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RESUMO 

 
No decorrer de muito anos os seres humanos vêm produzindo resíduos que 
prejudicam o bem-estar natural do planeta, consequência de uma sociedade 
consumista e alienada para questões que fazem parte de seu cotidiano. Fato é que  
o ser humano ainda é o maior causador das crises ambientais, e seu  
comportamento é fruto de sua percepção egocêntrica do mundo. Demorou muitos 
anos para o ser humano perceber que sua vida está diretamente relacionada com os 
meios bióticos e abióticos do planeta, e que esses são responsáveis pelo 
fornecimento de elementos fundamentais para existência da vida, e que é 
necessário tomar atitude para mudar a forma de se relacionar com o meio, e desta 
maneira é imprescindível a participação da escola, utilizando da Educação  
Ambiental como fator de transformação. A finalidade do presente trabalho foi 
conhecer e analisar a percepção que os estudantes do 6º ano do Ensino 
Fundamental de uma escola pública do munícipio de Aral Moreira possuem sobre a 
problemática lixo. Diante desta questõe utilizou-se de estudos bibliográficos para 
obtenção de subsídios e também realizou-se um levantamento de dados com  
caráter quali-quantitativo para obter resultados das percepções através de análise 
exploratória. Podendo constatar assim que a maioria dos estudantes associam o lixo 
a restos de coisas que não servem mais para o homem, não fazendo a distinção de 
lixo orgânico e inorgânico. 

 

Palavras-chave: Resíduos, Educação Ambiental, Sensibilização 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Durante o século XX, a população mundial dobrou de tamanho com isso a 

quantidade de lixo produzida no mesmo período aumentou em uma proporção muito 

maior e esse processo começou a partir da Revolução Industrial que teve início na 

Europa em meados do Século XVII (RODRIGUES; CAVINATTO, 2003, p. 8). 

Com a progressiva urbanização nos países em desenvolvimento, pode-se 

verificar o acentuado problema em relação à disposição, destinação e tratamento 

dos resíduos sólidos (GOMES, 2009). E um dos grandes propulsores desse 

problema foi a era dos descartáveis, que veio para substituir os recipientes que até 

pouco tempo eram totalmente reutilizáveis (RODRIGUES; CAVINATTO, 2003, p. 

11). 

Segundo Halal (2009) um outro grande fator que contribui para os avanços 

dos problemas relacionados ao lixo é a falta de responsabilidade do ser humano 

para com a natureza, e ressalta ainda que isso é reflexo de uma sociedade que ao 

longo de muitos anos vem utilizando dos recursos naturais do planeta sem nenhuma 

preocupação em nome do seu bem-estar. 

Rodrigues e Cavinatto (2003), diz que “[...] os problemas ambientais 

relacionados com o lixo tem início com a retirada de matéria-prima da natureza e 

continua coma fabricação dos produtos e com o acúmulo de detritos nas cidades 

[...]”. 

Por muito tempo a abundância de bens consumo e produzidos pelo sistema 

de industrial era considerado um símbolo de grande sucesso econômico. No 

entanto, passou a receber conotação negativa, passando a ser criticado pelo 

consumo excessivo, que é um dos principais problemas da sociedade moderna, 

destaca ainda que o fruto de uma cultura consumista é a degradação ambiental, 

acúmulo de lixo e cidadãos alienados para questões que fazem parte de seu 

cotidiano (BRASIL, 2005). 

Demorou anos para que o ser humano percebesse que sua vida está 

relacionada com os meios bióticos e abióticos, e que são responsáveis pelo 

fornecimento de elementos fundamentais para existência de vida no planeta, e que é 

necessário tomar atitude para mudar a forma de perceber, entender e agir (HALAL, 

2009). 
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Desta maneira, a escola sendo um espaço social, é um dos principais locais 

onde os estudantes recebem informações e constroem opinião e são formados 

desde muito cedo para a vida é aonde tais atitudes serão discutidas (MARINHO, 

2004). 

Tendo em mente que a escola é um local onde são formados cidadãos de 

opinião, é fundamental que a mesma ofereça auxílio e subsídios para a prática da 

educação ambiental (MARINHO, 2004). 

Conforme a Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL,1999): 

 
 

“Entendem-se por Educação Ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 
sua sustentabilidade.” 

 

Segundo Reigota (2009) a Educação Ambiental é uma maneira de estimular 

uma nova aliança entre os seres humanos e a natureza, que possibilita a todas as 

espécies biológicas convivência e sobrevivências. 

Os problemas ambientais só serão resolvidos por cidadãos conhecedores e 

entendidos de suas ações, de pessoas conscientes, que lutam por um ambiente 

mais justo, por um desenvolvimento voltado para o bem-estar de todos (REIGOTA, 

2009). 

Desta maneira, faz se necessário um estudo sobre a percepção, está que 

tem como foco a reflexão da influência que o meio tem sobre o indivíduo, como este 

se relaciona com o mundo e como ele o percebe (MARIN, 2008). 

Em razão da importância destas questões, o presente trabalho busca 

investigar, conhecer, entender e analisar a percepção de alunos sobre a temática: 

lixo e seu descarte correto. Desta forma, sensibilizá-los de certa forma a 

desenvolverem ações que visam a preservação do meio ambiente contribuindo 

assim para a qualidade de vida. Definindo assim os seguintes objetivos. 

Objetivo geral: 

- Analisar a percepção dos estudantes do 6ª ano do Ensino Fundamental de uma 

escola pública no município de Aral Moreira sobre a problemática do lixo. 

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar o nível de compreensão da problemática do lixo dos estudantes do 6ª 

ano do Ensino Fundamental. 
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- Descrever as percepções dos estudantes sobre a problemática lixo. 

- Despertar nos estudantes a sensibilização para com o meio ambiente.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1 Consumismo e produção de lixo 

 
 

Todos sabem que a sociedade mundial está vivenciando uma crise ambiental, 

devido a necessidade que o ser humano moderno acredita ter de coisas supérfluas e 

desnecessárias como produtos e mercadorias, tais coisas estão sendo tornando 

mais importantes que o bem-estar social e natural, á uma falta de preocupação o 

que gera o desperdício de matéria prima natural e o acúmulo de lixo no meio 

ambiente. 

O ser humano utiliza da natureza para suprir suas necessidades desde sua 

origem, segundo Padovani (2011), o lixo é tão velho quanto a humanidade. Porém 

nem sempre foi um problema. Na pré-história, os grupos nômades se alimentavam 

da caça, de pesca e dos vegetais, os mesmos geravam resíduos, como pele, ossos, 

casca de vegetais essas sobras em seguida seguiam o ciclo natural e dessa  

maneira não se tornava prejudicial ao meio ambiente. 

Usando a ideia de Leite et al (2014) com o passar dos anos, o homem foi 

modificando sua forma de caçar e instrumentos foram sendo confeccionados para 

proporcionar maior agilidade, além dos domínios do fogo, da água, das plantas e  

dos animais e passam a ter novas necessidades. 

 
Quando o homem deixa de ser nômade e passa a viver em grupos maiores 
e em condições sedimentares, tem início uma verdadeira simbiose na 
biosfera do planeta. Com sua fixação, ele muda substancialmente sua 
relação com a natureza e meio ambiente e, com a organização social, surge 
o trabalho que passa a representar um método de dominação, cuja maior 
expressão se dá na agricultura (CONCEIÇÃO, 2003, p. 25). 

 

Parafraseando Rodrigues e Cavinatto (2003), a partir da Revolução Industrial, 

a sociedade humana dá um salto em seu desenvolvimento. Com isso as fábricas 

começaram a produzir objetos de consumo em larga escala e introduzir novas 

embalagens no mercado. E como consequência disso houve um aumento na 

retirada de recursos naturais, causando assim a degeneração do meio ambiente. 

