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1. RESUMO 

Cada vez mais surgem novos questionamentos sobre a participação de cada 

indivíduo no meio em que vive, seja com temas de reciclagem ou conflitos com 

fundo ecológico. Este trabalho teve como objetivo, disseminar a consciência de 

ecologia de modo que os alunos entendam sua responsabilidade como cidadãos e 

os impactos que podem gerar em sua comunidade, através do conhecimento da 

química ensinada no ensino médio. Foi aplicado um questionário a todos os alunos 

de uma escola pública para avaliação da consciência do grupo. Realizaram-se então 

oficinas, divididas em três temas: a) redução do consumo de recursos (energia 

elétrica e água) desenvolvendo censo crítico ao consumo; b) o reutilizar, 

apresentando o conceito e ideia da vantagem da reutilização, desenvolvendo oficina 

prática na reutilização de garrafas plásticas e apresentação da oficina-desafio da 

fabricação de vassouras com garrafas plásticas; c) o reciclar, desenvolvendo o 

processo de reciclagem do óleo utilizado em frituras nas residências, através da 

produção de sabão, desenvolvendo conteúdos do currículo de química (funções e 

reações orgânicas). Após a realização das oficinas, foi reaplicado o questionário 

para verificar a mudança na consciência do grupo. Observou-se que para a maior 

parte dos alunos, as oficinas contribuíram para o desenvolvimento do conteúdo 

ensinado, mudando o paradigma que a química é negativa e apenas destrói ou 

contamina o meio ambiente. 

2. INTRODUÇÃO 

Buscando uma educação focada na cidadania, pode-se demonstrar como o 

aluno impacta em seu meio ambiente (RODRIGUEZ, 2011). A formação educacional 

do individuo está diretamente ligada à formação do cidadão. Desta forma, cabe ao 

educador, criar ambientes de ensino onde o estudante possa encontrar meios para 

seu desenvolvimento e aproximar o conteúdo da disciplina à realidade do aluno 

(BUENO, 2007), desenvolvendo a consciência do impacto ambiental, fazendo-o 

pensar criticamente em seu papel na sociedade. 

Como discutido por BORGES (2011) e ALBAGLI (1996), a divulgação 

cientifica é principalmente executada nos Centros e Museus de Ciências, através da 

realização de atividades práticas e instrumentais que permitem o processo de 



interação entre o aprendiz e o objeto de estudo. Considera-se essa ação importante, 

devendo ser utilizada nas escolas na aplicação dos conteúdos didáticos. 

Luna (2014) e Pimenta (2014) observaram o impacto das oficinas no ensino 

da química, servindo como indicador dos impactos socioambientais causados pela 

população na cidade de São Paulo, em virtude de conscientização dos alunos e 

famílias. Em análise a esses trabalhos, fica destacado a grande responsabilidade 

que docentes de disciplinas de ciências e química podem desempenhar junto a 

sociedade. 

Bueno (2011) mostrou a importância em aproximar a química aos alunos. A 

busca em educar e aproximar a química aos cidadãos e às obrigações com o meio 

ambiente conforme desenvolvido no trabalho de Melo (2013) pode ser utilizado 

como base para pesquisar como o conhecimento transmitido aos alunos e 

multiplicado aos familiares pode ser eficaz para minimizar os impactos ambientais. 

O desenvolvimento de uma consciência ambiental nos alunos, discutindo o 

impacto ambiental não tem sido uma questão amplamente abordada e fica restrita a 

trabalhos pontuais como o desenvolvido em João Pessoa/PB por SILVA  (2014). 

Vemos no trabalho de Bueno (2013) que despertar o interesse pela ciência é o maior 

desafio dos educadores de disciplinas científicas. 

