33% (FIGURA 11). Estes números caem ainda mais 

quando é questionado aos educandos se há conhecimento de algum local de reciclagem em seu 

município como denota a Figura 11, neste caso ocorre o rompimento do ciclo da reciclagem 

onde existe uma lacuna da seletividade em casa até os locais de reciclagem. Entretanto, estes 

dados são questionáveis devido à ausência de pontos de reciclagem ou de coleta seletiva de 
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certos resíduos na região, somado também com a falta de informação para a população dos 

locais já existente. 

 

 

 

Figura 11 – Separação de resíduos e o conhecimento dos educandos de local de reciclagem 

 

Pelos dados da caracterização da realidade ambiental da localidade e da população 

pode-se observar em algumas partes ausência de informação para a sociedade sobre temas 

básicos sobre saneamento. Outra questão são modos e atitudes de um padrão cultural da região, 

determinando assim novos pontos para se trabalha as atividades de educação ambiental. Por 

este modo, a pauta da educação ambiental deve possuir uma abordagem sistêmica capaz de 

integrar vários assuntos e aspectos da problemática ambiental (BRASIL, 2014). 

 

 

3.2 DAS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

No intuito de observar e discutir as práticas de saneamento básico com estudantes e 

considerando a realidade da sociedade pelos dados do primeiro questionário, pode-se trazer 

novos temas específicos para serem tratados nas atividades de educação ambiental. A palestra 

tratou do saneamento básico e especificamente as questões do esgoto na cidade, sendo este o 

ponto chave no debate dos encontros das atividades de educação ambiental. Notoriamente 
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discutir os temas do saneamento básico do município de Presidente Médici, pois estavam 

envolvidos alunos tanto do nível de ensino médio quanto do fundamental (FIGURA 12). 

 

 

 

 

Figura 12 – Participação dos educandos em um dos dias das atividades de educação ambiental, Centro 

Cultural de Presidente Médici 

 

 

Na palestra houve ainda a abertura para debate onde observou-se os temas que mais 

trouxeram interesse dentre os quais foram saúde pública, o abastecimento de água e a destinação 

final do esgoto sanitário. As turmas do ensino médio participaram com mais intensidade das 

atividades chave da temática fazendo assim com que gerasse qualidade na pesquisa (FIGURA 

13). 
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Figura 13 – Participação dos alunos do ensino médio nas atividades de educação ambiental 

 

 

Após a palestra as atividades lúdicas foram bem aceitas pelos alunos, principalmente 

o joga do “passos para uma cidade saneada”, sendo um jogo com dados com um percurso onde 

haviam várias casas com passos a serem seguidos até chegar ao nível máximo de saneamento 

de uma cidade. Nela havia perguntas sobre os temas do saneamento básico discutido na palestra, 

e, respondendo corretamente se avançava as casas seguindo o número do resultado do 

lançamento do dado (FIGURA 14). 
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Figura 14 – Jogo dos passos para uma cidade saneada com participação dos educandos 

 

 

 

Ao final das atividades havia um jogo de perguntas e respostas sobre o saneamento 

básico firmando mais uma vez os conhecimentos da temática elucidado para os educandos. 

Houve muitos conhecimentos esclarecido e conclusões das informações, também elucidando 

os conceitos da temática do tema abordado salientando a realidade do município em todo o 

debate (FIGURA 15). 
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Figura 15 – Participação dos educandos no jogo de perguntas e respostas sobre o saneamento 

 

 

 A participação dos educandos foi satisfatória devido ao fato de estarem participando 

pela primeira vez de projeto sobre assuntos sanitários de seu município. O fechamento com 

debate após o jogo de perguntas e respostas deram mais amplitude para o tema abordado e 

deixou coeso com que Freire (1996) defende sobre a importância de levar temas ambientais 

para a sociedade pelo meio da conscientização possível através da educação. 