A natureza por um certo tempo conseguiu amenizar as agressões sofridas 

pelo homem, porém a mesma começa a se mostrar frágil com o advento da 
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Revolução Industrial que teve início em meados do século XVII. Este novo método 

de fabricar coisas com máquinas, cujo objetivo seria substituir o trabalho humano e 

gerar maior produção e consequentemente maiores lucros (CONCEIÇÃO, 2003, p. 

25. 26). 

Como apresentado por Rodrigues e Cavinatto (2003), com o surgimento da 

Revolução Industrial manifestando-se claramente o consumismo em massa e o 

acúmulo de resíduos, desde de então o ser humano passa a viver a era dos 

descartáveis. 

O consumo passa a ser encarado, mais do que um direito ou um prazer, 

como um dever do cidadão. Seja como for, o consumismo, que emergiu na Europa 

Ocidental no século XVIII, vem se espalhando rapidamente para distintas regiões do 

planeta, assumindo formas diversas (Brasil, 2005). 

O aumento dos bens consumidos é considerado um símbolo de sucesso das 

economias capitalistas, que é mantido pelas grandes instituições e multinacionais e 

sua principal estratégia é a venda de ideias e ilusões de consumo, usando das 

propagandas, e a população não percebe que está sendo sobrecarregada de falsas 

informações e necessidades (Brasil, 2005). 

A partir da ideia de Dias (2004) o aumento na produção, necessita ser 

consumida, desta forma a mídia incentiva o indivíduo, transformando-o em um ser 

angustiado e infeliz por crer que precisa de alguma coisa que até pouco tempo não 

lhe fazia falta. 

De acordo com Rodrigues e Cavinatto (2003) as indústrias evoluíram 

consideravelmente rápido, e as modificações tecnológicas deixou a vida útil dos 

produtos mais curtas, tornando-os ultrapassados rapidamente e como resultado 

disso houve o aumento da produção de resíduos. 

As propagandas comercias de jornais, rádio, televisão e da Internet 

incentivam as pessoas a adquirir vários produtos e a substituir os mais antigos pelas 

versões mais atualizadas. Relógios, brinquedos, sapatos ou eletrodomésticos logo 

ficam “fora de moda” (RODRIGUES; CAVINATTO, 2003). 

Com base nos estudos de Ruscheinsky (2002) a apropriação privada da 

natureza em mãos da minoria capitalista afastou o ser humano da mesma e fez com 

que esta deixasse de ser para ele fonte de recurso para sua sobrevivência e de 

matérias para seu trabalho. 
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“O ser humano contemporâneo vive profundas dicotomias. Dificilmente se 
considera um elemento da natureza, mas um ser à parte, como um 
observador e/ ou explorador dela. Esse distanciamento da humanidade em 
relação à natureza fundamental as ações humanas tidas como racionais, 
mas cujas graves consequências exigem, neste início de século, repostas 
pedagógicas e politicas concretas para acabar com o predomínio do 
antropocentrismo (REIGOTA, 2009, p. 16).” 

 

A natureza trabalha em ciclos – “nada se perde, tudo se transforma”. Restos 

de animais, excrementos, folhas e todo tipo de material orgânico morto se 

decompõem com a ação de microrganismos decompositores, como bactérias e 

fungos que disponibilizam os nutrientes que vão alimentar outras formas de vida. E 

quando extraímos mais e mais matéria prima, acabamos rompendo com os ciclos da 

natureza, e acabamos produzindo montanhas de lixo (BRASIL, 2005). 

“O lixo disposto inadequado, sem qualquer tratamento pode poluir o solo 

alterando suas características físicas, química, fisioquímicas e biológicas constituem 

se de um problema de ordem estética ambiental e também em uma ameaça à saúde 

pública” (TALAMONI; SAMPAIO, 2008). O lixo provoca poluição do solo e das 

águas, atrai animais e vetores de doenças, o que resulta em graves problemas 

sociais (RODRIGUES; CAVINATTO, 2003). 

De acordo com Manual de Educação para o Consumo Sustentável (BRASIL, 

2005): 
 
 

“Recentemente começamos a perceber que, assim como não podemos 
deixar o lixo acumular dentro de nossas casas, é preciso conter a geração 
de resíduos e dar um tratamento adequado ao lixo no nosso planeta. Para 
isso, será preciso conter o consumo desenfreado, que gera cada vez mais 
lixo, e investir em tecnologias que permitam diminuir a geração de resíduos, 
além da reutilização e da reciclagem dos materiais em desuso.” 

 

Como nos afirma Rodrigues e Cavinatto (2003), a palavra lixo, deriva do 

termo latim lix, que significa “cinza”. No dicionário, ela é definida como sujeira, 

imundice, coisas inúteis, velhas, sem valor. Lixo, na linguagem técnica, é sinônimo 

de resíduos sólidos e incluir os materiais descartados pelas atividades humanas. 

Os resíduos podem ser classificados em diferentes tipos, como por exemplo: 

Resíduos Classe I – considerados perigosos, com características inflamáveis, 

corrosivas, reativas, tóxicas e patogênicas, causando risco a saúde pública e a 

qualidade ambiental;  e Resíduos Classe II – considerados não perigosos, se 

dividem em duas subclasses, Classe II A (não inertes, podendo apresentar 
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propriedades de inflamabilidade, biodegradabilidade e solubilidade em água) e 

Classe II B (inertes, praticamente insolúveis em água) (GONZAGA; MIRANDA). 

“Existe ainda outra forma de classificação, baseada na origem dos resíduos 
sólidos. 
• domiciliar: são os resíduos provenientes das residências. É muito 
diversificado, mas contém principalmente restos de alimentos, produtos 
deteriorados, embalagens em geral, retalhos, jornais e revistas, papel 
higiênico, fraldas descartáveis etc. 
• comercial: são os resíduos originados nos diversos estabelecimentos 
comerciais e de serviços, tais como supermercados, bancos, lojas, bares, 
restaurantes etc. 
• público: são aqueles originados nos serviços de limpeza urbana, como 
restos de poda e produtos da varrição das áreas públicas, limpeza de praias 
e galerias pluviais, resíduos das feiras livres e outros. 
• de serviços de saúde: resíduos provenientes de hospitais, clínicas médicas 
ou odontológicas, laboratórios, farmácias etc. É potencialmente perigoso, 
pois pode conter materiais contaminados com agentes biológicos ou 
perigosos, produtos químicos e quimioterápicos, agulhas, seringas, lâminas, 
ampolas de vidro, brocas etc. 
• industrial: são os resíduos resultantes dos processos industriais. O tipo de 
lixo varia de acordo com o ramo de atividade da indústria. Nessa categoria 
está a maior parte dos materiais considerados perigosos ou tóxicos; 
• agrícola: resulta das atividades de agricultura e pecuária. É constituído por 
embalagens de agrotóxicos, rações, adubos, restos de colheita, dejetos da 
criação de animais etc. 
• entulho: restos da construção civil, reformas, demolições, solos de 
escavações etc. (BRASIL, 2005, p. 115 e 116).” 

 

Muitos cidadãos não têm ideia do destino do seu lixo e nem sequer o 

tratamento que os mesmos devem ter para não prejudicar e contaminar ao meio 

ambiente, pressupõe que é só limpar seus quintais e residências, pôr o lixo para fora 

e quando ele for recolhido acabou o problema (RODRIGUES; CAVINATTO, 2003). 

O fato é a sociedade moderna precisa mudar seus pensamentos, o modo de 

enxergar a relação com o meio. O lixo é fruto de uma cultura do consumo, da 

carência de educação, da falta de conhecimento e sensibilização (TALAMONI; 

SAMPAIO, 2008). 

Por essa indagação cria-se a necessidade de estudar a percepção do lixo, 

segundo Hochberg (1973) citado por Cavalcante e Elali (2011) ”a percepção não se 

expressa apenas como um termo, mas como um tema secular para sinalizar e 

explicar as observações do mundo que nos rodeia”. 

 
2.2 Educação ambiental na escola 

 
 

Demorou anos para que a sociedade brasileira e mundial percebesse a 

importância da Educação Ambiental, os eventos, as conferências realizadas pela 
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Organização das Nações Unidas (ONU) foram passos importantes, que ajudaram 

em sua afirmação, estabelecimento e debate (HALAL, 2011). 

