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1. RESUMO 

As sacolas plásticas utilizadas pelos consumidores e reutilizadas para a 

adição e descarte de lixo doméstico têm sido motivo de grandes discussões em todo 

o planeta. Com a explosão dos hábitos de consumo, atualmente se calcula que a 

produção mundial dessas sacolas fique em torno de um trilhão de sacolas por ano. 

No caso do Brasil, a estimativa é de 12 a 18 bilhões de unidades de sacolas que são 

produzidas anualmente e o plástico é um dos mais conhecidos problemas 

ambientais em todo o mundo. Vários países, inclusive o Brasil, têm buscado 

soluções para esse dilema, seja através de projetos de lei, campanhas de 

sensibilização, ou até mesmo da cobrança de sacolas plásticas a serem utilizadas 

pelos consumidores para, assim, minimizar o seu uso. De certa forma, isso tem 

produzido alguns efeitos, reduzindo o problema e possibilitando uma consciência 

ambiental nos cidadãos. 

 Este trabalho nasceu a partir do levantamento dos problemas gerados pela 

utilização de sacolas plásticas e tem como objetivo o despertar da consciência dos 

alunos no que diz respeito aos impactos de suas ações no cotidiano. Este tema foi 

utilizado nas aulas de Química do Ensino Médio e de Química Ambiental de um 

curso de Licenciatura em Química visando o conteúdo ambiental e também 

favorecendo uma postura mais reflexiva que os levem a adotar novos valores e 

atitudes em relação aos resíduos, a coleta seletiva e a reciclagem de materiais.  

 

2. INTRODUÇÃO 

Os sacos plásticos surgiram em 1950 na tentativa de se obter uma maneira 

conveniente, versátil e de baixo custo para se transportar os produtos dos mercados 
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e lojas. Nos anos 70, os sacos de plásticos rapidamente se tornaram muito 

populares, em especial através da sua distribuição gratuita formando um hábito já 

incorporado na rotina do consumidor (FERNANDES, 2012). As ‘sacolinhas’ plásticas 

não são formas de transporte inofensivas para o ambiente por dois motivos básicos: 

o elevado número produzido por ano e a natureza não biodegradável do plástico 

com que são produzidos (BELINASO, 2009). Os estragos causados pelo derrame 

indiscriminado de plásticos na natureza tornaram o consumidor um colaborador 

passivo de um desastre ambiental de grandes proporções (FERNANDES, 2012). 

Um estudo realizado, em Campina Grande-PB, por OLIVEIRA et al., em 2012, 

observou que dentre os problemas ambientais mais conhecidos, citados por 

entrevistados, destacam-se aqueles que estão sempre na mídia. Por outro lado 

apenas 10% citaram a degradação do meio ambiente como um problema causado 

pelas sacolas plásticas e 1% mencionou a “demora na decomposição” das mesmas, 

como ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Porcentagem dos problemas ambientais causados pelas sacolas plásticas. 

 

Diante de dados tão alarmantes, está em curso um movimento para diminuir 

ou mesmo erradicar o uso de sacolas plásticas, a partir de medidas que vão desde a 

punição até a conscientização dos clientes para a importância do uso de sacolas 

feitas com materiais alternativos. É o caso da lei brasileira de n°.9605, de 

12/02/1998, denominada “Crimes Ambientais”, que dispõe sobre as sanções penais 

e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

(CONSTANTINO, 2001) e também a Lei 12.305/2010 que institui a Política Nacional 
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de Resíduos Sólidos (PNRS), bastante atual e contém instrumentos importantes 

para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais 

problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. 

Com base na análise da legislação sobre resíduos plásticos de diferentes 

países, os resíduos de sacolas plásticas aparecem como um aspecto preponderante 

para a determinação do grau de impacto destes resíduos no ambiente. Alternativas 

para a redução do impacto ambiental de sacolas têm sido incentivadas no intuito de 

minimizar a degradação ambiental (SILVA, 2007). Observa-se que a legislação 

ambiental brasileira não considera as propriedades dos diferentes materiais 

destinados a fabricação de embalagens, tratando-as como equivalentes, não 

exigindo ações específicas, dando margem à destinação indevida. 

