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RESUMO 

 

O artigo relata os resultados de uma experiência de uma intervenção pedagógica com alunos de uma 

turma de 6º ano do Ensino Fundamental, desenvolvida a partir da Metodologia da Problematização, 

sistematizada de acordo com o Arco de Maguerez. A base da pesquisa foi a observação da realidade 

local, através do levantamento da problemática, aquisição do conhecimento científico, elaboração de 

hipóteses de solução e o retorno à realidade através de atividades práticas, com o objetivo de tentar 

mudar as atitudes da comunidade em relação à preservação do meio ambiente, através de um 

trabalho contextualizado, priorizando o conhecimento do cotidiano do aluno. De acordo com as 

atividades realizadas, observou-se uma mudança no comportamento dos alunos dentro do espaço 

escolar e a ocorrência de um aumento significativo no percentual das famílias que realizam a 

separação do lixo em suas residências. 

 

Palavras-chave: Separação de Resíduos Sólidos; Educação Ambiental Crítica; Aprendizagem 

Significativa; Metodologia da Problematização. 

1 Introdução 

Atualmente, a sociedade prioriza o novo, usando de forma excessiva o 

material descartável, gerando um desperdício de matéria-prima (recurso natural), 

que é eliminada, na maioria das vezes, de forma irregular, ocasionando 

consequências irreversíveis ao ambiente. 

Para que ocorra uma melhor compreensão do conhecimento científico, 

quando se estuda Separação de Resíduos Sólidos, é necessário que desenvolva 

uma relação com a realidade cotidiana do aluno, em busca de criar novos conceitos 

que permitam mudar seu comportamento em relação à natureza e ao convívio 

harmônico em sua comunidade.  

                                                           
1  Professor PDE 2016. Atua na disciplina de Ciências Biológicas – FAFIJAN (1995), Programa 

Especial de Formação Pedagógica – CEFET – PR (2002), Especialização em Psicopedagogia – 
FACINTER (2006). 

2  Professora Adjunta do Departamento BIO/CCB/Universidade Estadual de Londrina, Doutora em 
Ensino de Ciências e Educação Matemática pela UEL. 
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Nesse sentido, a educação ambiental busca uma formação cada vez mais 

completa, em que a escola deve estar atenta ao aprendizado do aluno por um todo, 

principalmente no que se refere à formação de um cidadão consciente do seu papel 

perante a sociedade, contribuindo com a preservação do meio ambiente, na 

tentativa de combater o esgotamento dos recursos naturais do planeta. 

Para reverter a situação, esta pesquisa desenvolveu ações práticas que 

possibilitaram uma maior reflexão entre toda a comunidade escolar, mostrando 

como efetuar o descarte correto do lixo, por meio da realização da separação dos 

resíduos sólidos. Fez-se necessário uma alternativa de trabalho com os alunos do 6º 

ano, na disciplina de Ciências, com as questões ambientais dentro do espaço 

escolar, de uma forma contextualizada, promovendo uma aprendizagem 

significativa, tornando as aulas mais atrativas e fortalecendo a efetivação no 

processo de ensino e aprendizagem. 

Com base na revisão bibliográfica fundamentada nos pressupostos da Teoria 

da Aprendizagem Significativa, da Teoria da Educação Ambiental Crítica e da 

Metodologia da Problematização, apresentou-se como problema a separação de 

resíduos sólidos implantada no formato de um projeto de Educação Ambiental 

contextualizado com a realidade da comunidade, com o objetivo de refletir e propor 

soluções sobre a problemática do lixo no ambiente escolar e na comunidade, a partir 

de Metodologia da Problematização, identificando os problemas ambientais 

causados pela destinação do lixo de forma incorreta e a importância do processo de 

reciclagem na manutenção do meio ambiente e para a saúde. 

2. Fundamentação Teórica 

2.1 Teoria da Aprendizagem Significativa 

A escola é um ambiente científico, onde o aluno tem acesso ao conhecimento 

científico básico, para que possa usá-lo na compreensão das informações do seu 

cotidiano, dentro e fora do espaço escolar, tendo em vista os avanços tecnológicos 

com acesso a um grande número de informação a todo momento (KRASILCHIK; 

MARANDINO, 2007). 

Para Pimenta (1993), a escola tem a função de proporcionar aos alunos o 

conhecimento científico e tecnológico, a fim de desenvolver habilidades para que 

possam operá-los, revê-los, adequá-los e reutilizá-los nas práticas sociais, com 
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cooperação, solidariedade e ética, promovendo, assim, inovações a serviço da 

sociedade mais humana. 

