
Resumo:
Entende-se por desenvolvimento sustentável “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. Ele abrange aspectos
ambientais, econômicos e sociais. Pensando nisso, este trabalho tem como objetivo criar uma estratégia de
comunicação para levar aos alunos do Ensino Médio a importância da química para a solução de desafios de
sustentabilidade dentro do Plano de Ação: Química e seus Atores para um Brasil Sustentável e Soberano,
promovido pela Sociedade Brasileira de Química. Este Plano de ação reforça a proposta dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável sobre a consolidação de parcerias da sociedade civil para que a agenda 21 possa
produzir resultados concretos. Por meio de um formulário foram consultados 33 alunos do Ensino Médio, de
duas escolas, uma pública e uma particular a respeito dos seus conhecimentos sobre a Sustentabilidade e o uso
de mídias sociais para complementar seus estudos. De acordo com os resultados, em que a maioria dos alunos
já tinha ouvido falar sobre o tema, mas não sabiam o seu significado, tão pouco tinham acesso a Universidades
durante o período do Ensino Básico, foi criado um perfil na plataforma Instagram e postado diariamente uma
série de conteúdos direcionados a esses alunos para conectá-los à Universidade. O objetivo, de fato, é fazer
com que eles entendam melhor o papel da Química como desenvolvedora de tecnologia para solucionar
problemas de Sustentabilidade. Foram somadas 305 contas alcançadas com a estratégia de comunicação, e o
resultado positivo foi reforçado através de um segundo formulário respondido por 41 estudantes, sendo 33
respostas captadas do formulário I, e os 8 restantes vindo da página no Instagram. Observou-se que após a
divulgação, as respostas do formulário II foram mais completas e abrangentes, e esses alunos puderam se
conectaram, mesmo que rapidamente, com a Universidade e a Química como desenvolvedora de tecnologias
para solucionar problemas em Sustentabilidade.
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