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RESUMO 

O presente estudo tem como temática a proposta de ensino de consciência ambiental 

criando filtro de água utilizando materiais recicláveis. A pesquisa tem como objetivo 

principal a compreensão das propostas de ensino para conscientizar os alunos sobre 

o meio ambiente, criando estratégias para trabalho em sala de aula. Foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica com levantamento de informações por meio de pesquisas em 

artigos, livros e revistas nas plataformas virtuais. E logo após, realizou-se um 

experimento criando um filtro de água utilizando materiais recicláveis. Abordando uma 

proposta a ser trabalhada nas aulas de Ciências no ensino da consciência ambiental 

no Ensino Fundamental. Concluímos que a proposta de atividades educacionais 

direcionadas ao meio ambiente vão de acordo com a prática de refletir as ações, 

considerado o ponto inicial para formar cidadãos críticos acerca das questões 

ambientais. A construção do filtro para tratamento da água, utilizando materiais 

recicláveis com o objetivo de sensibilização dos participantes sobre a utilização, 

reutilização e preservação da água, buscando o desenvolvimento da conscientização 

dos alunos sobre a utilização dos recursos naturais de maneira sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present study has as its theme the proposal to teach environmental awareness by 

creating a water filter using recyclable materials. The objective of the research was to 

understand teaching proposals to make students aware of the environment, creating 

strategies for work in the classroom. A bibliographic research was carried out with 

information gathering through searches on articles, books and magazines on virtual 

platforms. And right after that, we carried out an experiment creating a water filter using 

recyclable materials. Addressing a proposal to be worked on in Science classes in the 

teaching of environmental awareness in Elementary School. We conclude that the 

proposal of educational activities directed to the environment are in accordance with 

the practice of reflecting the actions, considered the starting point to train critical 

citizens about environmental issues. The construction of a filter for water treatment, 

using recyclable materials with the objective of raising participants 'awareness of the 

use, reuse and preservation of water, seeking to develop students' awareness of the 

use of natural resources in a sustainable manner. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental surgiu como um processo educacional 

conduzindo um saber ambiental materializado baseado nos valores e regras 

políticas de convívio social. Ao abordar o contexto ambiental, remetemos aos 

recursos naturais, principalmente a água, um solvente universal, considerado 

um bem público e um limitado recurso natural. Para atingir os objetivos da 

educação ambiental na escola é essencial trabalhar com conceitos e 

informações, formando atitudes e valores.  

Sobre essa temática, Silva; Silva; Canedo; Raggi e Silva (2019, p.71), 

relatam que:  

 

 

Importante observar que a Educação Ambiental não deve ser tratada apenas 
como um conteúdo escolar ou uma disciplina, mas sim de forma 
interdisciplinar, integrando diversas áreas do saber. Nessa perspectiva, os 
temas geradores ou transversais quando apresentados nem forma de 
projetos, por exemplo, tendem a envolver aspectos diversos em uma múltipla 
rede de conhecimentos que explora fatores políticos, econômicos, culturais e 
científicos. 

 

 

 

Conhecendo diversas realidades a partir de intervenções humanas, 

reconhecendo como parte da sociedade, o aluno deverá refletir suas relações 

sociais e ambientais, ampliando possibilidades de participação como agente 

integrante do processo. A conscientização humana é um dos desafios, 

reduzindo o excessivo consumo e ampliando a reciclagem e reutilização de 

materiais descartáveis.  

Diante da importância de trabalhar a reciclagem e conteúdos da 

Educação Ambiental, buscando uma conscientização ambiental por parte dos 

alunos, a problemática deste estudo está relacionada ao ensino de Ciências, 

nesse sentido, questiona-se: Como pode ser trabalhada em sala de aula 

propostas para conscientização ambiental dos alunos em relação à 

reciclagem?  

Torna-se imprescindíveis alternativas e propostas para contribuir na 

conscientização da reutilização de materiais recicláveis e da água, para 

preservação ambiental reaproveitando materiais simples. Para esse trabalho, 
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utilizamos estratégias para despertar o interesse dos alunos sobre a 

reaproveitar a água em seu dia a dia, por meio da filtração com materiais 

recicláveis. 

Este estudo tem como objetivo geral compreender propostas de ensino 

para conscientizar os alunos sobre o meio ambiente, criando estratégias para 

trabalho em sala de aula. Como objetivos específicos têm-se: compreender a 

educação ambiental; analisar como pode ser trabalhada a educação ambiental 

no âmbito escolar; apresentar discussões sobre a importância da reciclagem 

no ensino de Ciências; apresentar como proposta de ensino a criação de filtro 

de água com materiais recicláveis. 