Segundo Jacobi (2003) foi a partir da Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental realizada em Tsibilisi (EUA), em 1977, que se iniciou um amplo 

processo em nível global orientado para gerar condições que formem uma nova 

consciência sobre o valor da natureza e para reorientar a produção de conhecimento 

baseada nos métodos da interdisciplinaridade e nos princípios da complexidade. 

Com base nos estudos de Reigota (2009), a Educação Ambiental começa a 

se estabelecer no Brasil em meados da década de 1980, onde houve um debate 

importantíssimo nos meios educacionais. Discutia-se se a Educação Ambiental 

deveria ou não ser uma disciplina no currículo escolar. O Conselho Federal de 

Educação considerou que a Educação Ambiental como uma perspectiva da 

educação deve permear todas as disciplinas. 

Reigota (2009) ainda ressalta que somente a partir do governo de Fernando 

Henrique Cardoso foi elaborado o Projeto Parâmetro Curricular Nacional ficou 

conhecido como PCN para Escola Fundamental, este ainda recebeu muitas críticas 

adesões. 

Em 1994, foi formulada conjuntamente pela Diretoria de Educação Ambiental 

do Ministério do Meio Ambiente (DEA/MMA) e pela Coordenação Geral de Educação 

Ambiental (COEA/MEC), e acordada pelo Órgão Gestor da Política Nacional de 

Educação Ambiental o programa nacional de Educação Ambiental ProNEA (BRASIL, 

2003). 

Do ponto de vista de Ruscheinsky (2002, p. 91), a medida que o homem vai 

se distanciando da natureza e a enxergando-a apenas como fonte de recursos 

naturais, matéria prima a ser transformada em bens de consumo, tais atitudes geram 

o surgimento dos problemas socioambientais, que coloca em rico a existência do 

planeta. 

Como nos afirma Talamoni e Sampaio (2008, p. 86), “a sociedade paga um 

alto preço por ter educado gerações e gerações privilegiando a visão estritamente 

econômica, em detrimento da visão ambiental”. 

De acordo com Ruscheinsky (2002. p. 91), a Educação Ambiental surgiu a 

partir da necessidade do ser humano mudar sua forma de encarar o seu papel no 

mundo, construindo assim um relacionamento mais harmonioso com a natureza. 
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As questões ambientais têm se mostrado na forma de muitos problemas que 

afetam o cotidiano dos cidadãos e a escola é convocada a dar sua contribuição na 

procura de soluções para a crise ambiental, possuímos então a Educação Ambiental 

na escola (TALAMONI; SAMPAIO, 2008, p.21). 

Segundo Grippi (2006) citado por Sousa (2016) as crianças no processo de 

ensino aprendizagem podem muito cedo aprender a preservar e entender a 

importância dos recursos naturais para a nossa vida. 

Usando a ideia de Leite et al (2014) a partir do nascimento as crianças são 

induzidas pelo meio, obtendo informações cognitivas, estímulos daqueles que estão 

no seu círculo de convivência, família, amigos, vizinhos e dessa maneira 

permanecendo durante toda sua vida, à medida que o indivíduo amadurece seu 

círculo de amigos torna-se maior e assim o mesmo passa a ter contato com novas 

pessoas, culturas e regras. 

Segundo Piaget (1978) citado por Cavalcante e Elali (2011) o processo 

cognitivo tem como instrumento essencial a percepção, que nos permite tomar 

consciência do mundo principalmente pela visão. 

Tuan (1980) cita que os problemas socioambientais só terão soluções 

duradoura a partir do momento que o ser humano passar a se auto-compreender. 

Marin (2008, p. 216) ressalta que: 

 
 

“Os estudos sobre percepção deveriam se ocupar, portanto, muito mais que 
do produto discursivo, que, por vezes, e pela influência de múltiplos fatores 
(alienação, relações de poder, imaturidade política, indústria cultural, 
desaprendizagem do senso coletivo, etc.), se apresenta esvaziado de 
sentidos. Deveriam ir à gênese da existência e descrever os múltiplos 
modos de vida reveladores do real sentido de inserção do ser humano no 
seu ambiente. É somente na redescoberta desses modos de viver e de se 
relacionar com a natureza, o lugar habitado e a coletividade que se pode 
ancorar uma postura sensível e proativa e uma discursividade enraizada, 
crítica, capaz de gerar o comprometimento das pessoas, focos das metas 
da educação ambiental.” 

 

Para Leite et al (2014) na Educação Fundamental e nos outros diversos 

níveis, o ensino deve ser trabalhado de modo a possibilitar permanentemente 

relações de trocas de conhecimento, opinião e valores entre o professor e o aluno, 

ajudando na construção e desenvolvimento do estudante. 

Leite et al (2014) ainda nos afirma que os professores são peças chave para 

o desenvolvimento da educação, porque são eles os responsáveis por mediar os 

conhecimentos e utilizarem os recursos didáticos para obter resultados positivos e 
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proporcionar a aprendizagem. O professor e a escola devem levar em consideração 

as totalidades sociais, o ambiente onde o estudante está inserido, os conhecimentos 

prévio o cotidiano que fazem com cada estudante se torne único. Segundo os 

autores a aprendizagem só ocorrerá quando o estudante estiver realmente envolvido 

no processo de construção do saber. 

Segundo Reigota (2009), a educação é a melhor maneira de transformar a 

sociedade, os ambientes educacionais são locais privilegiados para o 

desenvolvimento da Educação Ambiental. A Educação Ambiental não deve estar 

apenas relacionada com a proteção da fauna, da flora ou dos recursos naturais, por 

mais que essas questões sejam importante. Também deve-se considerar sua 

intenção, que é uma educação política relacionada com aplicação da cidadania, 

autonomia, participação livre dos cidadãos em busca de uma solução que permita a 

qualidade de vida, benefícios para serem compartilhados todos. 

Como ressalta Halal (2011), a Educação Ambiental atua no ponto de vista de 

cada indivíduo a partir de sua relação com o outro, proporcionando assim o 

conhecimento individual, em relação ao mundo, contribuindo assim para sua relação 

como cidadão. 

Para Talamoni e Sampaio (2009) apesar da presença da Educação Ambiental 

nos currículos escolares, nem sempre ocorre uma alteração significativa de atitudes. 

Nos ambientes escolares facilmente encontramos entraves, lixo no chão, diferentes 

desperdícios, tais entraves expressam de modo significativo a falta de sensibilização 

com questões relacionadas ao meio ambiente. 

Reigota (2009, p. 77 e 78) nos afirma que a Educação Ambiental conta vários 

recursos didáticos, e a própria escola com seus problemas ambientais específicos, 

pode oferecer elementos de estudo e debates que possam fazer surgir ideias para 

solucionar a maioria dele. 

Usando a ideia de Talamoni e Sampaio (2008) a Educação Ambiental é uma 

prática política, e uma das suas características mais marcantes é proporcionar a 

organização coletiva e buscar soluções para problemas. 

Para Reigota (2009) com a era da informática, é possível ter uma Educação 

Ambiental de qualidade e transformadora sem necessidade das escolas gastarem 

muito. Isso se torna possível através de tomada de atitude simples que incluam os 

estudantes, funcionários, pais e a comunidades de maneira geral.
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2.3 Teoria da aprendizagem significativa 

 
 

O cognitivismo ou psicologia cognitivista é uma parte da psicologia que se 

preocupa com o processo da compreensão, transformação, armazenamento e uso 

da informação envolvida na cognição (MOREIRA; MASINI, 2006). 

Moreira e Masini (2006) indicam que os significados são pontos de partida 

para a atribuição de outros significados, constituindo-se em pontos básicos de 

ancoragem, dos quais origina-se a estrutura cognitiva. 

