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Introdução 
O ensino de química de forma descontextualizada pode dificultar o processo de aprendizagem na educação básica 

(NUNES; ADORNI, 2010). Assim, torna-se necessária a utilização de metodologias alternativas como: oficinas, 

dinâmicas, experimentos ou jogos capazes de associar conceitos disciplinares a realidade social, gerando um 

conhecimento significativo dos conteúdos (TREVISAN e MARTINS, 2006).  

Diante disso, para Guimarães (2005), um tema relevante a se considerar diz respeito aos impactos ambientais. Eles 

devem ser trabalhados com os alunos, os quais desenvolvem valores e atitudes durante a fase de formação. Nessa 

perspectiva o autor afirma que: 

A Educação Ambiental vem sendo considerada interdisciplinar, orientado para a 
resolução de problemas locais. É participativa, comunitária, criativa e valoriza a ação. 
É transformadora de valores e atitudes através da construção de novos hábitos e 
conhecimentos, conscientizadora para as relações integradas ser humano, sociedade, 
natureza objetivando o equilíbrio local e global, melhorando a qualidade de todos os 
níveis de vida (GUIMARÃES, 2005, p.17). 
 

Portanto, o enfoque ambiental constitui importante fonte de discussão, capaz de contextualizar os conteúdos com as 

questões ecológicas. Isso é confirmado por Silva e Ramos (2016) ao dizer que, no contexto escolar, a educação 

ambiental desperta interesse nos discentes, desmistificando a ideia da química como ciência complexa e de difícil 

compreensão. Assim, é importante destacar setores da atividade humana relacionados aos impactos ambientais, tais 

como a indústria e o extrativismo. 

Um subtema relevante a se considerar, e relacionável com a Química, diz respeito a fabricação de papel. A indústria 

brasileira de celulose, responsável pela extração de grande quantidade de árvores, atende ao mercado consumidor 

mundial numa escala cada vez mais ascendente (FIEP, 2016), uma vez que, segundo Foguel (2016), o papel é 

atualmente o material mais utilizado como suporte para a escrita. Trata-se de um processo gerador de resíduos, mas 

que podem ter seus impactos minimizados pela reciclagem. 

Desta forma, observou-se que o Instituto Federal Baiano Campus Guanambi utiliza grande quantidade de folhas para 

provas e impressões, tornando-se local viável para realizar o reaproveitamento de resíduos e levar os alunos 

compreender, além dos conteúdos disciplinares, os benefícios sociais das medidas de reciclagem. Para Rufato e 

Almeida (2016), esses benefícios incluem reduzir o consumo dos recursos naturais, impedir a poluição dos centros 

urbanos, o entupimento de bueiros e o acúmulo de resíduos em aterros sanitários. Produzir papel reciclado constitui 

uma alternativa moderna para redução dos danos ambientais oriundos do processamento fabril e dos descartes do 

cotidiano. 

Torna-se evidente, portanto, que com a relevância de enfatizar a sustentabilidade na realidade institucional, o projeto 

possibilitou verificar nos discentes um aumento do  interesse sobre as questões ambientais, debater a importância da 

química para construção de uma sociedade sustentável e realizar com os alunos uma oficina de reciclagem de papel 

trazendo uma abordagem contextualizada de conteúdos importantes como Reações Químicas e Forças 

Intermoleculares com a sustentabilidade ambiental local. Como confirmado por Marondi e Morais (2004, p.3) o 

cumprimento desses objetivos teve reflexo na formação dos alunos enquanto agentes participativos e responsáveis 

pela construção de uma sociedade ecologicamente correta. 
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Metodologia 
O projeto foi realizado com 34 alunos da turma do segundo ano do Ensino Médio integrado à agropecuária do Instituto 

Federal Baiano Campus Guanambi e teve duração de seis meses (janeiro a junho de 2019). 