Neste sentido, o presente trabalho contribuiu por meio da criação de um 

filtro caseiro utilizando materiais recicláveis. Com o objetivo de apresentação 

da filtragem da água de maneira caseira, podendo ser aplicado a alunos do 

Ensino Fundamental na disciplina de Ciências, trabalhando uma temática 

importante e atual, sobre o meio ambiente e sua importância.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

No mundo globalizado a temática da educação ambiental tem se tornado cada 

vez mais essencial, discutindo o meio ambiente, tornando na atualidade uma ação 

fundamental. Esse assunto vem à tona mais forte no período pós-segunda Guerra 

Mundial, momento em que as preocupações referentes ao meio ambiente se tornam 

evidentes. Conforme a Política Nacional de Educação Ambiental no Art. 1º da Lei nº 

9795/1999, a educação ambiental é compreendida como processos pelos quais o 

indivíduo por meio da coletividade constrói conhecimentos, competências, atitudes, 

habilidades e valores sociais direcionados para a preservação do meio ambiente, 

devidamente para o uso comum. Sobre isso, Lindner (2012) relata que: 

 

A Educação Ambiental se faz necessária para que as pessoas sejam 
esclarecidas e possam, de maneira consciente e cidadã, opinar sobre 
projetos que certamente influenciarão suas vidas e suas comunidades por 
muito tempo (p.15). 

 

Nas circunstâncias de insuficiência de recursos naturais, aumentando a 

necessidade de práticas racionalizadas e conscientes de explorar e descartar de 
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maneira adequada, a educação ambiental é considerada um campo com privilégios 

de discussões que constituem esse contexto. Essas ações estão de acordo com a 

Educação Ambiental, propagando um pensamento de preocupação com o meio 

ambiente por meio de ações educacionais voltadas a redução, reutilização, reciclagem 

e reparação dos recursos disponíveis. Relacionada à relevância das ações 

educacionais, Lisboa (2012), destaca que:  

 

Portanto (e para tanto), faz-se necessário mudar, promover mudanças. É 
preciso, e urgente, por meio da reflexão e da crítica, romper com estruturas 
de pensamento que, de modo inconsciente, comandam nossos discursos 
(p.103). 

 

As ações sustentáveis são consideradas exemplos das mudanças praticadas, 

exemplos de tecnologia social focada na convivência com o semiárido, aplicando 

conhecimentos populares relacionado ao respeito pela natureza. Um dos exemplos 

são as cisternas de placas, com isso, Carvalho (2019) afirma que:  

 

As cisternas de placas são um exemplo de tecnologia social que virou política 
pública no Brasil, a partir da universalização da água para famílias de regiões 
rurais sem acesso à este direito. A Produção Agroecológica Integrada e 
Sustentável (PAIS) é uma tecnologia social que trata de uma nova alternativa 
de trabalho e renda para a agricultura familiar, baseada na produção de 
hortaliças, frutíferas e criação de pequenos animais com bases 
agroecológicas, sem uso de agrotóxicos (p.08). 

 

Utilizar a água de maneira consciente tem uma importância essencial, pois se 

trata de um recurso fundamental para manter a sobrevivência, pois a poluição hídrica 

provocada pelas práticas humanas indevidas pode trazer grandes impactos, 

provocando uma escassez da água. Desse modo, o filtro doméstico é considerado 

uma ação ambiental com o objetivo de estimular o senso crítico dos seres humanos 

para compreensão dessa temática, levando a uma reflexão sobre o correto manejo 

dos recursos naturais.  

2.1. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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O tema relacionado às questões ambientais surgiu em 1968 com uma reunião 

de cientistas resultando na 1ª Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano 

realizada pela ONU. Então são publicados textos, artigos e livros pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para o 

estabelecimento de perspectivas educativas para esta questão. Após o surgimento do 

assunto, manifesta-se uma confusão teórica entre a ecologia, biologia e a educação 

ambiental. Dentro da variedade de conceitos, Reigota (1998), define o meio ambiente 

como um determinado lugar com relações dinâmicas e constantes interações com os 

aspectos sociais e naturais.  

Encontram-se diversos conceitos para a Educação Ambiental, com isso, o 

Congresso de Belgrado, realizado pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1975, trouxe a definição:  

 

 

Um processo que visa: formar uma população mundial consciente e 
preocupada com o ambiente e com os problemas que lhe dizem respeito, uma 
população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de 
espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe 
permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver os problemas 
atuais e impedir que se repitam (SEARA FILHO, 1987). 

 

A educação ambiental é executada em diferentes contextos sociais, no âmbito 

educacional é apresentada em disciplinas analisando as relações entre o ser humano, 

o meio ambiente e as relações sociais. Sua finalidade é conscientizar, oferecer 

conhecimentos, competência, mudanças no comportamento, avaliar e participar do 

ambiente global. De acordo com Schroder (2018), os educadores ambientais se 

deparam com grandes desafios de resgatar, desenvolver valores e comportamentos 

ambientais e estimular a visão crítica e global das questões ambientais, promovendo 

um enfoque interdisciplinar para resgatar e construir saberes.  

A Conferência Intergovernamental de Educação Ambiental foi realizada em 

1977 em Tbilisi organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e colaboração do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA). Considerando-se um ponto importante na primeira fase 

do Programa Internacional de Educação Ambiental, com início em 1975. Definindo as 
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características e os objetivos da Educação Ambiental e as estratégias pertinentes ao 

plano nacional e internacional (FIORILLO, 2006). 