Segundo Pozo e Crespo (2009), para que ocorra a aquisição do 

conhecimento de Ciências em sala de aula, é fundamental haver uma grande 

alteração dos conceitos; para isso, é necessário sair do conhecimento cotidiano e 

passar para o conhecimento científico. 

Com base na aprendizagem significativa, as Diretrizes Curriculares da 

Educação Básica de Ciências (PARANÁ, 2008, p. 62) afirma: 

A aprendizagem significativa no ensino de Ciências implica no entendimento 
de que o estudante aprende conteúdos científicos escolares quando lhes 
atribui significados. Isso põe o processo de construção de significados como 
elemento central do processo ensino aprendizagem. 

Com relação à aprendizagem significativa, o PCN (BRASIL, 1998) de 

Ciências aponta que, nesse processo em que os alunos adquirem os conhecimentos 

científicos e culturais, a intervenção do professor é fundamental. E para isso é 

importante que favoreça um ambiente que incentive a curiosidade do educando e 

considere o seu desenvolvimento cognitivo apontando os vínculos de seu universo 

para uma ampliação gradativa de autonomia. 

Para Moreira e Masini (2006, p. 14), a aprendizagem significativa se dá 

Quando o material novo, idéias e informações que apresentam uma 
estrutura lógica, interage com conceitos relevantes e inclusivos, claros e 
disponíveis na estrutura cognitiva, sendo por eles assimilados, contribuindo 
para sua diferenciação, elaboração e estabilidade. Essa interação constitui, 
segundo Ausubel (1968, pp. 37-39), uma experiência consciente, 
claramente articulada e precisamente diferenciada, que emerge quando 
sinais, símbolos, conceitos e preposições potencialmente significativas são 
relacionados à estrutura cognitiva e nela incorporados. 

Conforme Ausubel (apud GOMES, 2009), a aprendizagem significativa 

apresenta uma viabilidade de estruturação dos conhecimentos a partir de uma 

aprendizagem de associação de informações mais legítima, promovendo a 

participação dos sujeitos nesta contextualização, com a capacidade de relacioná-la a 

novos conteúdos e ser cada vez mais abrangente. 

Em relação à Educação Ambiental, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 551) normatiza: 

Nos termos da Lei nº 9.759/1999, a Educação Ambiental é componente 
essencial e permanente da Educação Nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, nos níveis da Educação Superior e da Educação Básica e 
em suas modalidades, para isso devendo as instituições de ensino 
promovê-la integralmente nos seus projetos institucionais e pedagógicos.   
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Segundo Zabala (2010), a aprendizagem ocorre quando o aluno, de posse do 

conteúdo, atualiza seus esquemas de conhecimento, comparando-os com o que é 

novo, identificando as semelhanças e diferenças, integrando-os em seus esquemas 

e verificando se o resultado é o esperado. À medida que esse processo ocorre, 

pode-se afirmar que está acontecendo uma aprendizagem significativa dos 

conteúdos que foram apresentados. 

Conforme Ausubel (apud MOREIRA; MASINI, 2006), para que ocorra uma 

aprendizagem significativa, é necessário dar atenção a alguns aspectos, tais como: 

o material a ser apresentado ao aluno tem que ser potencialmente significativo; este 

aluno tem que possuir em sua estrutura cognitiva “subsunçores” adequados e deve 

também manifestar uma predisposição para aprender. 

De acordo com Moreira e Masini (2006), a palavra subsunçores é sinônima de 

um conceito, ideia ou uma proposição que já existe na estrutura cognitiva do 

indivíduo, capaz de servir de âncora para uma nova informação, de modo que esta 

adquira, dessa maneira, significado para o indivíduo. 

Para Ausubel (apud POZO; CRESPO, 2009, p. 258), a aprendizagem de 

Ciências consiste em 

“Transformar o significado lógico em significado psicológico”, ou seja, em 
conseguir que os alunos assumam como próprios os significados científicos. 
Para isso, a estratégia didática deverá consistir em uma aproximação 
progressiva das idéias dos alunos aos conceitos científicos, que construíram 

o núcleo dos currículos de Ciência. 