Uma parcela considerável da população desconhece os problemas 

ambientais gerados pelo uso indiscriminado de sacolas plásticas. A educação 

ambiental é uma das ferramentas existentes para a sensibilização e capacitação da 

população em geral no que diz respeito aos problemas ambientais. Dessa forma, 

esse trabalho propõe explorar essa oportunidade e levar para a comunidade 

conhecimentos ambientais que sejam impactantes na mudança de comportamentos 

passivos frente às degradações ambientais. 

Assim, propõe-se uma discussão sobre o modo de minimizar impactos 

decorrentes do descarte indevido e da possibilidade de contaminação do meio 

ambiente. A partir desse estudo, pretende-se promover uma situação de ensino-

aprendizagem de caráter interdisciplinar com a finalidade de resgatar nas pessoas 

um senso crítico capaz de ver a realidade, saber caracterizá-la dentro do 

conhecimento científico, buscar meios de sanar problemas da realidade, garantindo 

assim uma aprendizagem contínua. 

 

3. OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivos: 

a) realizar um levantamento do perfil de licenciados em Química  em relação ao 

problema da utilização de sacolas plásticas e a proposição de possíveis soluções 

para este problema ambiental. 

b) contribuir como ferramenta para os professores e alunos, baseado na 

transversalidade prescrita nos PCN’s, desenvolvendo o tema meio ambiente como 
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apoio às aulas de Química para o ensino médio, segundo os novos parâmetros da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização da pesquisa foi elaborado um questionário com 15 

questões, abordando temas referentes a propriedades dos plásticos, utilização como 

sacolas/sacos, degradação ambiental, sustentabilidade, reciclagem, entre outros. 

Com esta pesquisa pretendeu-se entender melhor o que uma parcela da população, 

inicialmente estudantes de licenciatura do curso de química da Universidade 

Bandeirante Anhanguera, Campus CL, e alunos do 3º ano do ensino médio de uma 

escola situada em Taboão da Serra, considera sobre a utilização das sacolas 

plásticas em supermercados, e também da sua disposição para possíveis 

alternativas à substituição desse costume.  

O questionário foi elaborado na sua maior parte com padrões de quatro 

respostas (totalmente, parcialmente, não e sem resposta) e aplicado no sentido de 

não viciar os resultados da pesquisa e de não levar o entrevistado a uma resposta 

tendenciosa. Juntamente com a abordagem dos temas citados fez-se a identificação 

do perfil do entrevistado, facilitando assim a tabulação dos dados e as correlações 

entre os resultados. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Para o desenvolvimento da metodologia foi adotada uma hipótese 

conservadora no sentido de fazer o maior número de perguntas possíveis para 

correlacionar apropriadamente às classes populacionais, definidas na identificação 

do perfil com os atributos pesquisados. Neste sentido, percebeu-se que 

características como sexo e número de filhos e renda salarial não eram significativas 

para o estudo em questão, sendo realmente esclarecedora a faixa etária dos 

entrevistados.                                                                                                                                                                                                                                                     

A abordagem foi realizada ainda sem apelo ambiental para que o entrevistado 

respondesse de acordo com seu cotidiano e seus conhecimentos. Com a pesquisa 

pode-se obter informações sobre a relação oferecimento de sacolas plásticas x 

escolha de lojas, bem como a adoção de sacolas retornáveis e impactos ambientais. 

Esta pesquisa também foi realizada em uma Escola Estadual em Taboão da 

Serra/SP com duas turmas do 3º ano do ensino médio a partir da 
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interdisciplinaridade à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. 

Partiu-se da premissa de que a prática dos docentes do ensino médio relacionada 

ao tema ambiental tem influência significativa na construção da cidadania dos 

alunos. As discussões prévias e posteriores à aplicação do questionário a 40 alunos 

foram baseadas e ancoradas na fundamentação teórica de aulas de Biologia e 

Química com enfoque em Educação Ambiental e de Química com enfoque em 

Química Orgânica.  

