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Introdução 

A conscientização sobre as questões ambientais 

tem reflexos em muitas áreas de atuação 

pedagógica. Ela pode e deve ser estimulada tanto 

em ambientes formais, quanto nos informais de 

aprendizagem1. Neste sentido, a educação tem 

papel transformador, no que tange à formação do 

ser em si consciente, potencializando as 

características individuais e coletivas, dentro de um 

contexto pedagógico para a cidadania. O cidadão se 

constrói a partir das oportunidades que vivencia ao 

longo de sua formação, quer seja ela formal, nas 

instituições de ensino, quer seja informal em sua 

vida pessoal1. A escola pode desempenhar um 

papel mais relevante nesse processo de educação 

ambiental, pois ela pode exercer uma função mais 

abrangente do que aquela que tem desempenhado 

até o momento, atingindo assim uma parcela maior 

da população. No espaço dialógico discente-

docente-aprendente, o indivíduo pode assumir o 

papel proativo de quem é capaz de contribuir para 

cuidar do ambiente em que vive e pelo qual também 

é responsável2. No entanto, é necessária uma 

modificação na práxis pedagógica para inserir 

atividades que abordem temas ambientais e para 

que os discentes tenham um papel mais ativo no 

processo de aprendizagem. Deste modo, o objetivo 

deste trabalho foi propor e aplicar uma atividade 

facilitadora da compreensão do comportamento de 

íons em reações de metátese, por meio da 

associação de cátions e ânions para formar 

substâncias, empregando embalagens recicladas. 

Resultados e Discussão 

A atividade foi aplicada em uma turma do 1° ano do 

Ensino Médio de uma escola estadual do Rio de 

Janeiro. A construção do material foi feita com a 

reutilização de caixas longa-vida, empregando-as 

na produção de cartões com íons escritos pelos 

próprios alunos, conforme mostrado na Figura 1. O 

professor havia abordado com os alunos a natureza 

dos íons e reações químicas do tipo metátese e a 

atividade foi realizada no sentido dos alunos 

manipularem os cartões representando os íons, 

para facilitar a representação de substâncias e das 

reações. Nesta perspectiva atribuiu-se um uso 

didático a um material que é na maioria das vezes 

descartado, as embalagens longa-vida. Além de 

trabalhar a química, esse movimento apresentou 

aos alunos novas visões de recursos, os quais eram 

rejeitados sem validação de sua composição, e sem 

preocupação ambiental. 

Figura 1. Cartões representando os íons. 

A utilização de embalagens longa-vida como 

suporte ao projeto propõe ao aluno a reflexão sobre 

hábitos de descarte irregular de material 

potencialmente contaminante em áreas abertas e 

sem retorno de material a empresas capazes de 

estabelecerem novas finalidades a estes rejeitos. 

Considerações Finais 

O trabalho realizado abordou a formação de íons, 

sua identificação e reações de metátase, por meio 

do uso de cartões de embalagens longa vida 

confeccionados pelos alunos. A ação pedagógica 

empregada mostrou que é possível que o aluno 

participe ativamente na construção de seu 

conhecimento, por meio de uma atividade simples, 

além de contribuir para a educação ambiental, pois 

levanta a questão do reaproveitamento criativo de 

materiais de descarte. 
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