 

 

3.3 AVALIAÇÃO DA PERSPECTIVA AMBIENTAL 

 

Para que se alcançasse o objetivo de avaliar as ações de educação ambiental executada 

por meio do projeto de extensão, o método avaliativo em comparar o antes e depois do 
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questionário foi específico selecionando questões e repetindo algumas dos conceitos aplicados 

nas atividades de educação ambiental. As questões sobre o conceito do que mais se aproxima 

do que é saneamento básico e esgotamento sanitário foram selecionadas e repetidas para serem 

inclusas nos resultados, assim demonstra a significância de dados para discussão. A figura 16 

denota a evolução de antes e depois das atividades sobre o conceito mais completo do que é 

saneamento básico. 

 

 

 

 

Figura 16 – Comparativo antes e depois das respostas dos educandos de Presidente Médici sobre 

saneamento básico 

 

 

Denota-se também a significância da questão sobre o esgotamento sanitário (FIGURA 

17) com aumento de mais de 10% na resposta completa sobre o conceito de esgotamento 

sanitário. Gasques (2016) aborda quaisquer ações de educação ambiental com métodos e ações 

sustentáveis, fazendo com que as informações sejam diretamente fixadas pelos educandos. Para 

mais, Furtado (2016) complementa sobre o papel transformador que a educação possui na vida 

dos estudantes que influencia em valorar questões ambientais. Assim vale salientar que o 

questionário 2 foi executado quase dois meses depois das atividades de educação ambiental, 

assim demonstrando o potencial fixador dos conhecimentos levados aos educandos. 

 

43,67%

58,50%
52,33%

41,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Antes Depois

Conceito mais completo Conceito simplificado



40 

 

 

 

 

Figura 17 - Comparativo antes e depois das respostas dos educandos sobre esgotamento sanitário 

 

 

Perante a avaliação da educação ambiental e seu grau transformador e sua qualidade 

de transpor informações para alcançar a sociedade, foi desenvolvida a questão 3 do questionário 

2 (APÊNDICE B) para concluir o objetivo de avaliar as práticas de educação ambiental. De 

antemão, Ferraz (2008) denota que avaliar as questões ambientais exigem uma parcela de menor 

esforço do que as mudanças de comportamentos, já que as mesmas são mais complexas de 

serem percebidas. Silva (2003) ainda complementa que a instrução deve ser participativa 

convivendo a formação do indivíduo com finalidade da inserção de um comportamento moral 

e ético. 

Diante deste fato foram descritas diversas questões para fomentar a importância, o grau 

de repasse de informações e o aprendizado absorvido pelos educandos. A questão 3 enuncia as 

questões do papel como cidadão (FIGURA 18).  
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Figura 18 – Relação dos resultados da questão 3 do segundo questionário aplicado aos educandos de 

Presidente Médici 
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Indispensável relatar a eficiência de educação ambiental para trabalhar informações 

tão relevantes com a sociedade. “Para minimizar os agravantes causados pela falta de 

saneamento básico, a aplicabilidade de uma tecnologia social somente tem resultados positivos 

se estiver aliada a um processo educativo” (OLIVEIRA et al, p. 28, 2015). Dentre o tema, é 

descrito pelos mesmos a importância dos temas trabalhados e debatidos pelas atividades de 

educação ambiental desenvolvidas no município de Presidente Médici. Em conformidade, 

Zamoner (2007) descreve que as estratégias de avaliação fazem com que o aluno compreenda 

a natureza das questões interdisciplinar ambientais. 

O entendimento dos alunos foi bem claro nas condições de serem agentes integrantes 

e responsáveis do meio onde vivem (FIGURA 19). Moisés et al (2007) relata que a educação 

ambiental mobiliza os educandos a refletirem sobre seu papel como agente e incluindo-os na 

participação e acompanhamento dos serviços prestados pelos órgãos públicos. 

 

 

  

 

Figura 19 – Relação dos resultados do segundo questionário para avaliação aplicado aos educandos de 

Presidente Médici 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1

Conhecer os problemas podem 

contribuir na participação da 

melhoria da sua cidade?

Sim Talvez Não

25%

38%

37%

Para quem utiliza água de poço. 

Você trocaria o uso de água de 

poço para o da CAERD?