2. 2 Educação Ambiental na Escola 

Para Gusmão (apud BRITES; CABRAL, 2011), trabalhar com Educação 

Ambiental é essencial para a formação de um cidadão cada vez mais consciente 

com as questões referentes à destinação dos resíduos sólidos, criando, assim, um 

mecanismo para que a sociedade adquira novos hábitos, para dar um descarte 

adequado ao lixo e não poluir o meio ambiente. 

Trabalhar a Educação Ambiental em conjunto com as várias áreas do 

conhecimento de uma forma crítica e reflexiva contribui para a criação de um 

ambiente sustentável, o que pode levar à transformação da realidade daquele local, 

por meio de uma integração entre os saberes científicos e os saberes escolares, de 

tal forma a promover uma aprendizagem significativa, em que os conteúdos 
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científicos são reformulados em conceitos menos complexos, sem perder a 

cientificidade, para melhor compreensão (FRANCELIN; CORTEZ, 2014). 

A educação é essencial para que as pessoas desenvolvam hábitos para 

diminuir a produção do lixo e o destino dele de uma forma correta, sempre buscando 

novas formas de reutilizar e reciclar os materiais (UHMANN; MALDANER, 2006). 

Para Trindade (2011), a coleta seletiva é uma forma de criar nas pessoas 

uma mudança de atitude pensando na melhoria do ambiente, e a Escola, como um 

ambiente de aprendizagem e conscientização, deve trabalhar também de uma forma 

prática na realização da coleta seletiva em seu espaço. 

A escola é o local ideal para conscientizar os educandos de que o futuro da 

humanidade depende do convívio harmônico do homem com a natureza. Com base 

nisso, a escola deve trabalhar com atitudes, com criação de valores, habilidades e 

procedimentos, buscando uma educação que valorize o comportamento conhecido 

como “ambientalmente correto”, que será adquirido na prática do dia a dia na escola 

(BRASIL, 2000). 

Para Alencar (2005), a reciclagem é uma forma de ofertar novas 

oportunidades à comunidade, mostrando para cada cidadão a sua responsabilidade 

pelo lixo que gerou. A atividade de reciclagem fortalece o vínculo na formação desse 

cidadão com a Educação Ambiental, de tal forma que as usinas de reciclagem 

funcionam como um laboratório de Ciências, proporcionando a aquisição do 

conhecimento científico de uma forma conjunta com o desenvolvimento de valores 

relacionados com a conservação e preservação do meio ambiente. 

Loureiro (2007), afirma que a Educação Ambiental Crítica é 

A problematização da realidade, de nossos valores, atitudes e 
comportamentos em práticas dialógicas. Ou seja, aqui conscientizar só faz 
sentido se for no sentido posto por Paulo Freire de “conscientização” de 
processo de mútua aprendizagem pelo diálogo, reflexão e ação no mundo. 
Movimento coletivo de ampliação do conhecimento das relações que 
constituem a realidade, de leitura do mundo, conhecendo-o e para 
transformá-lo e, ao transformá-lo, conhecê-lo. 

Para Layrargues (2011), na escola os programas de Educação Ambiental são 

implementados de modo reducionista, por ser trabalhada apenas a função da 

reciclagem e de coleta de seletiva do lixo, não levando em conta a análise do 

significado ideológico da reciclagem e suas implicações para a Educação Ambiental 

Reducionista, preocupando-se mais com a mudança de comportamento sobre a 

técnica da disposição domiciliar do lixo do que com a reflexão sobre as mudanças 
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dos valores culturais que sustentam o estilo de produção e consumo da sociedade 

moderna. 

Segundo Sorrentino et al. (2005), devido à Educação Ambiental não estar 

presa a uma grade curricular, ela pode ampliar conhecimentos em diversa 

dimensões, sempre focando a sustentabilidade local e do planeta, aprendendo as 

culturas tradicionais, estudando a parte referente à ciência, promovendo a 

participação nas políticas públicas de meio ambiente e a produção do conhecimento 

no ambiente escolar, através de uma leitura crítica da realidade, buscando formas 

concretas para melhor resolver os problemas. 

Com base nos estudos da Educação Ambiental Crítica, Guimarães (2004, p. 

34) propõe 

Desvelar a realidade, para, inserindo o processo educativo nela, contribuir 
na transformação da sociedade atual, assumindo de forma inalienável a sua 
dimensão política. Portanto, na educação formal, certamente esse processo 
educativo não se basta dentro dos muros de uma escola, o que explicita a 
interface entre esta Educação Ambiental e a Educação Popular. 