Foram realizados três encontros, dos quais, em dois foram discutidos a aplicação da química verde na reciclagem de 

resíduos e, em um último, conduziu-se uma oficina de papel reciclado. Nos dois primeiros encontros foram aplicados 

questionários, de cunho qualitativo e quantitativo, para verificar o nível de instrução dos discentes quanto ao tema e se 

eles conseguiriam associar os conteúdos de Reações Químicas e Forças Intermoleculares ao objeto da pauta. No final 

do projeto, aplicou-se um questionário avaliativo para verificar o aproveitamento dos alunos que participaram das 

atividades. 

Quanto ao instrument de pesquisa, estudiosos debatem acerca da caracterização e utilização do questionário. Segundo 

Marconi e Lakatos (2011, p.86), o questionário se refere a uma lista de perguntas desenvolvidas pelo pesquisador que 

é aplicada ao grupo do qual se quer obter informações. Para Minayo (2011), a eficácia da pesquisa qualitativa se dá 

quando o investigador se debruça para correlacionar os depoimentos pessoais descritos pelos interlocutores e assim, 

conseguir estabelecer suas observações. Segundo Fonseca (2002, p. 20) a pesquisa quantitativa difere-se pela 

quantificação dos dados e pela linguagem matemática, tornando objetivos os resultados para análise. O mesmo autor 

ainda afirma que, ao utilizar conjuntamente as pesquisas qualitativa e quantitativa, é possível obter dados mais precisos 

do que utilizar os métodos separadamente, assim, ambas as formas de pesquisa foram utilizadas nos três encontros 

para colher informações de cada tópico abordado. 

No primeiro encontro foi debatida a temática: “Geração de resíduos: meio ambiente e reciclagem” fundamentada no 

curta metragem “Ilha das flores” e no vídeo “Meio ambiente – reciclagem”, os impactos ambientais, sociais e as formas 

de reduzi-los. Discutiu-se a geração de resíduos pela produção agrícola brasileira assim como a alternativa de 

Compostagem que além de dar utilidade, reduz a agressividade dos resíduos. Associado a essa temática buscou-se 

contextualizar o conteúdo de Reações Químicas. 

Posteriormente, no segundo encontro, teve-se como pauta principal o debate: “Química no processamento do papel - 

forças intermoleculares”. Discutiu-se o processo de fabricação de papel, os benefícios ambientais da sua reciclagem e 

a relação com as forças intermoleculares. Noções relevantes como eletronegatividade e ligações de hidrogênio foram 

fundamentadas com um experimento. No final do encontro, a fim de fixar os conceitos, foram resolvidos exercícios de 

vestibular. 

Por fim, no terceiro encontro, foi realizada a “Oficina de reciclagem’’. Para confecção do Papel Reciclado foi utilizado o 

método artesanal, dada a praticidade e viabilidade econômica, uma vez que dispensa materiais e equipamentos de alto 

custo. Segundo Pereira, Fonseca e Feliz (2015) para a reciclagem do papel são necessários os materiais: Papel, Balde, 

Liquidificador, Moldura com tela e Bacia. 

Os mesmos autores nortearam os procedimentos utilizados: primeiro, foi necessário picar os papeis e colocar dentro 

do balde, cobri-los com água e deixar descansar por três dias para que as fibras se soltassem. A mistura foi batida no 

liquidificador para transformá-la em uma pasta. Em seguida, foi despejada na bacia e coberta com água até atingir 

aproximadamente 10 centímetros de imersão. A pasta foi captada levando a tela até o fundo da bacia e levantando 

vagarosamente até a água escorrer. A tela descansou com o material em um lugar arejado por vinte e quatro horas. 

Após essas etapas, removeu-se o papel da tela. 

 

Resultados e Discussão 
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A partir das discussões, dos dados coletados com os questionários e demais observações realizadas nos três encontros 

foi possível identificar as dificuldades dos discentes, reformular conceitos ambientais, melhorar a compreensão dos 

conteúdos de química, e assim, registrar os resultados da metodologia aplicada. 