Para Moreira e Masini (2006) o conteúdo previamente apropriado pelo 

estudantes representa um fator que influencia o processo de aprendizagem, pois 

novas informações serão entendidas e armazenadas na proporção qualitativa da 

estrutura cognitiva prévia do aluno, construindo uma aprendizagem significativa. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, possui como ideia 

central a forma como o aprendiz constrói significados, indica o caminho a ser trilhado 

para a elaboração de estratégias que facilitem o ensino, propiciando uma 

aprendizagem significativa. 

Como ocorre a aprendizagem significativa? Segundo Rondelli (2011), Ausubel 

define a define como um processo pelo qual uma nova informação se relaciona com 

um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. 

Quando ocorre a aprendizagem significativa? A mesma ocorre quando uma 

nova informação se ancora a subsunçores – elementos que preexistem na estrutura 

cognitiva do estudante. 

O que são subsunçores? De acordo com Mininel et al. (2017), Ausubel 

conceitua subsunçores como estrutura específica na qual uma nova informação 

pode se agregar ao cérebro humano, que é altamente organizado e detentor de uma 

hierarquia conceitual, que armazena experiências prévias do sujeito. Ou seja, 

subsunçores são informações presentes no cognitivo dos estudantes que têm por 

função dar suporte para que uma nova informação possa fazer parte dos conteúdos, 

formando assim uma estrutura hierárquica conceitual na qual os conceitos 

específicos são relacionados e assimilados a conceitos mais gerais. 

Segundo Silva e Schirlo (2014), expõem que Ausubel entende que a 

aprendizagem é uma organização e uma integração do material na estrutura 

cognitiva, por meio de uma estrutura hierárquica de conceitos e dividida em três 

fases. Na primeira recomendam o uso dos organizadores prévios como estratégia 
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para manipular a estrutura cognitiva, quando o estudante não dispõe de 

subsunçores para ancorar as novas aprendizagens. Neste caso, os organizadores 

prévios também podem servir como ativadores de subsunçores que não estavam 

sendo usados pelo estudante, mas que estão presentes na sua estrutura cognitiva. 

Seguindo a ideia de Brum (2014) na segunda fase, Ausubel sugere que o 

material seja potencialmente significativo para o estudante e que este manifeste uma 

disposição de relacionar o novo material, de maneira substantiva e não arbitrária à 

sua estrutura cognitiva. 

Na terceira fase da Teoria da Aprendizagem Significativa, salienta que 

mediante a relação entre os conhecimentos novos e os subsunçores existentes na 

estrutura cognitiva do educando, os saberes serão remodelados ou ressignificados e 

tornar-se-ão mais importantes, atuando como subsunçores ou conhecimentos 

prévios, dando significado ao estudo de novos conceitos (SILVA; SCHILO,2014). 

 
2.3.1 Aprendizagem mecânica X aprendizagem significativa 

 
 

A aprendizagem acontece quando uma nova informação ou conhecimento se 

ancora na estrutura cognitiva do aprendiz. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa explica um mecanismo que 

proporciona obtenção de novos conhecimentos. Para que ocorra aprendizagem 

significativa, os novos conceitos devem se relacionar de forma não-arbitrária e não- 

literal aos conhecimentos já existentes no cognitivo dos estudantes. 

 
Cabe explicar que a estrutura cognitiva pode ser fortalecida por meio de 
estratégias de ensino, do emprego de sequências na apresentação dos 
conteúdos, da realização de feedback dos conteúdos, entre outros. Mas, se 
com todos esses artefatos o conteúdo escolar a ser aprendido não conseguir 
ancorar-se em um conhecimento já internalizado ocorrerá uma aprendizagem 
mecânica (SILVA; SCHILO, 2014). 

 

Segundo Rondelli (2011), Ausubel define aprendizagem mecânica como uma 

associação arbitrária de conceitos. Esse tipo de aprendizagem deixa lacunas que 

impedem que a nova informação faça sentido. Deste modo, quando as novas 

informações são aprendidas sem interagir com conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva, o estudante decora os conteúdos, mas os esquece logo após 

realizar a avaliação. 
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De acordo com Moreira (1999) citado por Silava e Schilo (2014) a 

aprendizagem se torna mecânica quando produz uma menor aquisição e atribuição 

de significado, passando a nova informação a ser armazenada isoladamente ou por 

meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva do estudante. Desta maneira, 

a aprendizagem mecânica é fundamental para os estudantes, quando ocorre a 

apresentação de conceitos novos, transformando-os, posteriormente, em 

aprendizagem significativa. 

Rondelli (2011) afirma que para Ausubel, Novak e Hanesian (1980) a 

aprendizagem significativa traz maiores benefícios, quando comparadas a 

aprendizagem mecânica: 

– O conhecimento adquirido significativamente é assimilado no cognitivo do 

aprendiz em sua totalidade; 

– As informações assimiladas são bases para o aumento da aprendizagem de 

novos conteúdos; 

– Se aprendidas significativamente, as novas informações são aplicadas por 

meio de conceitos, problemas e contextos. 
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3 ÁREAS DE ESTUDO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
 

3.1 Município de Aral Moreira 

 
 

O levantamento da percepção dos estudantes foi realizado na Escola 

Estadual Dr. Fernando Correa da Costa, no município de Aral Moreira que está 

localizado na região centro-oeste do Brasil e no sudoeste de Mato Grosso do Sul. O 

município fica a 411 km da capital do estado Campo Grande. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) o município possui uma população 

de 11.586 habitantes e área territorial de 1.655,660 km. Como apresentado pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) o município 

faz divisa com os municípios de Ponta Porã ao norte, Coronel Sapucaia ao sul, 

Amambai e Laguna Carapã ao leste e ao oeste tem fronteira com o Paraguai. O 

município sofre com o gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos, tendo em 

vista que o mesmo não possui aterro sanitário somente lixão. 

 
3.2 Lócus da pesquisa 

 
 

O levantamento das percepções foi feito em uma sala de 6° ano do Ensino 

Fundamental da Escola Estadual Dr. Fernando Correa da Costa, no município de 

Aral Moreira contendo 25 estudantes. 

A Escola Estadual Dr. Fernando Correa da Costa onde a pesquisa será 

realizada, está localizada na Rua 11 de Outubro n° 911 – Centro, e oferece Ensino 

Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atende em torno de 961 

estudantes de diversas etnias, na sua maioria estudantes residentes na cidade, 

porém há estudantes vindos de regiões rurais. 

A coleta de dados será realizada inicialmente em duas etapas. 

 
 

3.3 Metodologia e etapas da pesquisa 

 
 

1ª Etapa: levantamento de percepção dos estudantes 

Inicialmente foi solicitado aos estudantes, em uma aula 50 minutos, que 

respondessem um questionário com quatro questões abertas sobre a temática lixo. 

A análise desse questionário, segundo a técnica de análise textual de Moraes e 
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Galiazzi (2003), permitiu determinar as percepções desses estudantes (RONDELLI, 

2011). 

Nesta etapa a pesquisadora evitou-se ao máximo tirar as dúvidas dos 

estudantes, para não influenciar em sua percepção. 

Essa etapa foi de fundamental importância, por evidenciar os conhecimentos 

prévios que viabiliza uma aprendizagem significativa, segundo Ausubel, através de 

organizadores prévios (RONDELLI, 2011). 

2ª Etapa: levantamento de percepção dos estudantes em forma de desenho 

(mapas mentais). 

Após responderem o questionário foi pedido aos estudantes que utilizassem 

desenhos como forma de se expressarem. Segundo Kozel, Costa Silva e Gil Filho 

(2007), tais mapas mentais retratam a percepção de mundo de cada indivíduo. 

Segundo Marin (2008, p. 206) a percepção é o ato de perceber; combinação 

dos sentidos no reconhecimento de um objetivo; faculdade de conhecer sem 

necessidade dos sentidos de um estimulo; sensação; intuição; ideias; imagem; 

representação intelectual. 

O presente trabalho possui caráter de uma pesquisa qualitativo e quantitativo. 

