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Resumo: Nos últimos anos, diante da preocupação de grande parte da população quando se 
fala em questões ambientais, vê-se a necessidade de buscar cada vez mais formas de 
amenizar impactos ambientais provocados pela sociedade, que esses nem sempre podem ser 
resolvidos totalmente. A proposta tem por objetivo transmitir para os discentes formas 
alternativas de resolver impactos ambientais provocados por ações do nosso dia a dia. Neste 
enfoque, procurou-se buscar melhorias no conhecimento do ensino de química, utilizando 
recursos simples, através de aulas práticas experimentais realizadas na E.E.E.B.Professor 
José Quintella Cavalcanti, do município de Arapiraca-AL, sobre orientação dos bolsistas 
PIBID. Os experimentos foram detergentes e plásticos biodegradáveis, filtração da água e 
gases da atmosfera. Foram utilizados materiais alternativos, de baixo custo, encontrados no 
cotidiano do aluno. As práticas escolhidas e apresentadas facilitaram a compreensão mais 
significativa da Química no cotidiano do aluno, proporcionando uma visão mais consciente e 
sustentável. As aulas aproximaram a disciplina de química da realidade do aluno dentro do 
contexto ambiental, trazendo junto a isso a participação ativa na aula experimental, daí a 
química passou a ser vista de maneira benéfica para o meio ambiente. Portanto, é 
importante trabalhar a temática ambiental no ensino de química, principalmente quando a 
mesma se refere ao cotidiano do aluno. Trabalhar os impactos Ecológicos e a Educação 
Socioambiental ajuda na conscientização dos discentes, faz com que ele saia da sala de aula, 
com outra visão ambiental e possibilita uma interação com os problemas sociais, tendo 
então a chance de serem cidadãos mais críticos. 
Palavras-chave: Impactos Ambientais, sustentabilidade, Discentes. 
 
 
Abstract: In the last years, due to the concern of great part of the population when it is 
spoken in environmental subjects, he/she sees himself the need to look for forms more and 
more of softening environmental impacts provoked by the society, that those not always 
they can totally be resolved. The proposal has for objective to transmit for the puppils 
alternative forms of solving environmental impacts provoked day by day by actions of ours. 
In this focus, it tried to look for improvements in the knowledge of the chemistry teaching, 
using simple resources, through experimental practical classes accomplished in E.E.E.B. 
Professor José Quintella Cavalcanti, of the municipal district of Arapiraca-Al, about the grant 
holders orientation PIBID. The experiments were detergents and biodegradable plastic, 
filtration of the water and gases of the atmosphere. Alternative materials were used, of low 
cost, found of the daily in the student. The practices chosen and presented they facilitated 
the most significant understanding of the Chemistry in the daily of the student, providing a 
more conscious and maintainable vision. The classes approximated the discipline of 
chemistry of the student's reality inside of the environmental context, bringing close to that 
the participation activates in the experimental class, then the chemistry became seen in 
beneficial way for the environment. Therefore, it is important the thematic to work 
environmental in the chemistry teaching, mainly when the same refers to the daily of the 
student. To work the Ecological impacts and the Educação Environmental helps in the 
understanding of the puppils, he/she does with that he leaves the class room, with other 
environmental vision and it makes possible an interaction with the social problems, tends 
the chance then of they be more critical citizens. 
Keyword: Environmental impacts, Sustainability, Puppils. 
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Introdução 

 

Atualmente, a preocupação com o ambiente tem estado presente na vida de grande parte da 

população em diferentes culturas e países. Tem sido divulgado, quotidianamente, grandes catástrofes 

ambientais, naturais ou provocadas pela atividade do homem, muitas vezes de forma genérica e 

noticiosa (MOZETO, 2002). 

A sociedade vem se deparando com mudanças de todo tipo, em todos os meios, principalmente 

no meio ambiente em que se está inserido. “A humanidade vive um processo acelerado de 

modificações e rupturas, que se reflete em todos os setores da sociedade. Assim sendo, a educação e a 

informação assumem papel significativo neste processo” (Carvalho, 1997, p. 61). 