Encontro 01: “Geração de resíduos: meio ambiente e reciclagem” 

A princípio, a partir do questionário foram estabelecidas as primeiras observações. Quanto a associação da temática 

ao conteúdo de química, o questionário de sondagem demonstrou um aproveitamento médio de 70% no que se refere 

a capacidade de contextualizar a reciclagem as noções de Reações Químicas, um percentual considerado expressivo, 

acima da média para aprovação na disciplina (60%) e que demonstra compreensão dos princípios reacionais e alguns 

conceitos importantes das reações químicas. 

Os alunos já eram capazes, por exemplo, de relacionar a reciclagem ao princípio da conservação de massa proposto 

por Lavoisier segundo o qual, a matéria não pode ser criada nem destruída, ela passa apenas por modificações (Brown, 

2005). Assim, os discentes conseguiam atribuir aos materiais a capacidade de reaproveitamento. 

No entanto, percebeu-se que havia compreensão e comportamentos inadequados de questões ambientais que 

precisaram ser revistos. Alguns alunos tinham noção simplificada de resíduos: “material que, após cumprir sua função, 

não pode mais ser utilizado e é descartado no lixo” (Aluno 01). Verificou-se também que apenas 10% dos alunos 

separam o lixo orgânico do reciclável e 100% descartam pilhas e baterias junto ao lixo comum. Segundo Gomes e 

Carvalho (2005), é importante separar o lixo doméstico em papel, vidro, metal e matéria orgânica afim de facilitar o 

processo de triagem das cooperativas de catadores, assim o processo de reciclagem torna-se mais eficiente, havendo 

economia de tempo e mão de obra. Conforme esses argumentos, pôde-se reafirmar a possibilidade do 

reaproveitamento dos resíduos e a importância de se separar o lixo. Foi possível ampliar essa reflexão a partir da 

apresentação do documentário "Ilha das flores". 

Após assistir ao documentário, os alunos despertaram atenção no seguinte fragmento: “O tomate plantado pelo senhor 

Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que dona Anete trocou por perfumes extraídos 

das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento está agora disponível 

para os seres humanos da Ilha das Flores’’. O que evidência as problemáticas sociais tendo origem também pelo lixo. 

Nessa concepção, consoante o Ministério do meio ambiente (2005), dada a escassez dos recursos naturais, os hábitos 

consumistas são ambientalmente insustentáveis, moral e socialmente injustos com as classes menos favorecidas, 

impossibilitando englobar essas pessoas ao universo de consumo. Foi possível então estabelecer o desperdício como 

gerador de desigualdade social uma vez que impede o acesso igualitário aos recursos básicos e evidencia o contraste 

entre as classes econômicas.  

Esse desperdício está presente, sobretudo, no setor industrial. No processamento de papel, segundo Rodrigues (2004) 

são gerados 0,8 Kg de resíduos sólidos na produção de cada 1,0 Kg de celulose. No setor agrícola, conforme Matos 

(2014), a exemplo da cultura do milho, cerca de 80% da produção corresponde aos resíduos do campo e do 

processamento. Nesse contexto, uma das alternativas de reaproveitamento é a compostagem (processo que reutiliza 

matéria orgânica para produção de adubo). Tal procedimento, além de ser um processo ambientalmente seguro, reduz 

o volume de lixo destinado aos aterros e economiza recursos no tratamento de efluentes. Foram apresentados os 

procedimentos da compostagem que podem ser realizados em casa assim como os materiais que podem ser utilizados. 

 

Encontro 02: “Química no processamento do papel - forças intermoleculares” 
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O questionário de sondagem demostrou um aproveitamento de 15% quanto a capacidade de contextualizar conteúdo 

de Forças Intermoleculares à fabricação de papel. Percebeu-se que havia conhecimento superficial acerca das 

interações intermoleculares. Os alunos compreendiam que as forças intermoleculares dizem respeito à atração das 

partículas, no entanto, havia dúvidas se ocorria dentro ou entre moléculas. Consideram a ligação de hidrogênio apenas 

como a interação entre hidrogênio e oxigênio, não conseguindo relacionar com a eletronegatividade dos átomos. 