Para Gerhardt e Silveira (2009)” a pesquisa qualitativa não se preocupa com 

representatividade numérica, mas, sim com o aprofundamento da compreensão de 

um grupo social, de uma organização, etc”. Este tipo de pesquisa é caracteriza por 

busca compreender a interpretação do indivíduo. 

A pesquisa quantitativa busca apontar numericamente os resultados como 

afirma Gerhardt e Silveira (2009, p.33). Tal pesquisa é caracteriza pela objetividade 

e pela influência do positivismo. 

Com base nos estudos de Gil (2002, p.50) levantamento é caracterizado pela 

interrogação com perguntas objetivas para pessoas cujo ponto de vista deseja-se 

conhecer, tem início com a solicitação de informações a um grupo de pessoas sobre 

o problema estudado. 

A pesquisa exploratória tem como objetivo a familiarização com o problema, a 

fim de torna-los mais explícitos. Podemos dizer também que esta pesquisa tem com 

ideia central o aprimoramento de ideias ou descoberta de intuição (GIL, 2002, p.41). 

Analise dos dados é de suma importância para o pesquisador. No presente 

trabalho foi utilizado a analise textual discursiva de Roque Morais. 
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O texto submetido a análise recebe a denominação de corpus: Como 

apresentado por Morais (2003, p.04) “toda análise textual concretiza-se a partir de 

um conjunto de documentos denominado corpus. Esse conjunto representa as 

informações da pesquisa e para a obtenção de resultados válidos e confiáveis, 

requer uma seleção e delimitação rigorosa” (MORAIS, p. 04, 2003). 

O autor sugere organizar os dados obtidos em quatro focos, sendo eles: 

1. Desmontagem dos textos: implica em examinar os materiais em seus 

detalhes, fragmentando-os. 

2. Estabelecimento de relações: implicando construir relações entre as unidades 

de base. 

3. Captando o novo emergente: possibilita a emergência de uma compreensão 

renovada do todo. 

4. Um processo auto organizado: racionalização e novas compreensões.



26 
 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1 Primeira etapa da metodologia 

 
 

Nessa etapa da pesquisa pode se observar que, para 10 estudantes o meio 

ambiente é algo natural como mar, rio, e oceano, cinco estudantes disseram que era 

a paisagem que vemos, seis estudantes relacionaram o meio ambiente com o lixo, 

dois estudantes definiram como tudo aquilo que existe e um estudante relacionou 

meio ambiente com mata limpa sem poluição e outro definiu meio ambiente como 

fazendo parte do ambiente, porém também apresentou relação com a natureza. 

Sendo essa definição ambígua. 

As percepções desses estudantes na primeira parte da pesquisa apontam 

que os mesmos não possuem os conhecimentos prévios sobre o tema abordado. 

Tais percepções nos chamam atenção para uma pergunta. Será que a temática 

ambiental vem sendo trabalhada na escola? 

O que é meio ambiente? 

1- Meio ambiente é tudo que a gente ve tipos arvores animais e rios lagos e 

paisagem. 

2- O meio ambiente tudo que existe a nossa volta 

3- É o rio os mares cachoeira. 

4- Meio ambiente é o que a gente ve como rios, arvores, pássaros, natureza 

tudo oque é lindo. 

5- Meio ambiente é quando joga lixo é quando não joga no chau. 

6- Meio ambiente é a paisagem que nós vemos ele faz parte do nosso dia a 

dia. 

7- E arvores, ar, fruta, legumes entre vários outros. 

8- Meio ambiente são os rios mares, cachoeiras que nos podemos viver. 

9- Meio ambiente é você ter respeito não jogar lixo na rua nos rios. 

10- Meio ambiente é natureza onde os humanos viven. 

11- Para mim meio ambiente é uma mata limpa sem poluição dos seres 

humanos. 

12- Lixo. 

13- Acho meio ambiente é uma coisa que tem várias arvores e tem varias 

coisas flores entre outros. 
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14- O meio ambiente é uma natureza preservada que é as pessoas não jogue 

lixo no chão. 

15- É uma maravilha cheia de arvores e rios e montania e grama. 

16- O meio ambiente e agua e oquisigenio. 

17- É arvores florestas flores e lagos. 

18- Meio ambiente ex: e como se eu jogar lixo no chão ai alguém fala cate o 

lixo do chão vamos cuida do meio ambiente. 

19- É tudo o que tem em nosso torno Ex: Rios, lagos, e varias outras coisas. 

20- Meio ambiente é um lugar aonde tem casas arvore lagos rio mar e etc... 

21- É preservar a natureza e também proteger os danos tipo lixo acumulado 

na rua, e queimadas. 

22- O meio ambiante é agúa que as Pessoas preservam não jogar lixo na rua, 

nos pátios da escola , de casa etc. 

23- Não jogar lixo no chau. 

24- Meio ambiente é a paisagem, para cuida da agua não jogar lixo na rua. 

25- Meio ambiente é aquilo que estragam todos ambientes, como: rios lagos 

campos e varias coisas. 

Em relação ao tema lixo foi verificou a seguintes percepções. 

Na sua opinião o que é Lixo? 

1- Lixo e coisas que você usa e não presisa usar mais vose recicla ou joga 

fora. 

2- Lixo e tudo que mos descartanos. 

3- Lixo é aquele que os humanos joga na rua nos calçados em vários lugares 

e até nos mares. 

4- Lixo e oque comemos e jogamos fora e oque usamos e bebemos como 

papel, metal, plástico, vidro etc. 

5- Papel casca de bala casca de ovo pratico mas tudu iso pode virar adubo 

podi resicrar. 

6- Lixo é tudo aquilo que o ser humano descarta (que não tem mas utensilio). 

7- Resto de comida, papel, plástico, metal, vidro E.T.C 

8- Lixo são sugeiras, coisas que nos jogamos pra fora. 

9- Lixa é quando voçe bebi uma lats de guaraná é joga chão. 

10- Lixo é uma coixa que não prosta mais coisas inutres. 
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11- Lixo para mim é coisas que os seres humanos jogam em lugares onde 

não deve. 

12- Meio ambiente lixos nas ruas, nas causadas, nos rios. 

13- Lixo e uma coisa tipo: Para jogar lixo e para reciclar quando o lixeiro passa 

eles levam para reciclar e reutilizar as coisas. 

14- Lixo é sugeira papel no chão que polui as cidade e outros. 

15- O lixo é um ma merda, polui os rio, mares e oceamos. 

16- O lixo resto de cumida, papel, casca de banana etc. 

17- Lixo é coisa que nos não reutilizemos mas tipo papel rasgado e etc. 

18- Casca de banana, papel do banheiro, sacolinhas. 

19- São coisas que já não usamos mais, só que tem lixo que é reciclável. 

20- Um bário que joga, garafa resto de cumida que faz polui pro muido. 

21- Lixo é garrafas, folhas que caem das arvores. 

22- Lixo é aquilo como garrafas, plásticos, papeis, copos discartaveis e que 

não prejuçam os animais. 

23- E uma papel espalhando plorezapo no asala. 

24- Lixo é as coisa que nós não usamos mais não presta mais. 

25- Lixo é aquilo que fede mais também está na, lixeira e várias coisas. 

As percepções sobre a questão de número 2, onde os estudantes deveriam 

definir o que é lixo indicam que: 12 estudantes definiram o lixo como sendo coisas 

que não se usa mais, cinco estudantes relacionaram o lixo com o que comemos e 

jogamos fora como casca de bala entre outros, dois estudantes definiram como 

restos de comida relacionando a matéria orgânica, um definiu da seguinte maneira 

lixo é uma coisa que os seres humanos jogam em lugares onde não devem, outro 

não definiu colocando a seguinte afirmativa (Meio ambiente lixos nas ruas, nas 

causadas, nos rios), outro definiu o lixo como papel jogado no chão,  dois citaram 

que polui rios, mares e oceanos e o estudante representado pelo número 22 (Lixo é 

aquilo como garrafas, plásticos, papeis, copos discartaveis e que não prejuçam os 

animais), o último aqui citado conceituou que lixo são os papeis jogados na sala de 

aula. 