3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivos gerais: 

- Estudar temas prescritos nos PCN’s como leitura e interpretação de textos; 

- Desenvolver a pratica de coleta, reutilização e reciclagem de materiais 

descartados no dia a dia; 

Os objetivos específicos são: 

- Detectar meios para despertar a cidadania e desenvolver responsabilidade 

do cidadão com o meio ambiente; 

- Realizar oficinas em química como meio para atender as necessidades 

ambientais; 

      - Avaliar o impacto do ensino de química sobre as atitudes de cidadania dos 

alunos; 



- Utilização de ferramentas da internet como e-mail e blog para compartilhar 

as informações adquiridas com a realização das oficinas; 

    - Possibilitar o aluno a tornar-se um multiplicador do conteúdo, para 

crescimento da consciência ambiental e da cidadania no grupo (aluno, escola, 

família, bairro). 

4. METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica abordando atividades práticas no 

ensino de química, para elaboração de um questionário que pudesse avaliar o 

conhecimento e comprometimento dos alunos com relação à química e meio 

ambiente (degradação ambiental, sustentabilidade, reciclagem). Este questionário foi 

aplicado para definição dos parâmetros iniciais. O questionário foi elaborado com 

questões de múltipla escolha de modo a não deixar o aluno sem responder 

nenhuma questão. Depois foram desenvolvidas oficinas em sala de aula e propostas 

oficinas extra sala. Após o desenvolvimento do conteúdo educacional, foi reaplicado 

o questionário para avaliar qual foi o impacto ou mudança de consciência e 

comportamento atingido. Os dados foram tabulados para avaliação e definição dos 

resultados alcançados. Os conteúdos aplicados em sala foram disponibilizados em 

um blog para que os alunos pudessem revê-los e também compartilhar com seu 

meio social, formando assim uma matriz de conhecimento e atividades. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As atividades, divididas em temas, foram desenvolvidas com alunos do ensino 

médio da escola Estadual Professor Alberto Conte, São Paulo-SP. Após a aplicação 

do questionário, foram discutidos impactos ambientais relacionados com a química, 

sempre focando no conceito de 3R’s. 

O primeiro tema abordou o reduzir. Desenvolveu-se uma discussão sobre a 

crise atual dos reservatórios de água da cidade de São Paulo e consequente déficit 

de energia, demonstrando a necessidade na redução do consumo dos recursos 

naturais. Nessa etapa foi proposto um desafio para a redução no consumo de água 

nas residências. 



O segundo tema foi o reutilizar. Apontou-se a responsabilidade na utilização dos 

recursos disponíveis, reutilizando quando possível o que foi consumido, reduzindo 

assim a quantidade de lixo gerado. Para este tema foi desenvolvido a oficina com 

garrafas plásticas, reutilizando-as como lixeiras, porta-lápis, etc. Dentro desse tema 

foi proposta a oficina-desafio, onde foi sugerida a confecção de vassouras com 

garrafas plásticas, baseado no trabalho dos alunos da UFSCar-Sorocaba, conforme 

instruções disponibilizadas no YouTube e divulgadas no Blog (http://quimica-

ambiente-e-cidadania.webnode.com/). A continuidade do desafio deve ser 

acompanhada através da divulgação da quantidade de material produzido por meio 

do blog. O material obtido será destinado às entidades necessitadas. 

Após praticar o reduzir e o reutilizar pode-se aplicar o reciclar, transformando 

o “lixo” em novos materiais. Desenvolveu-se também a consciência do quanto o 

homem gera de resíduo e o impacto causado no meio ambiente. Nessa etapa, 

produziu-se sabão, a partir de óleo utilizado em frituras nas residências, 

exemplificando a transformação de materiais na reciclagem. Discutiu-se também 

sobre a destinação de resíduos de óleo nos mananciais hídricos.  

Ao término das oficinas e discussões, o questionário foi reaplicado. 