Sim

Talvez

Não



43 

 

Vale denotar que, o assunto que mais chamou atenção dos educandos sobre o tema de 

saneamento básico foi saúde e bem-estar da população (FIGURA 20), sendo que dentro deste 

tema informações trazidas de problemas de saúde pública pelo fato da ausência de saneamento 

foram comparas com a realidade social da região. O relacionamento das questões ambientais 

com a realidade sofre um choque quando expostos de forma a criticar a visão de cada educando 

com sua perspectiva ambiental (GUIMARÃES, 2005). Trazer o aluno como agente ativo das 

condições ambientais demonstra sua visão de forma a denotar as experiências como atuantes 

no convívio participativo social (DIAS, 2006). 

 

 

 

 

Figura 20 – Importância dos temas que mais chamaram atenção dos educandos de Presidente Médici 
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comportamento por parte dos educandos participantes após as atividades. Assim a figura 21 
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demonstra com clareza a mudança de um comportamento para um pensamento ambiental onde 

a maior parte dos educandos estariam dispostos a optarem por outras alternativas e outros fins 

para seus resíduos. 

 

 

 

Figura 21 – Relacionado a mudança de comportamento ou outros meios de disposição final dos resíduos 

dos educandos de Presidente Médici 
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vista traz uma forma compatível em relação a sustentabilidade e os comportamentos ambientais 

do indivíduo.  

Ao meio desta a educação é capaz de ser a ferramenta pela qual pode trazer uma visão 

transformada de enxergar o meio ambiente. Araújo 2014, conclui que a educação ambiental 

contribui para a conscientização, fazendo com que os participantes assumam papel de agentes 

na mudança do meio ambiente, também no processo de mudanças pessoais em detrimento a 

influência das atividades educacionais ambientais. 
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Os questionários foram tratados com muita atenção para que fossem completamente 

bem utilizados para relacionar a informação na teoria e impô-la na prática educacional. 

Debatendo estas relações Furtado (2016) defende que o principal papel da educação ambiental 

não é somente informar, mas também trazer conhecimentos e técnicas necessárias para 

desenvolver valores socioambientais. Pelos resultados encontrados, é evidente a carência das 

práticas educacionais sobre a temática ambiental. Entre uma grande parte dos educandos 

questionaram a ausência de questões como o saneamento básico nas escolas fazendo nexo com 

a realidade da vivencia dos alunos com o município. 

Diagnosticar as condições ambientais pela visão dos alunos trouxe melhores condições 

de se avaliar formas específicas de tratar a temática em forma crítica. Neste cenário, avaliar 

estas condições denotou a carência da educação ambiental nas escolas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia empregada obteve dados e relações ambientais de extrema importância 

demonstrando a eficiência do emprego da educação ambiental como base de conduta e um 

desenvolvimento de uma percepção mais crítica diante das condições reais do meio onde os 

educandos se inserem. Demonstrar de forma real e crítica as condições ambientais ao qual os 

alunos fazem parte, traz consigo uma definição de responsabilidade social para o indivíduo. 

Obter dados para se familiarizar com a realidade ambiental dos alunos trouxe consigo 

melhores estratégias para o desenvolvimento e a maneira com que as informações iriam ser 

transmitidas. Dessa forma, a adaptação para que o trabalho de educação ambiental com os 

alunos fosse eficaz, foi melhor adotada após revisar o emprego do primeiro questionário. Neste 

sentido pode-se empenhar em temas esquecidos pela sociedade que poderiam trazer maior 

importância aos mesmos. 

A relação dos alunos com os resíduos foi um dos temas que mais chamou atenção 

devido a forma com que os mesmos se relacionava com esta questão ambiental. A importância 

com que as informações foram ditas em detrimento ao tema da destinação final dos resíduos 

trouxe consentimentos e conceitos melhores empregos nas atividades de educação ambiental. 

Desta forma as atividades mostraram de forma relevante a mudança de pensamento dos 

educandos com analogia ao tema. 