Para Jacobi (2005), quando nos referimos à educação ambiental, estamos 

situando-a num contexto mais amplo, o da educação para a cidadania, que, além de 

tratar da capacidade do indivíduo de exercer os seus direitos de escolha, também 

aborda as decisões políticas, assegurando a total dignidade nas estruturas sociais, a 

fim de desenvolver formas para sensibilizar alunos e professores visando a uma 

participação mais reflexiva no contexto social, questionando comportamentos, 

atitudes e valores, através de práticas inovadoras. 

O verdadeiro consumidor responsável não é aquele que escolhe consumir 

preferencialmente produtos recicláveis, ou que se engaja voluntariamente nos 

programas de reciclagem, mas aquele que cobra do Poder Público que o mercado 

ponha fim na obsolescência planejada e na descartabilidade, exigindo do Estado a 

implantação de políticas públicas que destruam os mecanismos perversos de 

concentração de renda, proporcionando uma melhor distribuição de renda entre 

todos os envolvidos (LAYRARGUES, 2011). 
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3 Metodologia 

3.1 Público-Alvo 

A implementação do projeto foi desenvolvida na Escola Estadual do Conjunto 

Habitacional Virgínio Seco – Ensino Fundamental, localizada no município de São 

Pedro do Ivaí, pertencente ao Núcleo Regional de Ivaiporã, em uma turma de 6º 

ano, com 22 alunos de Ensino Fundamental II, do período matutino, com uma carga 

horária de 32 horas, no período de março a maio de 2017. 

3. 2 Metodologia da Problematização 

Após o levantamento dos problemas e a elaboração dos objetivos, ficou 

definido que o tipo de pesquisa utilizado na realidade da escola seria a pesquisa 

qualitativa, possibilitando aos participantes uma investigação da sua própria prática 

de forma crítica e reflexiva, promovendo a construção do conhecimento científico, 

buscando resolver os problemas ambientais da comunidade. 

Para Paulo Freire (apud ENS; PLOHARSKI; SALLES, 2001), “não há ensino 

sem pesquisa e pesquisa sem ensino”. Ao unir o ensino à pesquisa, buscamos 

transformar a prática pedagógica da escola, eliminando a reprodução e a cópia, 

contribuindo, assim, para a formação de um profissional moderno que tenha 

condições de avaliar situações mais complexas. Dessa forma, foram encaminhadas 

atividades de acordo com a Metodologia da Problematização, sistematizada nas 

cinco etapas do “Arco de Maguerez” (Quadro 1). Segundo Colombo e Berbel (2007), 

a utilização da Metodologia da Problematização com o Arco de Maguerez em 

pesquisas contribui para a efetivação do processo de ensino e aprendizagem, 

possibilitando a sua aplicação de acordo com a realidade local, podendo realizar 

uma transformação real no caráter pedagógico, assim formando profissionais mais 

críticos e participantes e, consequentemente, desenvolver um raciocínio reflexivo e 

crítico nos alunos. 
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Quadro 1. Recursos e encaminhamentos das atividades segundo a Metodologia da 
Problematização (COLOMBO; BERBEL, 2007). 

E
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Atividades 

 

Metodologia/Recursos 

 

Encaminhamento 
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a
 

R
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 (

P
ro

b
le

m
a

) 

Questionário pré-
teste. 
 
 

Questionário impresso e lápis 
ou caneta. 
 

Questionário individual com o 
intuito de identificar os 
conhecimentos prévios dos alunos 
sobre a temática “LIXO”. 

Painel com fotos e 
observações do 
ambiente escolar e 
da comunidade. 

Máquina fotográfica, celulares, 
fotos impressas, caderno, 
caneta, cola, fita adesiva e 
cartolina. 

Levantamento da conservação do 
ambiente escolar (pátio e salas de 
aula) e entorno da escola. 
Registro em fotos e anotações. 
Confecção de um painel. 

P
o

n
to

s
-c

h
a
v
e

 Dinâmica em grupo 
“Lixo contra meio 
ambiente”. 

Sala de aula com as carteiras 
e cadeiras empilhadas na 
lateral da sala junto à parede, 
e um espaço grande no centro 
da sala, lixeiras, barbante e 
uma grande quantidade de lixo 
(resíduos sólidos). 

Jogo em equipe para separar os 
resíduos. Discussão mediada pelo 
professor da sala. 