A importância da Química é cada vez mais crescente para o meio ambiente, a química de hoje 

procura encontrar soluções para o paradigma entre a necessidade de consumo dos recursos naturais e 

sua preservação (SILVA, 2011). Alguns exemplos da atuação da Química podem estar na produção de 

produtos biodegradáveis, recuperação de rios poluídos, a reciclagem de resíduos, tratamento de 

esgotos e outros. 

Este trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância da Química na Educação Ambiental, 

através da experimentação com alunos do ensino médio da Escola Estadual de Educação Básica 

Professor José Quintela Cavalcanti do município de Arapiraca-AL, visando discutir as formas 

alternativas de resolver impactos ambientais provocados por ações do nosso dia a dia. Os 

experimentos escolhidos e apresentados facilitam a compreensão mais significativa da Química no 

cotidiano do aluno, proporcionando uma visão mais consciente e sustentável. As aulas aproximaram a 

disciplina de química da realidade, dentro de um contexto ambiental, daí a química passa a ser vista 

de maneira benéfica para o meio ambiente. Acreditando na importância do tema para educar 

ambientalmente a sociedade, o presente trabalho foi desenvolvido para viabilizar a interação do aluno 

com os problemas ambientais presentes no seu cotidiano, trazendo soluções simples com materiais 

encontrados facilmente e concretizado por eles mesmo. 

 

 

Procedimento Metodológico 

 

Trata-se de um estudo descritivo e prático, com abordagem de análise quantitativa.A amostra é 

constituída de alunos do ensino médio (1º ano) da Escola Estadual de Educação Básica Professor José 

Quintela Cavalcanti do município de Arapiraca-AL. Participaram da amostragem 40 alunos. As aulas 

experimentais foram realizadas no laboratório da própria escola, sobre a orientação dos alunos 

bolsistas e a Professora supervisora do PIBID. 
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 Os experimentos foram: 

• Fabricação de detergente biodegradável  

• Filtração da água; 

• Gases atmosférico; 

• Fabricação de bioplástico; 

 

 Para cada experimento, os alunos trouxeram materiais encontrados no seu dia a dia, de baixo 

custo e fácil acesso, como: garrafa peti, sabão de coco, água oxigenada, carvão, algodão, corante, 

bexigas, entre outros. Todos seguindo os protocolos das práticas escolhidos. 

 

 

Resultados e Discussões 

 

 Com os experimentos apresentados foi possível observar que o uso da experimentação nas 

aulas de química possibilita uma interação entre aluno e professor, permitindo que com ações 

conjuntas haja o desenvolvimento de novos métodos de ensino e de acúmulo de conhecimento 

cientifico.  Beltran e Ciscato (1991) reforça que a química como ciência experimental exige para 

seu estudo atividades experimentais e acrescenta que não é aconselhável que os alunos aprendam 

química sem passar, em algum momento por atividades práticas. 

Observou-se o quanto as aulas proporcionaram uma interação construtiva entre os 

alunos,demonstrando que a química quando utilizada de forma corretacontribui de forma sustentável 

no contexto socioambiental. 

 

 

Conclusão 

  

 Portanto, conclui-se que é importante trabalhar a parte prática da química com os alunos, pois 

a mesma possibilita uma maior interação e participação nas aulas, contextualizando a teoria que é a 

passada em sala de aula.  

 Desenvolver a temática ambiental no ensino de química é de inteira significância, 

principalmente quando a mesma se refere ao cotidiano do aluno.  

 Trabalhar os impactos Ecológicos e a Educação Socioambiental ajuda na conscientização dos 

discentes, faz com que ele saia da sala de aula, com outra visão ambiental e possibilita uma interação 

com os problemas sociais, tendo então a chance de serem cidadãos mais críticos. 
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