 

6. RESULTADO E DISCUSSÕES 

Foi observado que, em uma aula de cinquenta minutos o tempo disponível para 

discussão e desenvolvimento das oficinas ficou reduzido. No entanto, o trabalho de 

desenvolvimento do senso crítico dos alunos e desenvolvimento de ideias foi mais 

bem aplicado nos grupos desenvolvidos em duas aulas, possibilitando um melhor 

debate final antes da reaplicação do questionário. 

O desenvolvimento do trabalho se deu com 136 alunos, nos três anos do 

ensino médio. O resultado do questionário aplicado inicialmente buscando identificar 

o comportamento dos alunos nos temas que seriam desenvolvidos está apresentado 

na Figura 1. 

Observou-se que somente 20% do grupo conhecia o tema dos 3R’s e, em 

menos de 10% havia o entendimento das atividades desenvolvidas pelo profissional 

de química. Observou-se maior conhecimento em relação à cidadania e meio 

ambiente, mas considerando a química como um forte agente poluidor. 



Figura 1: Resultado do Questionário aplicado antes do desenvolvimento das 

atividades: Domínio do conhecimento (%)  X Área de estudo 

 

 

 

O desenvolvimento das atividades práticas, como nas oficinas de reutilização 

de garrafas plásticas e produção do sabão, despertou maior atenção dos alunos. 

Observou-se maior participação nas discussões propostas e no uso de argumentos 

para desenvolvimento do habito de apoiar a reutilização e a reciclagem. 

O resultado da reaplicação do questionário após as oficinas está apresentado 

na Figura 2. Como se pode observar pelos valores obtidos em Domínio do 

Conhecimento, a aplicação de atividades práticas (oficinas em sala de aula)  

contribuiu para o desenvolvimento dos conteúdos de química e cidadania. Também 

se constatou a mudança do paradigma de que a química sempre destrói e 

contamina o ambiente. 

De modo geral, foi observado um desenvolvimento no apoio a atitudes 

rotineiras para minimizar os impactos gerados por ações aparentemente simples 

como o descarte de embalagens nas ruas que pode levar a uma enchente, por 

exemplo.  
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Figura 2: Resultado do Questionário aplicado após o desenvolvimento das 

atividades: Domínio do conhecimento (%) X Área de estudo 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi constatado que os conceitos de cidadania, química e ecologia estão 

fragmentados na formação dos alunos que participaram deste trabalho. Durante o 

diálogo inicial, apenas um aluno possuía um conhecimento amplo sobre o tema dos 

3R’s e apenas 20% da turma conectava as consequências de suas ações com a 

sociedade. O questionário inicial mostrou que os alunos do ensino médio, mesmo 

demonstrando interesse pela área da química, não possuíam conhecimento da sua 

área de atuação, bem como da abrangência das profissões disponíveis nela.  

Ao término do trabalho, foi observada mudança no comportamento dos alunos 

que passaram a relacionar as suas ações como cidadãos a conteúdos de química e 

ao impacto gerado por ações negativas.  

O trabalho atingiu seu objetivo aproximando alunos do ensino médio à 

importância da química e da cidadania, de modo a criar reflexões das atitudes já 

tomadas e da necessidade de avaliar as ações futuras, utilizando para isso, o 

conteúdo de química aprendido no ensino médio. 
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Alguns alunos se destacaram, pois foram além da orientação do trabalhado 

aplicado nas oficinas e buscaram desenvolver novos itens baseados no conceito de 

reutilizar e no cuidado de não descartar o material não utilizado. 

A continuidade do trabalho pode ser realizada através de blog. Para este 

trabalho, foi criado um blog (http://quimica-ambiente-e-cidadania.webnode.com/) 

para que os alunos tenham acesso ao conteúdo e acompanhem a doação das 

vassouras montadas em decorrência do desafio lançado em sala. 

Este trabalho poderá ser aplicado desde o ensino fundamental até o ensino 

médio, desenvolvendo novos temas para oficinas Desta maneira, o ensino de 

química pode-se aliar-se a ações e posturas visando à formação de um cidadão 

consciente. 
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