Pode se constatar que a maioria dos estudantes associam o lixo a restos de 

coisas que não servem mais para o homem, não fazendo a distinção de lixo  

orgânico e inorgânico. Nestas respostas não foi possível observar a noção de 
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reaproveitamento, reciclagem ou conhecimentos das diversas classes de resíduos 

existentes para a melhoria da qualidade de vida. 

Segundo Neto (1999), citado por Teobaldo Neto e Colessanti, lixo é uma 

massa heterogênica de resíduos sólidos resultante das atividades humanas, os 

quais podem ser reciclados e parcialmente utilizados, gerando outros benefícios, tais 

como, proteção à saúde pública, economia de energia e recursos naturais. 

Essas respostas denotam que os estudantes apresentam um entendimento 

precário sobre a temática lixo. Isso se deve ao fato de um conhecimento limitado até 

mesmo de senso comum de parte dos estudantes. Essa temática apresenta uma 

fragilidade na comunidade escolar composta por diretores, coordenadores e 

principalmente professores deveriam se sensibilizar em relação a importância da 

temática lixo, reciclagem, cabendo a elaboração de um projeto sobre a temática, 

para ampliar as percepções dos estudantes e seus conhecimentos prévios por meio 

de uma aprendizagem significativa. 

Qual o problema do lixo no meio ambiente? 

1- Fas com que as florestas ou rios ate matem os peixes e os animas. 

2- A muito problema causado pelo lixo no meio abiente como rios como 

praias infestada de lixo. 

3- É problema quando o lixo vai no rio e os peixe fica preso nas sacolas e os 

peixe morre. 

4- Que tem gente que não ve lugar para jogar o lixo e joga em rios, asfauto, 

plantas tudo oque é lindo com o lixo se transforma em feio. 

5- Por que ter augus lixos que fedi iso podi contaminar o ocquisigenio. 

6- O problema é que o ser huno não entende que lixo e no lixo e joga latas, 

plásticos etc. O ser joga lixo pela janela e polui todo o meio ambiente. 

7- E que as pessoas jogam nos corregos rios entre outros e não jogam lixo 

no lixo jogam nas ruas e vários outros lugars. 

8- Coisas que nois jogamos quas não usamos mais jogar lixo na orta coisas 

recicláveis. 

9- É os outros não tem respeito joga lixo no chão. 

10-O pobrema é que o lixo faz muito mau ao meio ambiente. 

11-O problema é que os animais podem comer, jogar o lixo nos rios e poluir 

os rios etc. 

12- Meio ambiente é lixo muitos lixos então quase tudo é lixo. 
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13- E que e perigoso para os animais comerem e faz mal para não jogar no 

chão que existe o lixo. 

14- O problema e que as pessoas jogam lixo no chão e não sabem que polui 

as cidades. 

15- O problema do lixo e que ele estraga os rios e polui os mare. 

16- Porque pode dexal poluído os os rios os bichos pode comer os prastico. 

17- Muito lixo nos lagos mares em vez de joga no lixo não polui o planeta. 

18- Ele sucha, todo o meio ambiente e deicha fedido, e ruir para nossa 

natureza. 

19- Na verdade o lixo causa a poluição e estraga o nosso ar. 

20- Que faz poluição e faz pessoas fica doente e começa a passa mal hi pro 

ospital. 

21- Trazer queimadas, mal cheiro, doenças e etc.. 

22- O lixo tras doenças maus cheiros trazem precalções. 

23- Lixo poloir a meio ambiente. 

24- Lixo no meio ambiente pode emf equetas os rios. 

25- O problema do lixo no meio ambiente é que tudo espalhado lixo pra lá e 

lixo praca. 

Quando questionados sobre “Qual o problema do lixo no meio ambiente?” As 

resposta dos estudantes foram oito definiram como poluição, seis definiram como 

praias e rios enfestados de lixo, quatro como contaminação, três não definiram 

demonstrando assim que não tinha conhecimento algum sobre o tema abordado, 

dois disseram que faz mal ao meio ambiente e outros 2 fizeram referência aos 

peixes que ficam presos em sacolas. 

A partir dessas respostas pode se ter uma ideia do nível do conhecimento dos 

estudantes quanto a relação lixo e meio ambiente, podendo afirmar que alguns 

estudantes possuem um conhecimento bem superficial sobre os danos causados 

pelo lixo no meio ambiente, demonstrando um conhecimento incerto em relação ao 

tema abordado. 

Esses resultados mostraram que há muito a se fazer, podendo iniciar um 

trabalho sobre percepção ambiental e uma maior explanação sobre a temática do 

lixo. 

O presente trabalho mostra que a grande maioria dos pesquisados tem um 

conceito completamente equivocado sobre a temática ambiental e lixo, pois a 
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temática ambiental para os mesmos equivale a natureza isso mostra a necessidade 

de praticar uma educação ambiental, que leve o estudante a construir um conceito 

entendendo que o espaço em que vive também é meio ambiente. A partir disso é 

possível que o estudante compreenda seu papel de responsabilidade em modificar o 

espaço para a melhoria da qualidade de vida. 

 
4.2 Análise da segunda etapa da pesquisa 

 
 

Para verificar a percepção dos estudantes em relação a definição de meio 

ambiente, foi solicitado aos estudantes que fizessem um desenho sobre o que era 

Meio Ambiente (Faça um desenho sobre o que é meio ambiente para você). A 

análise referente as percepções dos estudantes foram baseadas nas categorias 

consideradas pertinentes para sistematizar as percepções reveladas pelos 

estudantes investigados, foram baseadas nas proposições de Reigota (1995), 

Brugger (1999), Tamaio (2000) e Fontana et al (2002), citados por Rodrigues e 

Malafaia (2009). 

 
Quadro 1 - Categoria e descrição de desenhos 

Romântica: 
Elabora uma visão de “super-natureza”, mãe natureza. Aponta a grandiosidade da 
natureza, sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com equilíbrio e beleza 
estética. O homem não está inserido neste processo. Dentro desta concepção está 
embutida uma visão dualística, homem vs. natureza. 

Utilitarista: 
Esta postura, também dualística, interpreta a natureza como fornecedora de vida ao 
homem, entendendo-a como fonte de recursos para o homem. Apresenta uma 
leitura antropocêntrica. 

Abrangente: 
Define o meio ambiente de uma forma mais ampla e complexa. Abrange uma 
totalidade que inclui os aspectos naturais e os resultantes das atividades humanas, 
sendo assim o resultado da interação de fatores biológicos, físicos, econômicos e 
culturais. 

Reducionista: 
Traz a idéia de que o meio ambiente refere-se estritamente aos aspectos físicos 
naturais, como a água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser 
humano e todas as suas produções. Diferentemente da categoria “romântica”, não 
proclama o enaltecimento da natureza. 

Sócio-Ambiental 
Desenvolve uma abordagem histórico-cultural. Essa leitura apresenta o homem e a 
paisagem construída como elementos constitutivos da natureza. Postula uma 
compreensão de que o homem apropria-se da natureza e que o resultado dessa 
ação foi gerado e construído no processo histórico. Muitas vezes o homem surge 
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*Categorias baseadas nas proposições de Reigota (1995), Brügger (1999), Tamaio (2000) e Fontana 
et al. (2002). 

 

Foi possível verifica as seguintes percepções que serão discutidas após cada 

desenho (Mapas mentais). 

 
Figura 1 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 1 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Como observado na figura 01 existe a presença natural, porém não 

conservado pois existe a presença de lixo no ambiente e algumas lixeiras que 

podemos dizer assim que na percepção desse estudante é necessário cuidar para 

preservar por meio da reciclagem ponto esse importante, uma vez que o estudante 

relacionou a necessidade de preservação. De acordo com categorias 

representativas das percepções de ambiente adotada para análise foi possível 

verificar que, trata- se da categoria abrangente. 