O Brasil vem compreendendo a importância da Educação Ambiental. O 

documento Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global foi elaborado durante um fórum no Rio-92. Inicialmente, a 

Educação Ambiental tinha um pensamento inovador e crítico como base, em qualquer 

lugar e tempo, com seu modo informal e formal, proporcionando uma construção e 

transformação da sociedade. Tem a função de desenvolver uma consciência ética, 

respeito e impor os limites relacionados à exploração pelo ser humano (SCHRODER, 

2018). 

Em 1992, o Ministério da Educação, do Meio Ambiente, da Tecnologia, da 

Ciência e da Cultura estabeleceram o Programa Nacional de Educação Ambiental 

(PRONEA). Com o ponto de vista de cumprimento das determinações, executando a 

política nacional de meio ambiente, foi elaborado pelo IBAMA as diretrizes para 

programar esse sistema, incluindo a educação ambiental no processo de gestão 

ambiental, tornando-se presente nas áreas de atuação (JACOBI, 2005). 

Já em 1997, foi elaborada uma nova proposta curricular pelo Ministério da 

Educação, ficou conhecida como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), com 

a temática ambiental passando a ser um tema transversal presente nos currículos 

básicos do ensino fundamental. A Educação Ambiental ao permear pelas disciplinas 

engloba diversas questões socioambientais de maneira ampla (REIGOTA, 1998) 

Em abril de 1999, foi realizada a culminância para reconhecer sua importância, 

passando a contar com a Lei nº 9.795/99 oficializando como uma área fundamental e 

definitiva no processo educacional brasileiro. Segundo o autor supracitado, a lei foi 

baseada no artigo 225, inciso VI da Constituição Federal de 1988, mencionando a 

responsabilidade coletiva e individual da sociedade para programar e praticar essa 

modalidade.  

A Política Nacional de Educação Ambiental estabelecida pela lei identifica o 

dever de defesa e preservação do meio ambiente para as futuras gerações, 

estimulando a participação de todos na responsabilidade de sua implantação. O 

avanço industrial, científico e técnico dos países socialistas e capitalistas interfere e 

altera a natureza para beneficiar o homem. Desse modo, resplandece a proposta da 

Educação Ambiental para conscientizar as pessoas sobre o ambiente natural em que 

estão inseridos e como as degradações ambientais podem ser minimizadas.  
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É necessário que a Educação Ambiental lide com os aspectos da vida do 

homem, como um sujeito em plena construção, consciência e tempo das exigências 

do seu espaço. Proporcionando a ele a oportunidade de se conhecer como um 

cidadão, estimulando, possibilitando aos demais a mesma condição, reconhecendo o 

mundo de todos, caracterizando o espaço e o tempo de todos como ele, admitindo 

uma qualidade de vida para as demais gerações. Para isso, é fundamental julgar o 

homem de maneira igualitária, em lugar, tempo, com as mesmas necessidades, com 

referências permitindo uma responsabilidade e consciência das alternativas de 

posturas, relacionadas ao meio ambiente, indicando uma atuação do sujeito ético, no 

meio no qual está inserido (SCHRODER, 2018). 

2.1.1 Educação Ambiental no âmbito escolar 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) surgiram com o objetivo de 

trabalhar os conteúdos base em todas as escolas, propondo um só currículo formal, 

garantindo uma uniformidade no processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Portanto, em um país diversificado e mesmo que proporcionem discussões sobre essa 

diversidade, os Parâmetros não conseguem abranger determinadas particularidades. 

Os conteúdos relacionados ao Meio Ambiente tiveram sua integração no currículo por 

meio da transversalidade, trabalhos nas diversas áreas de conhecimento, 

impregnando a prática educativa, criando uma visão abrangente e global sobre as 

questões ambientais (BRASIL, 1997). 

A Educação Ambiental escolar tem a tendência de se tornar uma prática 

educativa, uma disciplina no currículo e estabelecer como uma filosofia de educação, 

presente nas disciplinas existentes, possibilitando uma concepção ampla sobre o 

papel da escola no âmbito ecológico e planetário (REIGOTA, 2003). 

De acordo com Chalita (2002), a educação é estabelecida como uma 

ferramenta mais poderosa de todas para a intervenção do mundo, construindo novos 

conceitos e mudanças de hábitos. Considerada também um instrumento para 

construir os conhecimentos e a maneira como esse desenvolvimento intelectual é 

adquirido, passado de geração para geração. Com isso, a educação ambiental 

fundamentou-se como uma estratégia para alcançar mudanças desejadas no âmbito 

educacional.  

Desse modo, a educação ambiental nas escolas assume um grande desafio 

para a garantia da construção de uma sociedade sustentável. Promovendo uma 
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relação duradoura com o planeta, seus valores éticos e seus recursos, cooperando, 

se tornando solidários, generosos, tolerantes e respeitando as diversidades 

(CARVALHO, 2006). 