T
e
o

ri
z
a
ç
ã
o

 

Produção de um 
texto descrevendo os 
principais problemas 
ambientais causados 
pelo descarte 
incorreto do lixo.  

Computadores do Laboratório 
de Informática para realizar 
uma pesquisa no Google 
Acadêmico, caderno e caneta 
para registro das anotações.  
 

Pesquisa bibliográfica no 
Laboratório de Informática. 
Identificação de problemas e 
acidentes ambientais. 
Num segundo momento, de posse 
das informações necessárias, 
construção de texto. 

H
ip

ó
te

s
e
s
 d

e
 S

o
lu

ç
ã
o

 

Visita à Associação 
dos Agentes 
Ambientais. 

Os alunos utilizaram um 
questionário de visita 
orientada, lápis e borracha. 
 

Os alunos foram divididos em 
duplas e seguiram um roteiro com 
questões de orientação de visita, 
cujas respostas foram discutidas 
posteriormente.  

Discussão de vídeos. 

 

Foi utilizado um Projetor 
Multimídia para projeção dos 
vídeos, e também os alunos 
levaram lápis, cadernos e 
borracha, para anotações dos 
questionamentos.  

Após assistirem aos vídeos, foi 
proposto a eles um debate, em que 
foram levantados os pontos 
principais dos vídeos 

Debate com a 
finalidade de propor 
possíveis hipóteses 
para solucionar os 
problemas 
ambientais da 
comunidade. 

Sala de aula, quadro de giz, 
caderno e lápis. 

Debate e os relatos das possíveis 
soluções para resolver os 
problemas com o descarte do lixo 
de forma incorreta. 
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c
a
ç

ã
o

 à
 R

e
a
li

d
a
d

e
 (

P
rá

ti
c
a
) 

Instalação de lixeiras 
adequadas em 
vários locais do 
interior da escola. 

Aquisição de lixeiras novas. Substituição das lixeiras e 
acompanhamento da retirada dos 
materiais que nelas foram 
acumulados e sua destinação final. 

Painel com fotos e 
observações, sobre 
a separação de 
resíduos sólidos. 

Foram utilizados: máquina 
fotográfica, celulares, fotos 
impressas, caderno, caneta, 
cola, fita adesiva, cartolina e 
datashow. 

Confecção um novo painel, com 
fotos e anotações do ambiente 
escolar e seu entorno, fez-se um 
comparativo entre o antes e o 
depois, para observar as 
mudanças ocorridas no ambiente 
escolar. 

Confecção de fôlder 
explicativo para ser 
distribuído na 
comunidade. 

Na confecção dos fôlderes 
foram usados os seguintes 
materiais: caderno, caneta, 
lápis, borracha, cartolina e a 
máquina copiadora para 
reproduzi-los.  

Proposta em grupo de um fôlder e 
posterior elaboração de um único 
fôlder com informações retiradas 
de todos os trabalhos 

Questionário pós-
teste. 

 

 

Questionário impresso e lápis 
ou caneta. 

Cada aluno recebeu o mesmo 
questionário do pré-teste, com 
discussão da aquisição do 
conhecimento e mudança de 
atitude com relação ao ambiente e 
descarte do lixo. 

4 Apresentação e Discussões dos Resultados 

A seguir, os resultados serão apresentados de acordo com as cinco etapas do 

Arco de Maguerez. 

4. 1 Etapa 1 – Observação da realidade 

A partir do Questionário pré-teste, os resultados obtidos referentes aos 

conhecimentos dos alunos foram: nas questões 1, 3 e 4, referentes aos problemas 

ambientais que existem na escola, os alunos enumeraram o lixo no pátio e na sala 

de aula. Também foi identificado o problema do lixo (no chão, bueiro e entulhos), 

como o principal problema ambiental do bairro. Quando questionados sobre o que 

as famílias fazem com o lixo em casa, 17% dos alunos participantes disseram que 

armazenam tudo junto para a coleta, 11% disseram que queimam e a maioria (72%) 

disse que realiza a separação dos resíduos sólidos, orgânicos e rejeitos. Ao 

perguntar para os alunos se sabiam o que é coleta seletiva de lixo, 11% 

responderam negativamente; 89% responderam afirmativamente. Todos os alunos 

participantes afirmam que a cidade de São Pedro do Ivaí realiza a coleta seletiva em 



10 

 

todo o município, 11% dos alunos disseram não saber se o munícipio realiza 

campanhas para incentivar a realização da separação de resíduos sólidos e 89% 

dos alunos responderam que o município realiza campanhas para incentivar a 

realização da separação de resíduos sólidos, através de palestras e panfletos. 

