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Resumo: A iniciação à pesquisa cientista, na educação básica no campo da química 
ambiental assume nos dias de hoje um importante papel que faz dos alunos agentes 
transformadores do conhecimento teórico e prático, devido aos problemas ambientais que 
vem surgindo a cada dia, e junto a isso aumentando a necessidade de desenvolver novos 
projetos que busquem soluções para amenizar os efeitos causados por tais problemas. O 
projeto jovem cientista visa despertar a curiosidade e fomentar nos jovens estudantes da 
educação básica a busca por soluções nos desafios encontrados na sociedade moderna. 
Deste modo uma forma de impulsionar a pesquisa na educação básica é inseri-los em 
projetos que desenvolvam o conhecimento cientifico, contudo, o mesmo traz como propósito 
instigar alunos a ingressar na carreia cientifica, desde a educação básica até a educação 
superior. O trabalho está sendo desenvolvido na E.E.E.B Professor José Quintella Cavalcanti 
sob supervisão da professora Sirlene Rodrigues e orientação dos alunos bolsistas PIBID. 
Inicialmente foram feitos experimentos seguindo a temática ambiental e sustentável, como a 
obtenção de adubo orgânico, fabricação de papel reciclável e criação de forno solar. 
Pretendendo obter como resultados, alunos com uma visão correta de sustentabilidade 
ambiental, que aprendam a desenvolver pesquisas que possam ser apresentados para a 
comunidade acadêmica e científica e assim incentivando o aluno na formação e carreira 
profissional. O tema desenvolvido, “meio ambiente e sustentabilidade”, busca soluções 
sustentáveis que visem a diminuir os impactos ambientais provocados pelo homem, 
preservando o meio ambiente e ainda garantir o desenvolvimento social. 
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Abstract: The initiation to the research cientist, in the basic education in the field of the 
environmental chemistry assumes in the days today an important paper that does of the 
students agents transformers of the theoretical and practical knowledge, due to the 
environmental problems that it is appearing every day, and close to that increasing the need 
to develop new projects that look for solutions to soften the effects caused by such 
problems. The project young cientist seeks to wake up the curiosity and to foment in the 
youths students of the basic education the search for solutions in the challenges found in 
the modern society. This way a form of impelling the research in the basic education is to 
insert them in projects that develop the knowledge I inform, however, the same brings as 
purpose to urge students to enter in the it carts it informs, from the basic education to the 
superior education. The work is being developed in E.E.E.B Teacher José Quintella 
Cavalcanti under teacher Sirlene Rodrigues supervision's and the students grant holders 
orientation PIBID. Initially they were made experiments following the thematic 
environmental and maintainable, as the obtaining of organic fertilizer, papermaking 
recyclable and creation of solar oven. Intending to obtain as results, students with a correct 
vision of environmental sustainability, that learn how to develop researches that can be 
presented for the academic and scientific community and like this motivating the student in 
the formation and professional career. The developed theme, " environment and 
sustainability", looks for maintainable solutions that seek to reduce the environmental 
impacts provoked by the man, preserving the environment and still to guarantee the social 
development. 
Keyword: Environment, Scientific, Solutions. 
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Introdução 

 

Todas as demandas da educação hoje sinalizam para a construção de um amplo projeto 

pedagógico que prepare os jovens não apenas para a aquisição de conteúdos, mas fundamentalmente 

se preocupe com a sua formação integral, ou seja, a formação de cidadãos solidários, críticos e 

conscientes, capazes de fazerem apreensões e intervenções na realidade. Para isso, é preciso 

entender que a educação vai muito além da transmissão e assimilação de conteúdos, e que a escola 

deve ser entendida como local de construção do conhecimento e da excelência humana (LOUREIRO, 

2007). 

Nesse sentido, a sala de aula deve ser vista fundamentalmente como espaço de ensino e 

aprendizagem e de construção do conhecimento, tarefa essa que deve ser assumida por todos os 

professores, independente da natureza de seu componente curricular. 

A pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico desempenham um papel relevante na 

produção de conhecimento e na busca de soluções para os diversos problemas da sociedade. Por isso, 

os discentes do PIBID sob a coordenação da professora Nely Targino e supervisão da Professora 

Sirlene Rodrigues, compreendem que é necessário garantir um espaço para a promoção do 

conhecimento, e do desenvolvimento de competências e habilidades necessárias como ferramentas 

para a evolução da sociedade.  