Para Dias (2004), a educação ambiental no âmbito escolar não deve ser 

considerada conservacionista, ou seja, com ensinamentos que conduzem a utilização 

de recursos naturais, mantendo um ótimo nível de produtividade dos ecossistemas 

naturais ou administrados pelo homem, e sim uma educação voltada para o meio 

ambiente, implicando em mudanças de valores, construindo uma nova visão do 

mundo, ultrapassando o estado conservacionista. De acordo com o Parâmetro 

Curricular Nacional (PCN):  

 

[...] a escola deverá, ao longo das oito séries do ensino fundamental, oferecer 
meios efetivos para que cada aluno compreenda os fatos naturais e humanos 
a esse respeito, desenvolva suas potencialidades e adote posturas pessoais 
e comportamentos sociais que lhe permitam viver numa relação construtiva 
consigo mesmo e com seu meio, colaborando para que a sociedade seja 
ambientalmente sustentável e socialmente justa; protegendo, preservando 
todas as manifestações de vida no planeta; e garantindo as condições para 
que ela prospere em toda a sua força, abundância e diversidade (BRASIL, 
1997). 

 

 

A Educação Ambiental na escola busca não entrar em conflitos com os 

objetivos do sistema escolar, longe disso, busca um direcionamento de ambos para 

formar o indivíduo integralmente enquanto cidadão inserido no meio ambiente e em 

uma sociedade consciente. Pois a educação ambiental está inserida no contexto 

social e escolar do aluno, tornando-se necessário uma educação ampla baseada nos 

problemas ambientais globais e voltada para a vivência e experiências dos alunos 

(CARVALHO, 2006). 

2.2. SUSTENTABILIDADE 

A relevância do combate a poluição se deu a partir da Revolução Industrial e 

pós-guerra, conscientizando os movimentos ambientalistas, procurando defender um 

movimento social com a finalidade de proteger o meio ambiente, iniciando discussões 

sobre a sustentabilidade e o seu desenvolvimento de maneira simples. A responsável 

por criar a definição de sustentabilidade é a sociedade consciente, pois com suas 
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reivindicações, as corporações tiveram interesses para a mudança de sua cultura 

organizacional (COSTA, 2008). 

Após a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e seu 

desenvolvimento o termo sustentabilidade se fortaleceu. Definido como aquilo que 

atende as necessidades das gerações com o comprometimento de possibilidades 

sustentáveis satisfazendo suas próprias necessidades. Segundo a autora 

supracitada, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

elaborada pela ONU, em dezembro de 1983, discutiu sobre os principais problemas 

ambientais, analisando as soluções para a garantia dos recursos das futuras 

gerações, sem comprometer o progresso da humanidade. 

A agenda pós-Comissão Brundtland passou a ser uma agenda socioambiental, 

deixando de ser uma agenda ambiental ou verde. Em 1992, a Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente e seu desenvolvimento, realizou reunião na cidade do 

Rio de Janeiro denominado como Rio-92, tornando-se um marco nos debates 

socioambientais do mundo todo. A solução dos problemas globais, a perda da 

biodiversidade e o aquecimento global foram os principais temas abordados 

(MENDES, 2012). 

Nesse evento também foram criados diversos documentos, avanços 

institucionais globais, legislações, a Agenda 21, a Carta da Terra e o Protocolo das 

Florestas. Outro desdobramento importante no Rio-92 foi o Protocolo de Quioto, 

estabelecendo mecanismos para conter as iniciativas para manutenção da 

biodiversidade e o efeito estufa (AGENDA 21, 2001). 

De acordo com Costa (2008), em 2000, a ONU reuniu 189 países em Nova 

York, aprovando uma lista de finalidades para desenvolvimento ambiental, social e 

econômico, conhecida como Declaração do Milênio. Traçando oito básicos objetivos, 

desdobrados em 48 indicadores e 18 metas, para atingir até 2015 através das 

concretas ações da sociedade e do governo. O sétimo objetivo determina metas para 

a garantia da sustentabilidade ambiental, por meio da união de um desenvolvimento 

sustentável nos programas e políticas nacionais, reduzindo a população sem acesso 

a água potável melhorando as condições de vida de diversos habitantes nas regiões 

carentes até 2020. 

Em 2002 foi realizada outra reunião em Johanesburg, avaliando o que foi 

realizado na Rio-92, concluindo que a situação permanecia grave ou pior, relacionada 

aos gases poluentes emitidos na atmosfera. Desse modo, ocorrendo a degradação 
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econômica, social e ambiental e a biodiversidade. Segundo Carvalho (2019), nem os 

países desenvolvidos colocaram em prática a Agenda 21, no decorrer do congresso 

apresentaram os relatórios apontando a escassez de água e as mudanças climáticas 

ocasionados pelo efeito estufa. 

As condutas pessoais e organizacionais são essenciais para cumprir as metas, 

pois a realidade é a presença de sociedade capitalista e consumista. Sobre isso, 

Mendes (2012), destaca que:  

 

O desenvolvimento sustentável em escala humana é aquele que se centra na 
busca da satisfação das necessidades fundamentais e na ebração de sua 
qualidade de vida através do manejo racional dos recursos naturais, sua 
conservação, recuperação, melhoria e uso adequado.  Inclui também 
processos participativos e esforços locais e regionais para que tanto esta 
geração como as futuras tenham a possibilidade de desfrutá-los e de garantir 
a sobrevivência da espécie humana e do planeta (p.17). 