Pretende-se que o envolvimento dos alunos de ensino médio e superior 

estimule o aprendizado de conhecimentos científicos a partir de questões 

relacionadas à fabricação, uso e descarte das sacolas plásticas. Desta forma, 

espera-se contribuir com o desenvolvimento do pensamento critico e da consciência 

ambiental contribuindo com possíveis mudanças de atitudes frente aos problemas 

causados pelo uso indiscriminado de sacolas plásticas.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A aplicação da metodologia se deu a partir de dois levantamentos: o primeiro 

com a participação de 60 alunos da 1º, 4º e 6ª séries do curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Bandeirante, campus Campo Limpo. O segundo a partir da 

participação de 40 alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola situada em 

Taboão da Serra.                

Nos questionários analisados dos licenciandos foi possível perceber que há 

alunos da 1ª série que ainda não se sentem como co-reponsáveis pelas questões 

ambientais. Acredita-se que esta postura também se deve aos alunos da 1ª série 

estar iniciando seus estudos em disciplinas que focam a área ambiental. Entretanto, 

observa-se que a maior parte dos alunos que se consideram responsáveis pela 

qualidade do meio ambiente foram os da 4ª série que tiveram na sua grade curricular 

as disciplinas de Gestão Ambiental e Química Ambiental. 

A Figura 2 ilustra os resultados obtidos a partir de 3 questões do questionário, 

com um total de 15 questões, aplicados aos alunos de Licenciatura em Química. 
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Figura 2: Resultados para a Questão 9: “Se o supermercado no qual você faz suas compras 

não fornecesse mais as sacolas plásticas, você deixaria de continuar comprando neste 

local?”,  para a Questão 13: “Caso a lei seja aprovada você se acharia prejudicado com a 

retirada das sacolas plásticas?” e para a Questão 15: “Você acredita que a não gratuidade 

pode inibir o uso das sacolas plásticas?”. 

 

Na questão 9, claramente é observado que a embalagem fornecida não é um 

critério na escolha do local da compra. Entretanto, correlacionando com outras 

questões abordadas, conclui-se que parte dos entrevistados não está levando em 

consideração a preservação ambiental a partir da sua conduta em minimizar o uso 

de sacolas plásticas, que causam grandes impactos, e sim na comodidade e hábito 

das compras no mesmo local.  

A questão 13 ilustra que, com base no conhecimento, pode-se atuar de 

maneira ambientalmente correta pensando em métodos alternativos para hábitos 

cotidianos. Sobre a questão 15, quando o participante raciocina em relação ao 

comportamento da sociedade, já é possível observar uma dúvida se as pessoas 

deixariam seus hábitos e confortos cotidianos. Uma parcela considerável acredita 

que o pagamento para uso das sacolas plásticas não deixará que pessoas as 

continuem utilizando. Diante dos dados apresentados acima, constata-se que a 

adoção, ou não, da sacola plástica como embalagem não constitui um item essencial 

na escolha do supermercado, todavia, se o supermercado cobrasse pelas 

“sacolinhas” o número de entrevistados que continuariam comprando ali já não seria 
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tão grande. Discussões realizadas sobre esta questão demonstrou, muitas vezes, a 

não credibilidade dos alunos na população em geral frente a questões financeiras e 

seu comportamento dito sustentável.  

Como os alunos entrevistados foram de um curso de Licenciatura em 

Química, com foco na área ambiental, observou-se claramente o posicionamento da 

maioria sobre a não utilização de sacolas plásticas evitando impactos ambientais. A 

grande maioria dos entrevistados tem ou apresentaram disposição a adotar outras 

formas de embalagens como sacolas retornáveis e caixas de papelão. Isto porque a 

utilização de caixas vem se tornando algo muito comum em grandes 

supermercados. 

 Em relação a levar esta pesquisa para o ensino básico pode-se citar Gordillo 

e Ozório (2003): “Quando conceitos químicos, ou de ciências, são contextualizados 

com temas atuais e de interesse da sociedade, os alunos apresentam maior 

motivação em estudá-los”. Ao adotar-se a temática dos plásticos, foi possível 

perceber se esta afirmativa se confirma pela grande participação ou não dos 

estudantes nas atividades. Esta discussão permitiu aos alunos não somente a 

preocupação com uma temática que pode acarretar consequências ambientais, mas 

também tomar decisões conscientes e fundamentadas em seu cotidiano.  

Os dados do 2º levantamento, realizado em abril de 2013, foram obtidos a 

partir da participação de 40 alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola situada 

em Taboão da Serra. Os alunos tinham idade entre 15 a 17 anos. A Figura 3 ilustra 

os resultados para as mesmas questões da Figura 2.  