Segundo Mendes (2012, p. 13), “a habilidade de comunicar-se de forma clara, de colher 

informações e extrair delas o conhecimento, apontando para os passos seguintes da pesquisa, é sem 

dúvida, o que diferencia as pessoas na sociedade”. Acreditamos que essa prática promove a interação 

e a troca de experiências entre estudantes da Escola e oportuniza a sua inserção no meio acadêmico.  

Portanto, este trabalho objetivou estimular a pratica da pesquisaem Escola Publica Estadual de 

Arapiraca, visando despertar no aluno o seu talento, para que este possa através do desenvolvimento 

do conhecimento científico propor solução para os problemas ambientais que afligem a nossa 

sociedade. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

Este trabalho que foi desenvolvido na Escola Estadual de Educação Básica Professor José 

Quintella Cavalcanti, faz partede uma das atividades propostas no subprojeto: Metodologia do Ensino 

de Química e Pesquisa no Cotidiano Escolar: saberes necessários na formação de professores e 

prática educativa, da Universidade Estadual de Alagoas- UNEAL, Campus I. Este é coordenado pelas 

professoras da UNEAL: Maria José Houly e Nely Targino e consta de quatro supervisores e de 30 

alunos do curso de Química Licenciatura distribuídos em duas escolas localizadas na cidade de 

Arapiraca – Alagoas. 
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 A atividade sobre os Jovens Cientistas utilizando uma abordagem ambiental foi aplicada na 

referida escola, para as turmas do primeiro e segundo ano da educação básica, sob a coordenação da 

professora Nely Targino, supervisão da Professora Sirlene Rodrigues e orientação dos quatro 

discentes do PIBID.   O tipo pesquisa utilizada foi bibliográfica e experimental.  

 Com a finalidade de explicar a proposta do projeto, inicialmente ocorreu um encontro da 

professora supervisora Sirlene Rodrigues com os bolsistas do PIBID e os alunos interessados em 

participar do trabalho de pesquisa. A primeira atividade proposta para os discentes da escola 

consistiu na realização de levantamento bibliográfico em sítios, artigos e revistas científicas sobre 

temas e projetos sustentáveis que poderiam ser desenvolvidos na escola. 

 Em um encontro seguinte, cada aluno apresentou para o grupo as propostas de pesquisas 

ambientais à serem desenvolvidas no decorrer do projeto.  Terminadas todas as apresentações, ficou 

decidido que seria desenvolvido a criação do forno solar, fabricação do adubo orgânico e do papel 

reciclável. Para a realização dos mesmos, os alunos utilizaram materiais como: caixa de papelão, 

jornal, cola, tinta guache, tesoura, papel alumínio, fita adesiva e restos de matéria orgânica, todos de 

fácil aquisição e baixo custo. 

 

 

Resultados E Discussão  

  

 Nas atividades desenvolvidas foi possível perceber o entusiasmo dos alunos, isso se deu pelo 

fato de ter sido trabalhado conceitos básicos da química, envolvendo o meio ambiente, 

sustentabilidade e cotidiano do discente, utilizando assim uma metodologia interativa no repasse dos 

conhecimentos. As práticas ajudaram a despertar o interesse dos alunos e da comunidade envolvida 

pelo meio acadêmico, ocorrendo ainda, uma possível contribuição na renda familiar da população 

local, já que a utilização dos procedimentos desenvolvidos se apresenta como ferramenta na redução 

dos gastos com atividades do dia a dia. 

 Assim, tendo em vista a questão ambiental, pode-se afirmar que o trabalho foi importante para 

a formação de cidadãos mais críticos e com uma visão sócia ambiental muito mais sustentável. 

 

 

Conclusão 

 

 A realização das atividades foi de extrema importância para os alunos pois contribuiu para o 

aprimoramento do trabalho em equipe, resolução de problemas e a maneira como lidam com o meio 

ambiente. Deve-se resaltar também que após esta experiência os alunos demonstraram maior 

comprometimento e consciência em relação á sociedade, de maneira que os mesmos reconhessem o 

dever que tem na melhoria do meio social e ambiental  em que vivem através da propagação de seus 

conhecimentos. 
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Desta forma, nota-se a importância dos projetos de pesquisa  como meio de contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade. E ainda, que a repetição de ações como esta poderia ser viabilizada 

com o apoio do governo, no tocante a divulgação e financiamento dos mesmos.  
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