
RESUMO 

 

 

A cada dia torna-se mais visível e eminente a necessidade da educação ambiental como medidas 

prudentes e eficazes diante dos problemas ambientais emergentes. Esse trabalho objetiva 

avaliar o perfil dos discentes de escola pública da cidade de Patos – PB, quanto as suas 

representações, atitudes ecológicas e conhecimento do seu ambiente e suas problemáticas 

socioambientais. A pesquisa foi desenvolvida na Escola E.E.E.M Monsenhor Manoel Vieira 

localizada na cidade de Patos – PB com a entrevista de 129 alunos do Ensino Médio. A pesquisa 

foi por meio um questionário elaborado segundo modelo da Escala de Likert e validado com 

62 perguntas e quatro dimensões: Resíduos Sólidos (D1); Energia Elétrica (D2); Práticas 

Socioambientais (D3) e Meio Ambiente e Sustentabilidade (D4). Os resultados demonstraram 

a confiabilidade do questionário com alfa de Cronbach aceitável para todas as dimensões (D1= 

0,71; D2= 0,70; D3= 0,70; D4= 0,80) e o alfa de Cronbach geral ficou igual a 0,80. A 

classificação da atitude (N = negativa, C = conflitante ou P = positiva) dos alunos entrevistados 

para cada dimensão foi: D1 (N = 41,09%; C = 53,49%; P = 5,43%); D2 (N = 10,8%; C = 

66,67%; P = 23,26%); D3 (N = 70,54%; C = 27,13%; P = 2,33%); D4 (N = 55,81%; C = 

44,19%; P = 0,00%). E a classificação geral dos alunos ficou a seguinte: Negativa = 44,38%, 

Conflitante = 47,87% e Positiva = 7,75%. Os resultados indicam claramente a deficiência dos 

alunos quanto a uma atitude positiva e como é preocupante o perfil dos alunos em etapa final 

de escolaridade. Essa pesquisa reúne informações fundamentais na determinação da 

representação social dos alunos quanto a temas relacionados ao meio ambiente, educação 

ambiental e sustentabilidade, podendo ser instrumento de informação para direcionar ações 

pedagógicas sobre Educação Ambiental. 
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