É evidente que as práticas educacionais transmitem informações ao ponto de valorar 

questões nela trabalhada. Retomando a questão dos resíduos no município o comportamento é 

oblíquo devido a forma cultural da sociedade estudada. Nela os hábitos sociais e ambientais 

foram descritos de forma natural por parte dos educandos anteriormente as atividades de 

educação ambiental, posteriormente o hábito da queima de resíduos parte dos alunos 
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demonstrou uma visão pelos mesmos como incorreta, denotando-se a disposição dos educandos 

a procurarem novas formas de tratamentos ou encaminhamentos dos seus resíduos gerados. 

Mais adiante, sobre as condições sanitárias a lacuna era maior devido ao fato de que 

poucos conheciam sobre tratamento do esgoto doméstico. Pelo fato de ter sido um tema bem 

trabalhado no projeto Se Liga Na Rede, alguns alunos trouxeram ao debate muitas dúvidas e 

receios ligados ao tratamento e destinação final das águas residuárias devido ao fato de uma 

resistência da sociedade com a empresa responsável pelo abastecimento de água e coleta e 

tratamento de esgoto. Como os alunos cresceram em um meio onde quase que 100% dos 

domicílios utilizam a fossa negra para despejo de seus dejetos, muitos não compreendiam sobre 

os perigos que os expunham diante a realidade de sua fonte de água ser um poço ao lado de 

uma fossa. 

Retomando o tema, após as atividades muitos debateram novamente sobre a 

importância do tratamento de esgoto, sendo que uma grande parte demostrou interesse de deixar 

o poço como utilização de água para consumo próprio e se ligarem a rede pública de 

abastecimento utilizando os poços para outros fins. 

O comparativo utilizado para as questões sobre o conceito mais correto do que é 

saneamento básico e tratamento de esgoto demonstrou um crescimento significativo levando 

em consideração ao tempo após as atividades educacionais. Mesmo que tenha sido um tempo 

excedente ao comum, os dados mostraram que os temas ambientais se tornam mais conclusos 

e importantes para os educandos. 

Nas atividades do trabalho de educação ambiental empregado, foi demonstrado o papel 

social do indivíduo sobre as questões ambientais. Mostra e trazer os alunos como parte 

integrante e responsável do saneamento da sua cidade demonstrou um enorme interesse e 

procura dos mesmos com os responsáveis que estavam a frente das atividades de educação 

ambiental. Ademais as palestras denotaram o papel do cidadão perante lei e seu direito ao acesso 

ao meio ambiente de qualidade e a um saneamento básico digno. 

Perante as condições de valores, os resultados foram de suma importância para 

demonstrar a ausência programas que falem sobre as questões ambientais e a importância do 

emprego dos mesmos para um desenvolvimento crítico socioambiental. A transposição de 

valores é significada pelos alunos quando os mesmos denotam a grande importância dos temas 

ambientais e o interesse da procura por estes temas. 

Lincando sobre as atitudes ambientais de um indivíduo, quase que todos os educandos 

responderam que as atividades de educação ambiental trouxeram clareza para seguirem passos 
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e atitudes sustentáveis. Demonstrar os problemas ao qual os alunos faziam parte trouxe melhor 

ênfase em compreender o papel e sua responsabilidade social ao qual possui direito e dever. Ao 

final, o segundo questionário, após as atividades, denotou o alto valor que os alunos dão as 

questões ambientais e o enorme interesse em participar em eventos futuros. 

 A metodologia deste trabalho trouxe consigo no desenvolver das atividades algumas 

questões onde poderiam serem melhor empregadas e trabalhadas futuramente com as escolas 

do município. É valido salientar a defasagem de informações e conceitos bem compreendidos 

por parte dos educandos e a sede do conhecer e se aprofundar nas questões ambientais. Assim 

com o desenvolvimento de trabalhos futuros pode-se trazer inúmeras relações da importância 

do papel socioambiental da população do município. 

É importante destacar que por mais que seja um trabalho breve de educação ambiental 

com os alunos das escolas públicas do município, os resultados demonstraram muitos aspectos 

a serem melhor estudados e trabalhados como projeto de extensão, onde que exigiria maior 

tempos e desenvolvimento de temas ambientais. 