 

Em geral, cabe a sociedade a manutenção das condições básicas essenciais 

para desenvolver a sustentabilidade, levando em conta as ações concretas, as 

condutas e os valores para promover uma sociedade igualitária e justa, oferecendo 

oportunidades e garantindo as necessidades básicas. Para desfrutar de condições 

melhores ou iguais as atuais a preservação e a biodiversidade do meio ambiente 

(CARVALHO, 2019). 

Na atualidade o termo sustentabilidade, consumismo, desenvolvimento 

sustentável, entre outros se tornou mais popular. Ocorreu pelo agravamento dos 

problemas ambientais em que passa nosso planeta e o homem infelizmente é o 

responsável por tudo que está ocorrendo. Nos últimos tempos a evolução industrial e 

tecnológica levou o meio ambiente ao estado de depreciação nunca presenciado. O 

homem passou a tirar proveito dos recursos naturais do meio ambiente, sem ser 

punido pelos seus atos. Em um sentido extenso na noção de desenvolver a 

sustentabilidade refere-se a uma redefinição das relações entre o homem e a natureza 

(NARCIZO, 2009). 

Segundo Jacobi (2005), o termo sustentabilidade é confrontado com o 

paradigma da sociedade. Implicando na necessidade de multiplicação das práticas 

sociais baseadas no fortalecimento do direito ao acesso à educação ambiental e 

informações. A educação ambiental leva o homem a repensar suas práticas sociais e 
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o professor tem o papel de mediador do conhecimento, para aquisição de uma base 

para compreender a natureza como um todo.  

Para Carvalho (2019), a educação ambiental é a solução para a 

sustentabilidade, preparando todas as gerações. Instruir o país nos termos do meio 

ambiente oferecerá maiores oportunidades para o sucesso em seu desenvolvimento. 

É fundamental encarar os problemas ambientais, pois a qualidade de vida da 

população dependerá do ambiente, é necessário conscientizar as pessoas para 

preservação do meio ambiente, trazendo melhorias para a qualidade de vida. 

2.3. ÁGUA 

Pode-se afirmar que a água é considerada um importante elemento natural, 

primário de todos os seres vivos, desse modo, requer uma maior atenção e 

preservação. Embora seja precioso e essencial a vida e produção de serviços e bens, 

o homem não tem consciência sobre a mudança de hábitos e comportamentos, 

evitando maiores danos. O importante filósofo clássico Tales de Mileto da antiga 

Grécia, anunciava a água como o princípio de tudo, comprovado na atualidade 

verificando a sua riqueza natural desempenhando diversas funções na vida humana 

como, por exemplo, na alimentação (DI CARLI, 2015). 

A escassez da água é um fato concreto mundialmente, estimando uma 

tendência de piora na situação, afetando o crescimento econômico no país. Pois sem 

a água não haverá como suprir as necessidades humanas. Uma parcela significativa 

desse recurso é suprimida pelo fato da ineficiência de infraestrutura da gestão dos 

recursos hídricos dos países, relacionado à ausência de conscientização ecológica do 

ser humano, culminando em uma cultura de poluição e desperdício (ONU, 2012). 

De acordo com Montoro (2003), a água tem diversas funções e muito 

importante para a economia e a sociedade, para abastecer a população e as 

indústrias, irrigando a cultura, atividades agrícolas e pecuárias, exploração e 

mineração de petróleo, para os meios de transporte, para produzir energia, alimentar, 

prática de turismo, lazer e esportes. Sendo assim, é considerada a substância 

principal para composição corporal dos seres vivos, essencial para a vida, pois as 

reações biológicas, transportes dos nutrientes, interações, energia ocorrem em meio 

aquoso. O melhor solvente conhecido, encontrando diversos elementos e substâncias 

dissolvidos.  
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Por meio da água são abrangidas dimensões econômicas e sociais, sua falta 

causa interferência na saúde humana. Pois nosso corpo humano é composto por 80% 

de água, necessitando por dia de 2 litros de água, consumindo em média 800 metros 

cúbicos de água anualmente. A existência da água no Planeta Terra se dá em forma 

sólida, liquida e gasosa. Segundo Di Carli (2015), a água doce é essencial para a 

sobrevivência da vida humana no Planeta, mas apenas 2,59% do total de água 

existente na Terra é composto por água doce, mais de 99% sob forma de neve ou 

gelo nas regiões polares. Restando quase metade presente nos corpos dos vegetais 

e animais e a outra metade em mares.  

Toda população é dependente de água potável para garantir sua sobrevivência. 

Em março de 1998, a Conferência Internacional sobre o Desenvolvimento sustentável 

e a água em Paris, abordou a importância da água para atingir as metas para 

desenvolver uma sociedade sustentável. Sua escassez pode limitar esse 

desenvolvimento, para isso, nesse evento criaram metas como: buscar gestão de 

água de maneira sustentável; oferecer água potável a toda população, melhorando a 

higiene e prevenindo doenças; reutilizando água para a preservação da 

biodiversidade (MONTORO, 2013). 