A partir dos dados obtidos para os alunos do ensino médio, foi possível fazer 

uma comparação com os alunos da licenciatura, mais maduros e com mais 

conhecimento. Foi observado uma discrepância considerável em relação à questão 

9. Enquanto os licenciados, na sua grande maioria não deixariam de continuar 

comprando no local mesmo sem as sacolas plásticas, praticamente 90% dos 

adolescentes não comparariam mais neste local. No caso do uso da Lei, questão 13, 

os licenciados lidariam muito melhor com a proibição do uso indiscriminado das 

sacolas plásticas. Entretanto, os dois grupos concordam que a não gratuidade da 

sacola plástica inibiria o seu uso. 
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Figura 3: Resultados obtidos para as Questões, 9. 13 e 15. 

 

             Conforme discussão com os alunos do ensino médio, durante as aulas 

prévias e posteriores à aplicação do questionário, foi mencionado por eles à 

implantação de campanhas educativas que tragam ao conhecimento dos 

adolescentes, a destruição que as sacolas plásticas assim como outros resíduos 

despejados de maneira desordenada poderão causar no meio ambiente. Esta 

abordagem traria mais consciência à população em geral de suas responsabilidades 

com o planeta onde vive, trazendo assim, uma mudança de hábitos para que, no 

futuro haja uma maior educação no que diz respeito à vida. 

Se o grupo de professores das escolas básicas também partirem da 

proposição de interdisciplinaridade prevista nas Diretrizes Curriculares do Ensino 

Médio poderão desenvolver atividades como estas na prática. É cada vez mais 

urgente a implantação de educação ambiental nos projetos pedagógicos, o 

conhecimento e utilização da legislação ambiental, possibilidade de participações 

em cursos e seminários para que a aplicação de questões ambientais aos alunos do 

ensino básico seja um processo permanente e duradouro. 

 O grupo de alunos da licenciatura pode, como contribuição, propor a 

realização de oficinas nas escolas de ensino básico, onde eles fazem estágios 

supervisionados. Esta atuação objetiva dará conhecimento aos diversos documentos 

existentes relativos à Educação Ambiental, bem como atividades que perpassem 

pela interdisciplinaridade e que possam servir de parâmetros para uma prática em 
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educação ambiental mais consistente em sala de aula e nas residências destes 

alunos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Uma das possíveis soluções para o problema ambiental gerado pelo uso de 

sacolas plásticas podem ser investimentos em educação ambiental para minimizar o 

consumo e a substituição destas pelas sacolas retornáveis. Com base nos objetivos 

propostos para este trabalho foi possível verificar o comprometimento dos 

licenciados frente às questões ambientais, focando o uso das sacolas plásticas. A 

pesquisa apontou que os entrevistados, em linhas gerais, não levam em 

consideração os problemas ambientais causados pelas sacolas plásticas e que a 

escolha pelo supermercado não tem como fator preponderante a adoção ou não das 

“sacolinhas”, todavia estão abertos a adoção de novas práticas. Na busca de 

identificar a percepção dos alunos sobre os impactos gerados pode ser observado 

que apesar dos diferentes graus de escolaridades dos entrevistados poucos 

conhecem os impactos reais causados pelas sacolas plásticas. Em relação ao uso 

deste material eles relataram: a maioria reutiliza as sacolas plásticas para 

acondicionamento do lixo, acham abusiva a utilização das sacolas plásticas, 

consideram correta a proibição do uso das sacolas plásticas em razão dos impactos 

ambientais e a maioria demonstrou que estão dispostos a utilizar alternativas de 

embalagens tais como sacolas retornáveis e caixas de papelão.  

O trabalho realizado trouxe informações importantes sobre o perfil do 

participante, tanto do ensino superior quanto do básico. Os resultados obtidos são 

possíveis de serem discutidos em aulas de ciências e química a partir do 

desenvolvimento do tema meio ambiente. Desta forma, a discussão levantada na 

pesquisa realizada pode servir de apoio às aulas de ciências, através de medidas 

conscientizadoras educacionais, para alunos do ensino básico, visando o real 

conceito de sustentabilidade. 
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