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RESUMO 

 

 

É frequente quando nos referimos a projetos de Educação Ambiental (EA) que tratam da 

temática energética, por exemplo, associarmos somente à economia de energia elétrica em 

nossas casas. Todavia, o tema é muito mais complexo do que parece a princípio, pois o 

gasto energético é a base da vida e da nossa sociedade e na maior parte do tempo não 

refletimos sobre essa questão. A partir dessa perspectiva, se faz necessário uma intervenção 

educativa que busque formar um consumidor cidadão, de tal modo que este possa ter um 

consumo energético responsável e consciente, principalmente relacionados ao gasto de 

energia não tão evidente como aquele que está embutido no processo de produção e 

consumo da nossa sociedade. E é nesse sentido que o presente projeto de extensão objetiva 

contribuir. Levar o conhecimento científico e EA a espaços formais e não formais de 

educação para que a população em geral se aproprie do mesmo e possa utilizá-lo em suas 

escolhas, notadamente aqui, em suas escolhas de consumo. Esse projeto é desenvolvido 

desde 2011 pelo grupo Quimicando com a Ciência na Universidade Federal de São Paulo, 

por meio de ações lúdicas e interativas, entre elas, a que trata do tema “Consumo 

Energético”, a partir de um recorte com o foco na utilização de dois combustíveis, álcoois e 

gasolina. A escolha do tema foi feita a partir de sugestões dadas por alunos e professores 

quando de apresentações feitas pelo grupo em escolas ao longo de 2012 e 2013. Entendeu-

se que o tema é de extrema importância pelo fato que todos utilizam transportes, seja 

público ou particular e pela necessidade de reduzirmos as emissões de gases poluentes em 

grandes centros urbanos, obtendo assim uma melhor qualidade de vida. O tema começou a 

ser desenvolvido no início de 2013 e a ação foi finalizada após oito meses de estudo e 

discussões. Com o material preparado, a apresentação piloto foi realizada em novembro do 

ano passado em uma escola pública do município de Diadema, no estado de São Paulo, 

Brasil. A ação foi bem recebida, atingindo nessa primeira apresentação aproximadamente 

100 pessoas, entre alunos e professores.  
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