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Apresentação
Zé Paçoca é um jovem inspetor de alunos em uma pequena cidade do interior. Ele orgulha-se de sua profissão, 
mas sempre desejou ser detetive e investigar grandes mistérios. Depois de concluir um curso a distância, 
finalmente consegue seu primeiro caso, um tanto estranho na verdade: lixo está aparecendo misteriosamente 
no quintal de seu Cláudio, um dos moradores da vizinhança. Zé Paçoca precisa descobrir quem é o autor 
do “crime”, mas a situação complica quando os lixeiros entram em greve e o gramado de seu Cláudio é 
transformado em um lixão improvisado. Dependendo das escolhas do leitor, Zé Paçoca seguirá diferentes 
caminhos, investigará vários suspeitos e chegará a desfechos diversos. Ele poderá desistir da investigação, 
fracassar ou descobrir quem são os reais culpados por toda aquela sujeira.

Justificativa
O tema meio ambiente não é apenas teórico nem distante da nossa realidade, está presente no nosso dia a dia. A 
questão do lixo, cada vez mais, é abordada como um problema sério, que precisa da atenção e do envolvimento 
de todos. Deixar o lixo para o lixeiro levar não é a solução, mas sim o início do problema. Alternativas como 
a reciclagem, a compostagem, a reutilização tornaram-se ações presentes em todo o planeta. A discussão 
sobre meio ambiente é agora pertinente a todas as disciplinas do Ensino Fundamental. Neste livro, o professor 
encontra um recurso lúdico para abordar esse tema transversal. O leitor será convidado a participar da trama, 
resolvendo questões lógicas, decifrando enigmas, determinando atitudes dos personagens, fazendo-os agir 
de forma ética ou não. As consequências dessas escolhas levarão a diferentes caminhos, e o ambiente da 
pequena cidade do interior sofrerá as consequências de um depósito ilegal de lixo domiciliar. Ao leitor caberá 
analisar as alternativas e ajudar os personagens a solucionar o problema e a proteger a natureza.

Projeto pedagógico 
Propõe atividades que aprofundem a reflexão iniciada no livro e conduzam o leitor a pensar sobre suas 
atitudes cotidianas em relação ao meio ambiente e a seu comportamento ético no dia a dia.

Um caso muito sujo
Autora: Shirley Souza
Elaboração do Projeto: Shirley Souza

Especial Formação de Professor | Por Shirley Souza*
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de uma adolescente em crise. Pela PAULUS, publicou, entre outros títulos, Um caso muito sujo, Mundo real chamando 
e Uma coisa puxa a outra.
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Temas secundários
Consequências da decomposição do lixo, relação do lixo com o saneamento e com a saúde humana, coleta 
seletiva, compostagem, cultivo orgânico, responsabilidades, cidadania, contaminação do solo, conscientização, 
mobilização social, protagonismo juvenil.

Temas transversais
Meio Ambiente, Ética e Cidadania,Trabalho e Consumo, Pluralidade Cultural, Saúde.

Indicação
Ciclo 2 – indicado para alunos a partir do 6º ano. 

Interdisciplinaridade
A temática discutida ao longo do livro pode ser desenvolvida nas disciplinas de: Língua Portuguesa, Ciências, 
História, Geografia e Artes.

Objetivos

1. Exercitar as habilidades de leitura e de escrita do estudante. 

2. Promover a análise crítica de conteúdos e de atitudes do cotidiano.

3. Incentivar o protagonismo juvenil em atividades que extrapolem o universo da sala de aula e cheguem 
à comunidade. 

4. Avaliar o comportamento dos alunos enquanto seres sociais que, portanto, são responsáveis pela 
preservação do meio ambiente. 

5. Levar o estudante a perceber o impacto das ações humanas na natureza e a responsabilidade que cada 
um deve assumir por seus atos.

Antes da leitura
1. Conversar sobre a estrutura de um livro-jogo e destacar que, nessa história, as atitudes dos personagens, 
escolhidas pelo leitor, mudarão o rumo dos acontecimentos. Fazer a leitura da contracapa, do título do 
livro e da ilustração de capa. Então, dar espaço para que os alunos digam o que esperam da aventura, 
o que imaginam que vai acontecer no caso investigado por Zé Paçoca e qual será a participação deles, 
leitores, nessa história. Você também pode discutir o nome do personagem: acham que é um apelido? 
Como surgiu? Parece nome de detetive? 

2. Pedir para a turma anotar as palavras desconhecidas ao longo da leitura do livro.

3. Folhear o livro observando as ilustrações por um curto período de tempo, determinado por você. Em 
seguida, discutir:
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a. Alguém conseguiu descobrir mais alguma coisa sobre os acontecimentos da história?

b. É possível ter uma ideia do que Zé Paçoca está investigando?

c. Alguma ilustração chamou mais a atenção da classe? Qual? Por quê? Então, coletivamente, podem 
analisar a ilustração da página 20, observando os detalhes e criando hipóteses sobre o que acontece na 
cena retratada.

4. Conversar, em grupos, sobre histórias de detetive que tenham lido ou visto em filmes. Propor alguns 
questionamentos como:

a. Como eram essas histórias? Tinham suspense, mistério, humor?

b. Como era o detetive que investigava o crime? E que tipo de crime ele investigava?

c. Quais as técnicas que ele usava para a investigação?

d. Como determinava quem era suspeito ou não?

e. Você sabia, desde o início dessas histórias ou desses filmes, quem era o culpado? Por quê?