Na segunda atividade desta etapa, os alunos dirigiram-se após o intervalo ao 

pátio da escola, onde tiraram fotos e também fizeram anotações, verificando a 

situação do chão em relação ao lixo; em seguida, foi realizada uma caminhada 

juntamente com professores, em torno da escola para fazer um levantamento da 

situação do lixo no bairro. Posteriormente, com os dados levantados, foi elaborado 

um painel com as fotos e com as anotações. 

As imagens abaixo fizeram parte do painel com fotos e observações do 

ambiente escolar e da comunidade. Na figura 1, é possível observar folhas de papel 

amassadas e jogadas no corredor da escola e, na figura 2, observa-se papel de bala 

no chão do refeitório. Neste momento, os alunos começaram a se incomodar com a 

visualização de lixo jogado ao chão. 

FIGURA 1: Descarte de lixo no corredor  FIGURA 2: Descarte de lixo no pátio  
da escola                                                da escola 

FONTE: O autor                                                                     FONTE: O autor  

4. 2 Etapa 2 – Pontos-chave 

Com base nas discussões realizadas após ser trabalhada a Dinâmica “Lixo 

contra o meio ambiente”, em um Questionário os alunos elencaram que não se deve 

jogar lixo no chão, e sim cuidar do meio ambiente, para isso deve-se jogar o lixo nas 

lixeiras e realizar a separação dos resíduos sólidos. 

A partir do Questionário, foram identificados os seguintes pontos-chave: 
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 relação do lixo com saúde/doença; 

 relação do lixo com a Dengue; 

 importância de manter a cidade limpa; 

 importância de separar o lixo para o descarte; 

 importância de jogar o lixo nas lixeiras. 

A escola recebe alunos de onze conjuntos habitacionais populares, a maioria 

dos pais são trabalhadores volantes no cultivo de cana-de-açúcar ou trabalham na 

própria indústria (Destilaria). Dessa forma, a maioria dos alunos fica em casa 

sozinho ou cuidando dos irmãos mais novos, enquanto os pais estão trabalhando, 

tornando a relação das famílias com a escola prejudicada. 

4. 3 Etapa 3 – Teorização 

Para o desenvolvimento desta atividade, os alunos foram encaminhados ao 

Laboratório de Informática da escola, onde foi proposta uma pesquisa bibliográfica 

sobre os temas propostos na etapa 2: problemas ambientais (principalmente 

alagamentos e doenças), definições de lixo, de resíduos, tipos de resíduos e 

possíveis soluções. Após a conclusão da pesquisa, realizou-se uma discussão sobre 

os temas e foi elaborado um texto síntese em que os alunos participantes disseram 

que o lixo é um conjunto de resíduos que não são mais úteis nas residências ou 

indústrias e são descartados. Existem três tipos de lixo: o orgânico, o reciclável e os 

rejeitos.  

Os rejeitos não são recicláveis, porque não podem ser reaproveitados mais 

de uma vez e são levados para os aterros sanitários, onde ficam armazenados; já os 

orgânicos podem ser colocados embaixo da terra para se decompor e se tornar um 

excelente adubo; por fim, os resíduos sólidos são todos os restos de materiais 

sólidos, como o papel, o plásticos, o vidro e o metal, que podem ser reutilizados, 

reaproveitados ou até mesmo reciclados. 

O lixo espalhado em lugares inadequados provoca poluição visual, do ar, do 

solo e da água, podendo atrair vários seres, como larvas, formigas, moscas, ratos, 

entre outros, o que pode provocar vários tipos de doenças, principalmente a  

dengue, pois, devido ao acúmulo de água, o lixo pode se tornar um criadouro para 

mosquito Aedes aegypti. 
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4. 4 Etapa 4 – Hipóteses de Solução 

Nesta etapa foram levantadas com os alunos as possíveis hipóteses para a 

solução do problema apresentado, promovendo maneiras corretas de trabalhar com 

a temática “lixo”. Esta etapa foi desenvolvida em três atividades. 