Portanto é válido destacar que o processo educacional precisa ser algo continuado, mas 

mesmo que seja breve, as informações bem trabalhadas geram o desenvolvimento de saberes 

onde levam o indivíduo de um papel passivo para ativo central. Os conhecimentos e conceitos 

ambientais são bem polêmicos onde leva o cidadão ao interesse quando há a relação de sua 

realidade com os problemas, levando assim a adaptação e mudança de seu comportamento e da 

sua visão como agente do meio ambiente.  
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APÊNDICE A – Questionário aplicado para os alunos antes das atividades de educação 

ambiental 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

      

QUESTIONÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTA 
INFORMAÇÕES GERAIS 
1.Qual é a sua idade? 
(    ) 10 a 14 anos        (    ) 15 a 17 anos         
(    ) mais de 18 anos 
 
2.Quantas pessoas moram na sua casa? 
(    ) uma           (    ) duas          (    ) três          
(    ) quatro         (    ) cinco ou mais 
 
3.Em sua opinião o que é saneamento básico? 
(    ) é a água potável, o esgotamento sanitário, a 
limpeza urbana e manejo do lixo, e a drenagem das 
águas das chuvas nas cidades. 
(    ) é a reciclagem de lixo e o tratamento da água da 
chuva. 
(    )são ações para  preservar ou modificar as 
condições do ambiente, contribuindo para a 
melhores condições de saúde das pessoas. 
(    ) é a coleta e tratamento de esgotos. 

 
SOBRE A ÁGUA 
11.De onde vem a água que abastece sua casa?   
(    ) CAERD.       (    ) poço.   (    )outros.  ______ 
 
4.Sua família já teve problemas com a falta de água? 
(    ) Não.      (    ) Raramente. 
(    ) Sim, algumas vezes na semana.  
(    ) Sim, algumas vezes no mês. 
 
5.Existe o uso de água na lavagem de calçadas, área 
da casa, automóvel ou algum uso do tipo? 
(    ) Não   (    ) Sim, raramente.   (    ) Sim, 
semanalmente.   (    ) Sim, todos os dias. 

 
SOBRE O RESÍDUO 
6.Marque as ações que já ocorreram na sua casa 
com o lixo? 
(    ) enterrado no quintal ou em local próximo.    
(    ) jogado na rua. 
(    ) queimado.   (    ) jogado em terreno 
abandonado. 
 
7.Se você MARCOU alguma ação, identifique a 
intensidade: 
(    ) algumas vezes por semana. 
(    )algumas vezes por mês. 
(    ) todos os dias. 
 

8.Existe a separação do lixo orgânico (comida) e de 
recicláveis (papel, vidro, alumínio e etc.) na sua 
casa? 
(    ) Sim.                       (    ) Não. 
 
9.Com que frequência ocorre a coleta do lixo em sua 
rua? 
(    ) todos os dias.                (    ) Algumas vezes por 
semana.      (    ) Não tem coleta. 
 
10.Você conhece algum lugar de reciclagem na sua 
cidade? 
(    ) Sim. Onde? ___________________   
(     ) Não. 

 
SOBRE A DRENAGEM 
12.Sua rua é pavimentada? 
(    ) Sim.         (    ) Não. 

 
13.Sua rua fica alagada quando chove? 
(    ) Sim.         (    ) Não. 
 
14.Quando chove, você vê lixo na enxurrada? 
(    ) Sim.          (    ) Não. 
 
15.O quintal da sua casa é impermeável? (de 
concreto, cimentado, com cerâmica entre outros.) 
(    ) Sim.         (    ) Não. 
 
16.Em sua casa tem o aproveitamento da água da 
chuva? 
(    ) Sim.         (    ) Não. 

 
SOBRE O ESGOTO 
17.Você sente mal cheiro na sua rua devido o 
esgoto? 
(    ) Sim.(    ) Não. 
18.Em sua opinião um sistema de esgotamento 
sanitário é? 
(    ) é um sistema para  tratar água. 
(    ) é um sistema de coleta, tratamento, transporte 
e destinação final correta do esgoto. 
(    ) é fossa, o poço e o rio próximos a sua casa. 
(    ) é a separação do lixo e economia de água e de 
energia elétrica. 
 