 

Figura 2 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 2 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

como destruidor e responsável pela degradação ambiental. 
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Foi possível verificar que o estudante não relacionou o meio ambiente como o 

esperado, podemos dizer que o mesmo não possui um conhecimento prévio do 

tema abordado, denotando assim que o mesmo possui uma aprendizagem 

mecânica sobre o assunto. 

Seguendo Rondelli (2011), Ausubel (1980) define a aprendizagem mecânica 

como uma associação arbitraria de conceitos. Esse tipo de aprendizagem deixa 

lacunas que impedem que a nova informação faça sentido. 

Porém, mesmo o mapa mental não tendo elementos suficientes para uma 

análise mais precisa, iremos utilizar as categorias representativas que sugere que o 

estudante tenha uma visão socioambiental. 

 
Figura 3 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 3 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Embora o mapa mental do estudante de número 03 apresente um ambiente 

natural ele subjetivamente desenhou o um dos peixinhos com a cauda para cima 

demonstrando que o mesmo está morto. Essa percepção não é de um ambiente 

preservado, nem mesmo ele faz referência ao um ambiente preservado e não 

preservado. Acredita-se que se trata de uma aprendizagem por descoberta. 

Segundo Ausubel (1980), citado por Rondelli (2011) a formação de conceitos 

nas crianças de idade pré-escolar ocorre por descoberta. Após a infância deverá 

ocorrer uma aquisição de conceitos por assimilação, a mesma só pode ocorrer se a 

aprendizagem for significativa para o estudante. Diante desse mapa mental 

podemos dizer que não ocorreu uma aprendizagem significativa para o estudante 

representado pelo número 03, pois o mapa mental do mesmo demonstra uma 
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aprendizagem arbitrária, e de acordo com análise de categorias trata-se de uma 

visão reducionista. 

 
Figura 4 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 4 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O Mapa mental do estudante de número 04, apresenta o meio ambiente natural 

e as possíveis consequências de um ambiente não preservado, que de acordo com 

as análise de categorias trata-se de uma percepção abrangente, que subjetivamente 

o mesmo apresenta elementos preservados a esquerda e não preservados a direita. 

Nesse mapa mental podemos dizer que o estudante até o presente momento 

apresenta uma aprendizagem significativa sobre o que é meio ambiente. 

Figura 5 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 5 

 
Fonte: alunos do 6º ano 
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Nesse mapa mental observa- se que os elementos da natureza são hiper 

valorizados em relação ao elemento humano que nesse caso não aparece, nos 

motrando assim que se trata de uma visão rômantica de cordo com as analises de 

categoria. No entanto a super valorização dos elemento da natureza e ausência da 

ação antrópica nos revela que o estudante se coloca fora do meio ambiente, ainda 

tendo aquela imagem que meio ambiente é somente os recursos naturais, como ar, 

solo e água. 

 
Figura 6 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 6 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Ao analisarmos o mapa mental do estudante de número 06, foi possível 

perceber uma supervalorização dos elementos da natureza, que aponta que o 

mesmo possui uma visão romântica. 
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Figura 7 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 7 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

No mapa mental do estudante de número 07, foi possível verificar de acordo 

com análise de categorias que trata-se de uma visão reducionista, pois os elementos 

que compõem o mapa mental denota a ideia de que o meio ambiente referi-se 

estritamente aos elementos físicos naturais como, ar, água, solo, fauna e flora. 

Porém, o mapa mental também apresenta uma visão utilitarista, pelo fato de 

aparecer uma leitura antrópica (presença das lixeiras). 

 
Figura 8 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 8 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O presente mapa mental do estudante de número 08, apresenta a natureza 

como fornecedora de vida ao homem (entendendo a como fonte de recursos para o 

homem), de acordo com a análise de categorias representativa trata-se de uma 

visão utilitarista. 
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Figura 9 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 9 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Analisando o mapa mental do estudante de número 09, onde através de uma 

leitura bem cautelosa o mapa mental apresenta o homem e a paisagem construída 

como elementos constitutivos da natureza denotando assim que o homem apropriou-

se da natureza, trata-se de uma visão socioambiental segundo a análise de 

categorias, porém o estudante demonstra uma percepção de preservação do local 

onde o mesmo está inserido. 

 
Figura 10 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 10 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Verificou-se que o mapa mental do estudante de número 10, embora aponte a 

ação antrópica o mesmo possui uma supervalorização da natureza como observado 

no elemento Sol, que apresenta um animismo apontando que trata-se de uma visão 

romântica segundo a análise de categorias. 
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Figura 11 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 11 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O mapa mental do estudante de número 11, nos aponta que o mesmo possui 

uma visão reducionista segundo a análise de categorias, pois o mesmo nos mostra 

em seu mapa mental uma ideia de que o meio ambiente refere-se apenas a 

aspectos físicos e naturais. 

 
Figura 12 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 12 

 

Fonte: alunos do 6º ano 

 

Ao analisar o mapa mental do estudante de número 12, podemos observar 

que o mesmo nos demonstra um a visão socioambiental, pois o homem apropriou-se 

da natureza e como consequência o homem surge como destruidor e degradação 

ambiental. 



39 
 

 
 

 

Figura 13 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 13 

 

Fonte: alunos do 6º ano 

 

O mapa mental do estudante de número 13, de acordo com a análise de 

categoria nos aponta aspectos físicos e naturais, excluindo o homem e todas as 

suas produções mostrando assim uma visão enaltecedora do ambiente natural que 

seria um visão reducionista. 

 
Figura 14 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 14 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O estudante de número 14, nos mostra em seu mapa mental uma visão 

utilitarista, pois a natureza fornece vida ao homem por meio dos recursos naturais, 

mas também o mesmo apresenta uma visão socioambiental, onde o ser humano 

surge como destruidor e responsável pela degradação do meio ambiente. 
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Figura 15 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 15 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O mapa mental do estudante de número 15, não coloca o ser humano como 

parte do meio, aponta uma supervalorização da natureza, demonstrando assim uma 

visão romântica onde a natureza é sempre harmônica, enaltecida, maravilhosa, com 

equilíbrio e beleza estética. 

 
Figura 16 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 16 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O presente mapa mental do estudante de número 16, aponta uma visão 

reducionista referindo-se estritamente aos aspectos físicos naturais, como a água, o 

ar, o solo, as rochas e a flora, excluindo o ser humano e todas as suas produções, 

diferentemente da categoria romântica que não proclama o enaltecimento da 

natureza, pois não apresenta um equilíbrio estético. 



41 
 

 
 

 

Figura 17 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 17 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O mapa mental do estudante de número 17, também nos mostra que o 

mesmo possui uma visão reducionista, pois nos aponta as aspectos físicos naturais, 

como a água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser humano e 

todas as suas produções. 

 
Figura 18 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 18 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O presente mapa mental, nos traz uma visão abrangente pois, define o meio 

ambiente de uma forma mais ampla e complexa. Abrange uma totalidade que inclui 

os aspectos naturais e os resultantes das atividades humanas, sendo assim o 

resultado da interação de fatores biológicos, físicos, econômicos e culturais. 
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Figura 19 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 19 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Neste mapa mental o estudante número 19 destaca o solo, bem como a água 

a flora e a fauna de acordo com análise de categoria tem um ponto de vista 

reducionista, no entanto existe uma presença de um jardim com a flores enfileiradas 

dando uma visão abrangente. 

 
Figura 20 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 20 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O mapa mental referente ao estudante de número 20, apresenta uma ideia 

voltada para aos aspectos físicos naturais incluindo fauna e flora, portanto trata-se 

da categoria reducionista. 
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Figura 21 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 21 

 

Fonte: alunos do 6º ano 

 

Quando observamos o mapa mental do estudante de número 20, podemos 

concluir que trata-se de uma análise de categoria socioambiental. Esta leitura 

apresenta o homem aqui representado pela casa e paisagem construída como 

elementos constituintes da natureza e podemos salientar também que a natureza 

fornece a vida ao homem sendo essa última é utilitarista. 