A primeira atividade desta etapa foi iniciada na própria escola, com palestra 

proferida pela Secretária Municipal do Meio Ambiente, a Bióloga Suellem Lombardi, 

que apresentou aos alunos a realidade do dia a dia da Associação dos Agentes 

Ambientais de São Pedro do Ivaí e também o trabalho que é realizado pelo 

município de São Pedro do Ivaí com relação às questões que envolvem o lixo e os 

resíduos sólidos. No mesmo dia, no período da tarde, os alunos foram 

acompanhados em uma visita à Associação dos Agentes Ambientais de São Pedro 

do Ivaí, para verificar in loco toda a dinâmica de logística de funcionamento. Ao 

término da visita, os alunos realizam alguns questionamentos aos membros da 

associação através de um Questionário de Visita.  

As resposta obtidas foram discutidas em sala, e foi concluído que os 

membros da associação trabalham em duas frentes: a primeira frente atua no 

caminhão da coleta seletiva que recolhe os materiais na cidade de porta em porta; 

em seguida, esse material é levado à associação, quando uma segunda frente de 

trabalho os coloca sobre a mesa de triagem, onde cada tipo de material é separado 

e colocado em recipientes diferentes; na sequência, esses materiais são prensados, 

empilhados e vendidos para as fábricas de reciclagem, já os rejeitos são levados 

para o Aterro Sanitário do município. 

Na segunda atividade, os alunos assistiram a dois vídeos: Lixo é no lixo = Tia 

Cecéu (NOVO TEMPO, 2009) e Lixo Extraordinário (2010). Por meio de um 

Questionário levantou-se a discussão de vários pontos, e foram feitos os seguintes 

apontamentos: com base no vídeo Lixo é no lixo – Tia Cecéu, os alunos 

responderam que deve-se colocar o lixo nas lixeiras, cuidar bem do quintal da casa 

e não jogar lixo em qualquer lugar, porque poderá prejudicar muitos seres vivos; 

além de tudo, esse lixo poderá poluir as águas e causar a morte de várias espécies 

de seres aquáticos. Segundo os alunos, o vídeo Lixo Extraordinário mostra a 

realidade de um aterro sanitário, onde as condições de vida são muito precárias e 

provavelmente o cheiro deve ser muito desagradável; a maioria das pessoas que ali 

trabalham não gosta do ambiente ao seu redor, muitos só trabalham no local por 
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falta de uma outra opção de emprego, mas têm orgulho do que fazem, por ser um 

trabalho digno. 

A mensagem que os vídeos transmitiram mostrou que deve-se diminuir a 

produção de lixo para facilitar a realização da separação dos resíduos sólidos nas 

cidades; consequentemente, as cidades ficarão mais limpas, evitando assim 

criadouro de animais que possam provocar doenças. 

Na terceira atividade, foi proposta aos alunos uma discussão para levantar as 

possíveis soluções para resolver os problemas ambientais da comunidade; as 

conclusões foram as seguintes: deve-se diminuir a produção de lixo, jogar o lixo na 

lixeira, realizar a separação dos resíduos sólidos, melhorar na cidade a coleta 

seletiva e conscientizar as pessoas para manter a escola e a cidade limpa. 

4. 5 Etapa 5 – Aplicação à Realidade (Prática) 

Esta etapa foi desenvolvida em quatro atividades. 

A primeira atividade foi a instalação de lixeiras em todas as dependências da 

escola; posteriormente, participação do processo de retiradas dos resíduos sólidos e 

dos materiais orgânicos das lixeiras, como também do processo de destinação final 

desses materiais. 

A segunda atividade foi a confecção de um novo painel com fotos do interior 

da escola após o intervalo e também do entorno da escola, e com anotações. 

Observou-se uma diminuição significativa na quantidade de lixo espalhado no pátio 

da escola após o intervalo e também no interior das salas de aula, mas, em relação 

ao entorno da escola, não houve mudança entre os momentos em que foi 

observado. 

Na terceira atividade, os alunos foram divididos em grupos, e, com base nas 

informações que tiveram até o momento, cada grupo elaborou alguns apontamentos 

para fazer parte da composição de um fôlder explicando sobre a importância da 

separação dos resíduos sólidos para o ambiente; em seguida, os grupos 

compartilharam seus apontamentos e elaborou-se um único fôlder, que foi 

reproduzido em quantidade maior; cada grupo passou em uma sala de aula da 

escola para entregá-lo para cada aluno e também fez uma explanação para cada 

turma, conscientizando os colegas da importância de jogar o lixo nas lixeiras e a 

realização da separação dos resíduos sólidos (anexo 6). 
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Na quarta atividade desta etapa, foi aplicado o Questionário pós-teste, para 