A captação e utilização da água é retirada do meio hídrico, superficial, 

subterrânea, independente de como foi realizado o processo de retirada e sua 

finalidade. Para Di Carli (2015), é fundamental harmonizar os recursos hídricos e as 

necessidades do futuro e da atualidade, para desenvolver e crescer economicamente, 

criando uma relação sistêmica, desenvolvendo ferramentas, causando um menor 

impacto no meio ambiente, disponibilizando recursos para as futuras gerações.  

2.4. A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

A disciplina de Ciências atualmente busca levar os alunos a observar, 

pesquisar, questionar e registrar os conceitos aprendidos. Para isso, é fundamental 

que os professores adéquam os conteúdos propostos com situações de acordo com 

a realidade de seus alunos. Com as atividades coletivas ou individuais, buscando a 

interação com a turma e o conteúdo. Sobre a prática docente Scarpato (2004), afirma 

que:  

 

Uma prática docente deve ser repleta de idéias, reflexões, leituras, 
discussões. Os professores querem sempre ensinar seus alunos; porém mais 



18 
 

que ensinar, querem que aprendam e se interessem pelo que vão aprender, 
para que esse conhecimento seja significativo [...] (p.17). 

 

De acordo com a autora supracitada os professores na prática docente devem 

estar conectados, pois é necessário ensinar enquanto os alunos precisam de 

aprendizado. O aprendizado pode ocorrer por meio de ideias, planejamentos, leituras 

e reflexões, tornando a aula dinâmica, permitindo uma interação dos alunos com o 

conteúdo abordado. Desse modo, o aluno pode ser pesquisador com o auxilio dos 

professores para a construção de seu conhecimento com as atividades favorecendo 

sua interação com os conteúdos, atividades práticas, abordando importância da 

reciclagem para o meio ambiente.  

O professor desempenha um papel importante mediando o processo de ensino 

aprendizagem, fazendo o aluno ser responsável pelos seus conhecimentos 

adquiridos. Nesse contexto, é possível o professor trazer os materiais recicláveis para 

o contexto das aulas de Ciências, servindo de exemplos para explicação do assunto, 

desenvolvendo habilidades criativas nos alunos. Desse modo, o docente deve buscar 

materiais e métodos para seu ensino, para uma aula coletiva, proveitosa e 

participativa (ROSSIGNOLI, 2016). 

Com a finalidade de conscientização dos alunos nas aulas de Ciências 

abordando a importância de reciclar, trabalhando conceitos, associando esses 

conhecimentos com as atividades prazerosas, despertando nos alunos uma 

preocupação com o meio ambiente, relacionando com os demais conteúdos 

estudados anteriormente. Segundo Scarpato (2004), o homem necessita de recursos 

disponibilizados pelo meio ambiente, como plantas, animais, terra, água e demais 

para sua sobrevivência.  

Portanto, esse fato não tem interferência nas ações negativas provocadas pelo 

homem na natureza, desmatando as florestas, acumulando lixos em rios e nos locais 

que poderiam ser utilizados de outra maneira. Trazendo diversos efeitos para o 

planeta que pode ser irreversível como a escassez de água tratada, poluição do ar e 

falta de alimentos. Para Castro (2008), no ensino de Ciências geralmente os alunos 

tem a oportunidade de adquirir conhecimentos permitindo a compreensão do mundo 

e sua transformação consequente das ações do homem. Portanto, o professor pode 

enfatizar esse assunto em suas aulas de maneira criativa e participativa, viabilizando 

uma capacidade de participar no futuro.  
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Conforme Rossignoli (2016) é necessário que o aluno possua um importante 

papel na sociedade, principalmente possibilitando a ampliação de sua participação 

social por meio de pequenos atos em busca de melhorias na condição de vida e do 

âmbito no qual está inserido. Pois, eles compreendem o ensino de Ciências como algo 

para ser vivenciado em seu dia a dia, conforme as orientações dadas pelo professor, 

motivando e estimulando a aprender mais sobre o planeta e a reciclagem dentro do 

contexto dessa disciplina.  

3. METODOLOGIA 

Segundo Prodanov e Freitas (2013), metodologia é a etapa de executar os 

procedimentos e técnicas observadas para a construção do conhecimento, com o 

objetivo de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos. Para a 

elaboração do trabalho, realizou-se uma pesquisa bibliográfica com levantamento de 

informações por meio de pesquisas em artigos, livros e revistas nas plataformas 

virtuais.  

O método experimental consiste em apresentar objetos de estudos 

influenciando variáveis, com o investigador controlando e conhecendo as condições, 

observando os resultados produzidos (GIL, 2008). Considerando as partes 

significativas dos conhecimentos obtidos, empregando no método experimental 

considerando excelência nas ciências. Será realizado um experimento criando um 

filtro de água utilizando materiais recicláveis. Abordando uma proposta a ser 

trabalhada nas aulas de Ciências no ensino da consciência ambiental no Ensino 

Fundamental.   

Neste trabalho foi a aplicado a Metodologia da Problematização: que foi 

proposto por Charles Maguerez, apresentado por Bordenave e Pereira (1982), criado 

a partir da realidade ou um recorte da realidade: observação da realidade; pontos 

chave; teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade (prática). O problema 

proposto água de lavanderia para tratamento e reuso com filtros de materiais 

recicláveis ou alternativos. Abordando uma proposta a ser trabalhada nas aulas de 

Ciências no ensino da consciência ambiental/aprendizagem por problematização no 

Ensino Fundamental. 