19.Para onde vai o esgoto da sua casa? 
(    ) fossa     (    ) rio      (    ) solo     (    ) outro     
(    ) não sabe 
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APÊNDICE B - Questionário aplicado para os alunos depois das atividades de 

educação ambiental 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CAMPUS DE JI-PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL 

    

QUESTIONÁRIO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Com os conhecimentos adquiridos nas atividades de Educação Ambiental a qual você participou do projeto 
“Se Liga Na Rede”, responda as questões abaixo:

INFORMAÇÕES GERAIS 
1.Onde se está localizado a sua residência: 

(  ) zona rural          (   ) zona urbana 
 
2.Em sua opinião o que é saneamento básico? 
( ) é a água potável, o esgotamento sanitário, a 
limpeza urbana e manejo do lixo, e a drenagem das 
águas das chuvas nas cidades. 
(  ) é a reciclagem de lixo e o tratamento da água da 
chuva. 
( ) são ações para preservar ou modificar as 
condições do ambiente, contribuindo para a 
melhores condições de saúde das pessoas. 
(   ) é a coleta e tratamento de esgotos. 
SOBRE AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
3.Em vistas do seu papel como cidadão 
sustentável, responda: 
a)Na sua opinião, qual o grau de importância para 
você e seu futuro? 
(   ) muito importante     (    ) importante       
(   ) pouco importante 

 
 b) Você passou essas informações para alguém de 
sua família, amigos ou conhecidos? 
(   ) sim     (    ) não 
 
c) O que mais lhe chamou a atenção sobre os 
temas demonstrados na palestra? 
(    ) saúde e bem estar da população   
(    ) limpeza urbana     (    ) diminuição da  conta-
minação 
(    ) sistema de esgoto                                                     
(    ) relações do homem com o meio ambiente 
(    ) outros.______________________________ 
 
d) Em sua opinião, os conhecimentos o ajudaram 
para seu crescimento ambiental sobre sua 
participação na sociedade? 
(    ) sim     (    ) não 
 
e) As atividades trouxeram clareza sobre os passos 
do saneamento básico? 
(    ) muito     (    ) pouco    (    ) em alguns aspectos 
 
f) Você acha que atividades como essa precisam 
sem mais trabalhadas na sociedade? 
(    ) sim     (    ) não 

 
g) Em sua opinião, os conhecimentos como estes 
abordados na palestra contribuem para você ter 
atitudes sustentáveis? 
(    ) sim     (    ) não 

 
h) Em sua opinião conhecer os problemas da sua rua 
ou bairro podem contribuir na participação da 
melhoria do saneamento básico na sua cidade? 
(    ) sim     (    ) não     (    ) talvez 
 
i) Para quem utiliza água de poço. Você trocaria o 
uso de água de poço para o da CAERD? 
(    ) sim     (    ) não     (    ) talvez 
 
4.Para quem respondeu sim no questionário 
anterior que queimava seu lixo, jogava na rua ou em 
terreno abandonado, responda: (OBS: se você não 
tem estes comportamentos descrito ou se possui 
coleta de lixo, deixe a pergunta “a” em branco). 
 
a) Você estaria disposto(a) a dar outra destinação 
ao lixo? 
(    ) sim     (    ) não     (    ) talvez 

 
b) Morador de zona rural. Você optaria por outras 
alternativas? 
(    ) sim     (    ) não     (    ) talvez 
 
5.Na sua opinião as atividades de Educação 
Ambiental do projeto ´´Se liga na rede`` ajudaram 
você e sua família a entender melhor sobre a 
importância do saneamento? 
(   ) sim             (   ) não                                                                                                                                                                  
Observações:_______________________________
_________________________________________ 
 
SOBRE O ESGOTO 
6.Em sua opinião um sistema de esgotamento 
sanitário é? 
(    ) é um sistema para  tratar água. 
(    ) é um sistema de coleta, tratamento, transporte 
e destinação final correta do esgoto. 
(    ) é fossa, o poço e o rio próximos a sua casa. 
(    ) é a separação do lixo e economia de água e de 
energia elétrica
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