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A cidade de Rio Paranaíba contém cerca de 10.000 habitantes, está localizada na
 região do Alto Paranaíba, inserida no Bioma Cerrado e conta apenas com uma
 escola de ensino médio. Verifica-se que ela não apresenta programas de meio
 ambiente, áreas verdes, parques, etc. Dessa forma, objetivou-se identificar, entre
 os alunos do ensino médio, qual a percepção que eles têm sobre meio ambiente
 (MA). Foram ministradas palestras sobre Educação Ambiental (EA) na escola e,
 após, entregue 1 questionário com questões objetivas e subjetivas, envolvendo
 percepção do meio ambiente, problemática ambiental e consciência ambiental.
 101 questionários foram respondidos e analisados e verificou-se, dentre as várias
 questões respondidas, que 35,7% dos alunos consideram o conforto que o
 progresso traz para as pessoas, mais importante do que a preservação da
 natureza. 62,4% acham inconcebível defender uma espécie em extinção
 enquanto milhares de crianças passam fome, 35% consideram que cada um pode
 fazer a sua parte para contribuir com o MA. Os principais problemas ambientais
 destacados pelos alunos foram: desmatamento, queimadas, lixo e poluição. E,
 quando se perguntou sobre os principais problemas ambientais da cidade, a
 maioria respondeu a mesma coisa. No entanto, poluição não é algo marcante
 nesta cidade, quando se compara a grandes cidades com suas várias indústrias
 que poluem o ambiente. Apenas 8 alunos destacaram poluição pelo uso intensivo
 de agrotóxicos, comum na região, 2 responderam desperdício de água e lixo de
 material de construção nas ruas e 1, a falta de área verde na cidade.  Notou-se
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 incoerência em muitas respostas e, que os alunos evidenciaram problemas mais
 comumente destacados na mídia do que a própria percepção de ambiente no
 município. Além disso, apresentaram uma visão "naturalista" do MA, não
 associando natureza e sociedade. Diante disso, o projeto continua em andamento
 e outras ações vêm sendo desenvolvidas a fim de contribuir na melhoria do MA
 em Rio Paranaíba.
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