 

4. EXPERIMENTO 
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Para a realização do experimento foram utilizados três frascos de detergente 

vazios 500 mL, o fundo do frasco foi cortado 2 cm de altura a partir da parte debaixo 

do frasco, para reter os materiais filtrantes foram colocados algodões na tampa por 

dentro do frasco, conforme a figura 1. Com um copo medidor foram dissolvidos 20g 

de sabão em pó em 350 mL de água com a finalidade de simular o resíduo de água 

oriundo da lavagem de roupas uma vez que o saponificante é o material de maior 

quantidade no efluente. 

Figura 1- Frascos utilizados para criação do filtro 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

 

O experimento envolvendo água oriundo de máquinas de lavar visa buscar uma 

alternativa para esse resíduo doméstico, tornando mais versátil a sua reutilização 

após a filtração ou tratamento adequado na própria residência. Nos modelos de 

máquina de lavar que variam de 3 a 17 quilos o consumo pode chegar em até 200 

litros de água por ciclo, pensando nessa perspectiva, o reaproveitamento dessa água 

surgiria como alternativa de economia dos recursos hídricos e também financeiro, 

tendo como objetivo o despertar da consciência e postura crítica do aluno sobre o que 

ocorre ao seu redor adotando, por meio de atitudes cotidianas, medidas de 

valorização da água e seu potencial de reuso. 

Os materiais utilizados para reter o resíduo foram: três frascos de detergente, 

algodão, sabão em pó, areia fina, serragem, isopor, fibra de coco, brita, carvão ativado 

e água. No frasco 1 colocamos areia fina (em uma altura de 6 cm), simulando o solo 

sem cobertura vegetal e sabão em pó, como podemos analisar na Figura 2: 
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Figura 2- Frasco 1 areia fina e sabão em pó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

No Frasco 2, foram colocados serragem (madeira cedro) + isopor (triturado) + 

fibra de coco + sabão em pó em água (cada camada possui 2 cm de altura), com uma 

proposta de sistema alternativo de filtragem. Como apresentado na Figura 3: 

 

 



22 
 

Figura 3- Frasco 2 serragem, isopor, fibra de coco, sabão em pó. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

Já no frasco 3 utilizamos brita + areia + carvão ativado + sabão em pó (cada 

camada possui 2 cm de altura) simulando o sistema de filtração do sistema de 

tratamento de água, como podemos observar na Figura 4:  

Figura 4- Frasco 3 brita, areia, carvão ativado e sabão em pó. 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

5. Resultados e discussões  

Os resíduos foram coletados em copos e avaliados visualmente quanto à 

turbidez e pela formação de espuma, por agitação, de modo dimensionar o quanto de 

sabão foi removido, como pode ser analisado na tabela 1 abaixo: 

Tabela 1: Descrição experimento 

FRASCO DESCRIÇÃO 

 

Frasco 1 com areia 

Tem a função de reproduzir o solo sem 

cobertura vegetal, apresentou uma rápida 

permeabilidade 5 minutos. 

 

Frasco 2 

Com o material alternativo apresentou 

uma filtração rápida (3 minutos), com 

grande quantidade de sabão no filtrado, 



24 
 

muita espuma, uma turvação mais 

acentuada no filtrado. 

 

 Frasco 3 

Apresentou 20 minutos para filtração total 

do resíduo simulado, porém com 

transparência idêntica ao frasco 1. 

 

Frasco 3 

Os filtrados 1 e 3 apresentaram pouca 

espuma em destaque, quase inexistente 

na formação de espumas. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

Essa baixa eficiência na filtração possivelmente seja na pouca compactação 

dos materiais adsorventes e alta opacidade decorrente da liberação do material de cor 

marrom das fibras de coco. O material alternativo requer testes maiores e uma 

profunda limpeza para remover resíduo ou material eliminado pelas fibras no filtrado. 

Como pode ser analisado na Figura 5: 

Figura 5- Apresentação final dos frascos da direita para esquerda, frasco 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2020). 

O experimento leva em média 30 minutos para execução, tempo perfeitamente 

adequado para uso em horário de aula sem a necessidades de recursos mais 

sofisticados que o laboratório venha a fornecer. Os resultados para materiais 

alternativos como elementos filtrantes não apresentaram desempenho satisfatório, 
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nesse ponto o professor como orientador na condução, deve manter a chama do 

entusiasmo acesa, estimulado os alunos a refletir sobre a nova situação. 

Experimentos como uma proposta para ensino de ciência, em diversos artigos 

e relato de experiência, aborda que os alunos desenvolvem um caráter motivador, 

lúdico, essencialmente vinculado aos sentidos. Os professores percebem o aumento 

na capacidade de aprendizado, devido ao engajamento do tema em debates em sala 

de aula, neste caso separação de misturas, uso de materiais alternativos e reuso de 

água (Berbel, 1998). 