Posteriormente, foi discutido como de fato acontecem as interações e as especificidades da ligação de hidrogênio 

resultantes da diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e os átomos: flúor, oxigênio e nitrogênio. Esse tipo de 

atração promove a aglutinação das moléculas de celulose para produção do papel. Foi realizada uma dinâmica (Figura 

1.1a) e também um experimento envolvendo uma moeda, pipeta de Pasteur e água (Figura 1.1b) que possibilitou 

observar a tensão superficial e a coesão da água. 

(a)                                                             (b) 

Figura 1.1: (a) Dinâmica sobre ligações entre moléculas de celulose e (b) experimento sobre ligações de hidrogênio. 

Além disso, fez-se uma análise da composição química da madeira bem como da viabilidade do papel reciclado. A 

reciclagem de papel apresenta benefícios significativos ao meio ambiente. De acordo com Rufato e Almeida (2016) 

estima-se que o consumo de água na reciclagem de papel é 98% menor se comparado ao processo de fabricação 

inicial além de gerar diretamente novos empregos. Por fim, afim de fixar o conteúdo, conduziu-se a resolução de 

exercícios em que os alunos demonstraram domínio das noções de eletronegatividade e forças intermoleculares (Figura 

1.2). 

   

 

 

 

 

Figura 1.2: Acompanhando aluno em resolução de exercícios 

Encontro 03: “Oficina de papel reciclado” 
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No último encontro realizou-se a oficina, intitulada: “É só um papelzinho...”, na qual os alunos realizaram a reciclagem 

de acordo o método proposto por Thenório (2013). Para Grober (2007), a ideia de sustentabilidade deve ser proposta 

como forma de pensar e de agir, dessa forma, fez-se uma reflexão da importância de pequenas ações para construir 

uma sociedade sustentável (figura 2.1). Os discentes observaram que o papel ficou pronto em um período de vinte e 

quatro horas (figuras 2.2. a, b, c e d ). 

 

 

 

Figura 2.1: Últimas orientações sobre o método de fabricação do papel 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                                        (b) 

                          (c)                                                                                        (d) 
     
Figura 2.2: (a) e (b) processo de reciclagem do papel, (c) etapa de secagem do papel e (d) produção do papel finalizada. 
 
Rendimento acadêmico: 
 
A partir do questionário final de verificação, concluiu-se um resultado de 89% de aproveitamento quanto a capacidade 

de contextualizar o conteúdo de Reações Químicas a temática ambiental, uma melhoria de 19% se comparado ao 

resultado inicial.  Quanto a capacidade de contextualizar o conteúdo de Forças Intermoleculares, concluiu-se um 

resultado final de 82% que representa uma melhoria de 67% se comparado ao rendimento inicial. Os resultados 

detalhados estão descritos na tabela abaixo (figura 3). 
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Figura 3: Resultados percentuais em relação ao conhecimento dos conteúdos de química antes e após aplicação da 

ferramenta didática.  

De forma geral, verificou-se que a aplicação da metodologia proporcionou melhorar o rendimento nos 

conteúdos em 42%, refletindo-se positivamente no processo de ensino-aprendizagem. 

Considerações Finais 
Cada um dos encontros obteve resultados satisfatórios considerando o esclarecimento da turma a respeito dos 

sub-temas abordados e a melhoria quantitativa no processo de ensino-aprendizagem. Os discentes foram capazes de 

compreender: os efeitos dos resíduos descartados incorretamente no meio ambiente e do desperdício na desigualdade 

social, os benefícios do papel reciclado e a influência da química no processamento do papel. A diversificação dos 

instrumentos utilizados (em dinâmicas, experimentos, documentários e exercícios contextualizados) obteve resultado 

positivo no que se refere a maior participação da turma. A oficina teve envolvimento ativo dos discentes em todo o 

procedimento prático. Possibilitou melhorar expressivamente a capacidade dos alunos em contextualizar os conteúdos 

de Reações químicas e Forças Intermoleculares (média de 42%). 
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