verificar as mudanças ocorridas no comportamento dos participantes. Os resultados 

foram positivos, porque, segundo os alunos, seus colegas ainda jogam lixo no chão 

do pátio da escola (papel de bala e de pirulito), mas, nos últimos dias, melhorou, e 

as salas de aula também estão ficando mais limpas; já na comunidade, as pessoas 

continuam jogando lixo no chão e nos terrenos baldios. Quando questionados sobre 

o que as famílias fazem com o lixo em casa, as respostas foram as seguintes: 11% 

disseram que ainda armazenam tudo junto para a coleta e 89% disseram que 

realizam a separação dos resíduos sólidos, orgânicos e rejeitos. Cem por cento dos 

alunos têm conhecimento de que o munícipio de São Pedro do Ivaí realiza a coleta 

seletiva e também promove campanhas para incentivar a realização da separação 

de resíduos sólidos, através de mutirão de limpeza, panfletos, banners, fôlderes 

explicativos e anúncios para conscientização da comunidade (carro de som nos 

bairros). 

Através de um comparativo entre os Questionários (pré-teste) e o (pós-teste), 

verificou-se que a maioria dos alunos participantes informou que não joga mais 

papel no chão do pátio e da sala de aula, e que também houve um aumento 

significativo no número de famílias que realizam a separação dos resíduos sólidos 

em suas casas: inicialmente, no pré-teste, 72%; no pós-teste, subiu para 89%. Uma 

outra evolução foi que no pré-teste 11% alunos participantes disseram que não 

sabiam o que é coleta seletiva; no pós-teste, todos os alunos participantes disseram 

que sabiam o que é coleta seletiva e também todos disseram que a Associação dos 

Agentes Ambientais do município realiza a coleta seletiva em todos os bairros da 

cidade. 

Ao comparar o que os alunos disseram nos dois Questionários (pré-teste) e o 

(pós-teste) sobre a realidade dos problemas ambientais existentes no bairro, não 

houve mudança nas respostas, ou seja, continuam jogando lixo na rua, queimando 

lixo no fundo do quintal, não realizam a separação dos resíduos nas residências.  

5 Considerações finais 

Por fim, diante do desenvolvimento do trabalho, podemos concluir que, de 

acordo com as observações realizadas e a realidade da escola, houve um avanço 
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significativo na mudança de postura dos alunos dentro da escola em relação às 

questões ambientais.  

No dia a dia de uma sala de aula, podem ser mantidas as ações clássicas 

para trabalhar Educação Ambiental, como a separação de resíduos sólidos nas 

residências, a coleta seletiva de lixo para a reciclagem, por exemplo, entre outras. 

No entanto, essas ações devem ser o ponto de partida para uma reflexão mais 

profunda para concretizar uma educação ambiental mais crítica, tornando esses 

alunos agentes multiplicadores em suas casas. 

De acordo com o objetivo do projeto, os instrumentos utilizados no 

encaminhamento metodológico por meio da Metodologia da Problematização e as 

atividades sistematizadas pelas cinco etapas “Arco de Maguerez”, considera-se que 

a aplicação da temática Educação Ambiental Crítica na escola foi significativa para o 

desenvolvimento da proposta e os resultados satisfatórios para a realidade da 

escola. Espera-se que esses resultados influenciem a comunidade a se 

conscientizar em promover a preservação do ambiente onde vivem, porque não 

pode-se mais ter uma relação de meros expectadores, afinal de contas somos parte 

integrante desse processo e devemos minimizar esses impactos, na busca de 

alternativas para melhorar as condições de vida no planeta. 

Ao final do desenvolvimento das cinco etapas “Arco de Maguerez”, observou-

se uma mudança significativa nas atitudes dos alunos, em relação à separação do 

lixo nas residências, a jogar sempre o lixo nas lixeiras, a manter a cidade limpa, 

contribuindo, assim, com o meio ambiente, e também com relação à diminuição da 

proliferação de agentes causadores de doenças, principalmente o mosquito Aedes 

aegypti, causador da Dengue. 

A questão do lixo atinge toda a população e é um problema que vem se 

agravando com o passar dos anos. Assim sendo, os conceitos trabalhados 

contribuíram para mostrar que o aprendizado adquirido possibilitou aos alunos uma 

maior compreensão dos problemas ambientais do planeta e, consequentemente, os 

sérios riscos que poderão afetar as gerações futuras, na economia, na política e no 

social. 
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