O professor como mediador na condução do tema em debate, direcionando os 

conflitos naturalmente decorrentes da aproximação entre as problematizações 

socialmente relevantes e os conteúdos do currículo de ciências deve avaliar e mostrar 

erros e acertos, na confecção do material para testes, materiais alternativos para 

filtração, avaliação dos resultados, de modo a manter o aluno comprometido com sua 

aprendizagem. E ver essa estratégia para resolução de uma problemática da qual ele 

toma parte diretamente, formulando-a, alterando, propondo correções, etc (Giordan, 

1999). 

O professor deve estar atendo não só em avaliar de modo tecnicista, mas 

produzir e estimular reflexões necessárias sobre a problemática. Uma segunda 

abordagem para este experimento é ensinar o método científico. Trata-se de um 

processo de pesquisa que segue uma determinada sequência de etapas: observação 

(faça uma pergunta), elaboração do problema (faça uma revisão bibliográfica), 

hipótese (formule uma hipótese), experimentação (realize o experimento), análise de 

resultados e conclusão (aceite ou não a hipótese). Assim o aluno supera o 

conhecimento de senso comum para o conhecimento científico. 

A observação: problematização na reutilização da água, trazer ao aluno a 

percepção que a água potável é um recurso limitado, aprofundar as discussões sobre 

as seguranças hídricas nas casas e municípios, custo do tratamento da água e esgoto, 

o que podemos interferir para corrigir tais desafios, são essas as perspectivas que 

devemos mostrar ao aluno na avaliação do desafio e limitar o objeto de estudo. A água 

que sai da máquina de lavar pode ser usada para lavar pisos, carros e outras coisas 

laváveis como água de segundo uso, essa mesma água com o uso do filtro poderá 

também ser usada em jardins. 

A elaboração do problema: aqui buscamos as referências teóricos para 

diagnósticos e remediação do problema, é importante que o aluno faça essa pesquisa 
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e aprofunde no assunto. Águas de reuso a nível industrial e doméstico. A Hipótese: 

neste ponto o aluno deve estar ciente de toda a problemática e conhecimentos 

técnicos na literatura para formular uma proposta de experimentação de diagnóstico 

e solução. Os elementos filtrantes, uso e destino da água tratada. 

A experimentação: execução do experimento e o controle preciso das variáveis 

investigadas (fatores que afetam o resultado do experimento). O aluno deve ter a 

perfeita compreensão do experimento e execução de modo a não afetar de forma 

tendenciosa os resultados. Análise dos resultados e conclusão: O professor como 

condutor na análise dos resultados não deve ser pragmático em aceitar os acertos e 

desprezar o erro como estágio inerente do fazer ciência. Para o ensino de ciências, a 

tese positivista carece de fundamentação científica, por desconsiderar as possíveis 

reflexões que podem ser construídas com resultados não abarcado pela hipótese 

inicial. O material filtrante foi eficiente para a proposta? A fibra de coco é o mais 

indicado? Podemos contornar a coloração da água ocasionado pela fibra? O professor 

ocupa lugar importante no direcionamento do que é cientificamente aceito e, portanto, 

dialogável com a comunidade científica, algo muito carente nos tempos de hoje, em 

que há muita informação, porém, pouca reflexão. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É fundamental um significativo ensino de Ciências no âmbito escolar, com 

professores atentos aos conteúdos programados e o currículo escolar e também as 

particularidades de cada turma. Desse modo, esse ensino pode ocorrer através de 

propostas de ensino para conscientizar os alunos sobre a educação ambiental, com 

participações de toda a turma, com aulas práticas para melhor compreensão do 

conteúdo.  

Dessa maneira, tendo em vista o tema transversal o trabalho visa abordar as 

possibilidades de ensino na disciplina de Ciências, Química e Matemática, inovando 

e proporcionando aulas transformadoras no ambiente que envolve todos os alunos 

para que sintam responsáveis pelo conteúdo aprendido e sua responsabilidade social 

e ambiental. É fundamental que a escola exerça sua função de formar cidadãos 

críticos, com conhecimentos e com desejo de estabelecer relações com o meio 

ambiente, investindo na sensibilização e propostas de atividades despertando o 

interesse de transformar o mundo em que vive. 
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Pode-se concluir que as temáticas abordadas caminham para o bem do meio 

ambiente, na busca de conscientizar os alunos sobre suas ações, reutilização e 

reciclagem continuamente no cotidiano. Apresentando uma consciência crítica sobre 

a realidade do planeta, buscando agregar valores conduzindo a uma harmoniosa 

convivência com o meio ambiente e espécies viventes. Concluímos que a filtragem 

em si não é considerada segura para a obtenção de água para o consumo, sendo 

necessários demais mecanismos após o processo de filtração para a eliminação de 

resíduos e microorganismos, porém é importante para o aluno compreender o “fazer 

ciência”. O método científico, e suas reflexões a partir de parâmetros fatídicos também 

podem contribuir na formação do aluno nas esferas sociais e seus conflitos, de modo 

a balizar possível julgamento do indivíduo (aluno) em situações cotidianas de amplo 

espectro de atuação, preconceito, posicionamento político, fatos verso opiniões, fake 

news e etc. 
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