 
Figura 22 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 22 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Ao observar o mapa mental, foi possível concluir que que o estudante número 

22 através do seu mapa mental, tem a seguinte percepção a natureza fornece vida 

ao homem, porém ocorre uma desvalorização de tudo que cerca o homem. Pois a 

natureza está subordinada ao homem trata-se por tanto de uma visão utilitarista. 
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Figura 23 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 23 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

O mapa mental do estudante de número 23, apresenta um a abordagem 

marcante onde o homem e a paisagem é um elemento constitutivo da natureza, 

postulando assim uma compreensão de que o homem se apropria da natureza 

sendo responsável pela degradação ambiental. Porém o desenho ressalta um latão 

de lixo sendo do mesmo tamanho da representação humana ali presente denotando 

assim a importância da preservação do meio ambiente, trata-se portanto da visão 

socioambiental segundo a análise de categoria. 

 

Figura 24 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 24 

 
Fonte: alunos do 6º ano 

 

Foi possível observar no mapa mental do estudante de número 24, que o 

meio ambiente é bem definido de forma ampla e também complexa, pois existe 

aspectos que são demonstrados no mapa mental que apontam resultados das 



45 
 

 
 

 

atividades humanas (a estrada). Deste modo trata-se da categoria abrangente 

segundo a análise de categorias. 

 
Figura 25 - Mapa Mental da percepção do meio ambiente pelo aluno 25 

 

Fonte: alunos do 6º ano 

 

O Mapa mental do estudante de número 25, apresenta o meio ambiente 

natural e o não preservado, que de acordo com as analise de categorias trata-se de 

uma percepção abrangente, que subjetivamente o mesmo apresenta elementos 

preservados a esquerda e não preservados a direita. Nesse mapa mental podemos 

dizer que o estudante até o presente momento apresenta uma aprendizagem 

significativa sobre o que é meio ambiente. 

Ao se observar as percepções dos estudantes em relação ao meio ambiente, 

foi possível notar que o termo meio ambiente constantemente utilizado em meios 

de comunicação e nos discursos políticos, livros didáticos, muitas vezes, 

influenciados pela vivência pessoal, profissional e pelas informações veiculadas na 

mídia. Com isso pode-se perceber que a maioria dos estudantes apresentam uma 

percepção enquadrada na categoria reducionista. Onde essa categoria da ideia de 

que o meio ambiente se refere estritamente aos aspectos físicos naturais, como a 

água, o ar, o solo, as rochas, a fauna e a flora, excluindo o ser humano e todas as 

suas produções. Diferentemente da categoria “romântica”, não proclama o 

enaltecimento da natureza. O fato de excluir o ser humana nos denota que o 

mesmo não tem responsabilidade no que diz respeito às questões ambientai. 
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Estas percepções vão de encontro a alguns estudos similares, embora não 

tenham sido encontrados na literatura estudos que investigaram especificamente 

as percepções ambientais de jovens e adultos matriculados no ensino  

fundamental. No estudo desenvolvido por Hoefel et al. (2004), no qual os autores 

investigaram as concepções sobre a natureza e sustentabilidade de moradores dos 

municípios de Piracaia e Nazaré Paulista, localizados na Região Bragantina, São 

Paulo, os autores apontaram que a percepção do que é meio ambiente está 

relacionada basicamente a uma visão conservacionista da natureza. Embora uma 

parte da população entrevistada se considere parte integrante do meio ambiente, a 

percepção da natureza como algo separado, distante na vida dos entrevistados e 

que precisa ser conservada é muito marcante. 

Outro estudo que também devemos destacar é o de Costa et al. (2006), que 

foi inserção da educação ambiental na prática pedagógica, na visão de alunos dos 

cursos técnicos integrados do CEFET-RN, identificaram entre outros aspectos, que 

mais da metade dos alunos investigados possui uma concepção de meio ambiente 

“reducionista”. 

Recentemente Molin et al. (2007) também verificaram que a concepção de 

meio ambiente revelada por estudantes de diferentes níveis de ensino está 

relacionada com uma visão naturalista de meio ambiente. Tais estudos apontam 

que as percepções dos estudantes independente do aumento da escolaridade, é 

“reducionista” da maioria dos estudantes investigados tanto dos citados no 

presente trabalho quanto dos estudados pelos autores citado. 

Segundo Tamaio (2000), as concepções ambientais dos alunos podem ser 

fortemente influenciadas pela mídia. Já para Chauí (2002), em muitas ocasiões, a 

temática ambiental é tratada com sensacionalismo pela mídia, atendendo 

exclusivamente aos interesses de seus patrocinadores, fato este que acaba 

interferindo a concepção ambiental do público. 



47 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Com o presente trabalho pode-se constatar que a maioria dos estudantes 

associam o lixo a restos de coisas que não servem mais para o homem, não 

fazendo a distinção de lixo orgânico e inorgânico. Tais respostas denotam que os 

estudantes apresentam um entendimento precário sobre a temática, devido ao 

conhecimento limitado até mesmo de senso comum de parte dos mesmos. 

Constatou-se também, que muitos assuntos ambientais discutidos nos 

materiais didáticos são pouco destacados, eles vêm numa abordagem fragmentária 

e reducionista. 

Por fim, ao realizarmos o presente trabalho, pudemos ver também a 

predominância de uma percepção ambiental tanto em relação a temática lixo quanto 

ao meio ambiente pouco elaborada nos estudantes investigados. Esses resultados 

reforçam a necessidade de desenvolvimento da Educação Ambiental também na 

educação do Ensino Fundamental desde das series iniciais do 1º a 5º ano e 

Fundamental II de 6 ao 9 ano e também não podemos esquecer do Ensino de 

Jovens e Adultos e Ensino Médio. 

O estudo da percepção nas relações ser humano-ambiente pode favorecer 

uma melhoria da qualidade de vida local ( bairro, cidade estado e país). 

Devemos repensar o ensino como algo para o cotidiano pois  tanto a  

temática lixo quanto a temática ambiental está inserida no nosso dia a dia. 
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APÊNDICE A 

 

QUESTIONÁRIO 
 

 

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino 

 
 

Idade:   
 
 

1. O que é meio ambiente? 
 
 

 

 

 

 

2. Na sua opinião o que é lixo? 
 
 

 

 

 

 

 

 

3. Qual o problema do lixo no meio ambiente? 
 
 

 

 

 

 

 

 

4. Faça um desenho sobre o que é meio ambiente para você. 
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Anexo A 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(MODELO SUGERIDO) 

 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não 

será penalizado(a) de forma alguma. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: 
 
 

Pesquisador Responsável : 
 
 

Telefone para contato: 
 
 

Pesquisadores participantes: 
 
 

Telefones para contato : 
 
 

 
 

 Descrição da pesquisa, objetivos, detalhamento dos procedimentos, forma de 

acompanhamento (informar a possibilidade de inclusão em grupo controle ou 

placebo, se for o caso) 

 Especificação dos riscos, prejuízos, desconforto, lesões que podem ser 

provocados pela pesquisa, formas de indenização, ressarcimento de despesas. 

 Descrever os benefícios decorrentes da participação na pesquisa 

 Explicar procedimentos, intervenções, tratamentos, métodos alternativos 

(atualmente em vigor) 

 Esclarecimento do período de participação, término, garantia de sigilo, direito de 

retirar o consentimento a qualquer tempo. Em caso de pesquisa onde o sujeito 
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está sob qualquer forma de tratamento, assistência, cuidado, ou 

acompanhamento, apresentar a garantia expressa de liberdade de retirar o 

consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do acompanhamento/ 

tratamento usual 

 
 Nome e Assinatura do pesquisador 

 
 

 
 

 CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 

Eu,   , 

RG  , abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo  , como sujeito. 

Fui devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador 

    sobre a pesquisa, os procedimentos nela 

envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/ assistência/tratamento. 

Local e data  /  /   /  / 

Nome:      

Assinatura do sujeito ou responsável:    


