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RESUMO

O papel semente tem aparência similar a outros papéis reciclados, mas ao ser cortado e molhado, e enfim enterrado na terra, dá origem a 
pequenos vegetais. A reciclagem do papel semente vinculada ao processo de ensino e aprendizagem da Educação Ambiental, visa desenvolver 
cidadãos conscientes da sua ação sobre o ambiente natural. O presente trabalho teve como objetivo demonstrar a importância do
reaproveitamento do papel com sementes de plantas de pequeno porte. Com a proposta de produzir o papel semente, para que possam ser 
utilizados em campanhas de divulgação de embalagens para produtos ecológicos. A pesquisa de campo foi realizada através do levantamento 
questionários on-line aplicados para 150 (cento e cinquenta) pessoas que trabalham em gráficas e em diversos tipos de eventos. A ideia 
apresentada pelos alunos visa estimular suas concepções sobre Educação Ambiental e a reciclagem, além da importância da aplicação do projeto 
como mecanismo ao incentivo à sensibilização ambiental. Assim, os resultados da pesquisa vêm fundamentar e observar, principalmente o 
comportamento dos participantes quanto ao reaproveitamento do papel semente como uma atividade vinculada ao processo de ensino e 
aprendizagem da EA. Assim como, também na obtenção de novos produtos deste material que possam ser inclusos em diversos tipos de setores 
do mercado. Constatou-se que para os entrevistados, a definição e a relevância da reciclagem, a maioria das respostas incluiu a reutilização de 
materiais descartados, de forma a reduzir o desperdício e a poluição ambiental. Ao questionar as ações que poderiam ser realizadas pelos 
entrevistados, visando à melhoria da problemática ambiental, uma parcela significativa aponta as questões referentes ao lixo e ao desperdício. 
Em relação à visão dos entrevistados sobre o projeto papel semente, as ideias centrais mostram que a atividade poderá ter como importância a 
relação ao papel descartado diariamente em escolas, repartições públicas, entre outros, o despertar questionamentos sobre a relação homem-
natureza e, assim motivar o cuidado com o meio ambiente. Onde cerca de, 25% dos homens utilizaria o papel ecológico em sua área de trabalho, 
como nos eventos e 50% das mulheres também utilizaria o papel semente de gráficas que reproduzem esse tipo de material. Os entrevistados 
reconheceram como estratégias, principalmente na separação e a reutilização do lixo, para conhecer e despertar a necessidade de preservação 
do meio ambiente, mostrando que além de ser uma prática sustentável pode sensibilizar e conscientizar quanto ao uso do papel comum.
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