Os grupos podem anotar suas respostas e comentá-las em uma roda de conversa.
 

5. Avaliar atitudes cotidianas dos alunos, ou de pessoas com quem convivam, sobre como lidam com o lixo 
no dia a dia. Fazer a atividade, observando os seguintes passos:

a. Discutir o assunto em grupos, a partir de questionamentos propostos por você, como:

• Na escola e em casa, praticam a coleta seletiva? 

• Sabem a importância dessa coleta? 

• Se chupam uma bala quando estão na rua, o que fazem com o papel? 

• Sabem para onde vai o lixo que o lixeiro pega em suas casas? 

• Já viram alguém jogando lixo na rua? O que acham disso?

b. Cada equipe deverá expor o que conversou para os outros grupos, compartilhando suas opiniões. Isso 
pode ser feito em uma roda de conversa.

c. Discutir o quanto a comunidade dá um tratamento adequado ou não para o lixo que produz e o que 
poderia ser melhorado.

Após a leitura
1. Conversar sobre a história lida e verificar se as expectativas que tinham antes da leitura foram ou não 
confirmadas. Discutir as diferentes interpretações que o título do livro poderia ter e qual delas se aplicou à 
história lida. 

2. Realizar atividades que levem à reflexão sobre o uso da linguagem no livro, como:

a. Discutir características da linguagem usada no texto, como: contrações (Exemplo: né, peraí, pra, tá); 
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onomatopeias; informalidade nas falas de personagens; diferenças entre a linguagem das personagens e 
a do narrador-personagem; variedades linguísticas, como o uso de expressões tipicamente interioranas.

b. Pedir que os alunos façam um glossário com as palavras desconhecidas que anotaram ao longo da 
leitura, consultando um dicionário para isso.

3. Trabalhar os caminhos percorridos pela turma ao longo da leitura:

a. Em uma roda de conversa, os alunos podem relatar suas experiências, descrevendo a história lida e 
comparando com o enredo seguido pelos colegas, encontrando as diferenças resultantes das escolhas 
de cada um, as idas e vindas na aventura.

b. Analisar os desfechos encontrados pela turma e os episódios que levam a cada um deles, avaliando 
as consequências da escolha do leitor e se os alunos perceberam como as atitudes escolhidas por eles 
determinaram o rumo dos acontecimentos.

c. Propor a criação de pequenas aventuras interativas, seguindo o modelo da estrutura do livro. A 
atividade pode ser feita em equipes. Esses grupos poderão desafiar uns aos outros para a leitura de seus 
textos. Após esse ciclo de leituras é interessante discutir o material criado pelos alunos.

4. Retome a atividade sobre as histórias de detetive, feita antes da leitura do livro, e compare aquelas 
impressões com o texto lido:

a. Zé Paçoca é parecido com os outros detetives? Por quê?

b. Vocês sabiam quem eram os culpados ou foi difícil descobrir? Por quê?

c. No que a história lida é parecida e no que é diferente das outras que vocês comentaram antes da leitura?

d. Qual é o papel do humor no livro? E do mistério?

5. Em diversos momentos da história, Zé Paçoca fala de características típicas da realidade de uma pequena 
cidade, como: todos se conhecem, todos se falam, todos comentam os acontecimentos. Mais de uma 
vez ele reclama da dificuldade de investigar o caso em uma cidade tão “faladeira”, com tanta gente se 
intrometendo na situação, dando palpites. Discuta essa realidade com a turma: a intenção das pessoas é 
ajudar ou atrapalhar? Por quê? Lembre-os de que muitos dos “palpiteiros” estavam envolvidos no crime, 
outros não. Peça para eles compararem a realidade dessas personagens com a vivida por eles: na sua cidade 
ou bairro, todos se conhecem? Qual a relação que mantêm com os vizinhos? Na comunidade em que 
vivem, uns ajudam aos outros? É comum haver fofocas? Sabem de tudo o que acontece nas redondezas? 
Quais as vantagens e as desvantagens de se morar em um lugar como o descrito por Zé Paçoca, ou em uma 
grande cidade onde comumente as pessoas mal conhecem seus vizinhos?

6. Destacar do texto o seguinte trecho: “Para mim isso é coisa de suspeito, porque quem não tem culpa 
no cartório não ia se incomodar de ser sutilmente investigado, não é mesmo?” (pág. 69). A partir dessa 
reflexão de Zé Paçoca, discutir:

a. Quem concorda ou discorda dessa ideia e por quê?

b. Ele realmente investigava sutilmente ou incomodava as pessoas?
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c. O fato de os moradores reagirem agressivamente à investigação é realmente suspeito? Por quê? 

d. Vocês se incomodariam de serem investigados por um crime que não cometeram? Como reagiriam?

7. Analisar situações do livro, comparando-as com a realidade de seus alunos. Para isso, discuta com a 
turma em uma roda de conversa:

a. As brincadeiras de JotaErre, Maria Tereza e Pedro são parecidas com a de vocês? Alguém conhece 
ou já brincou com um carrinho de rolimã? Em um ambiente de cidade grande o que equivaleria a esse 
brinquedo? (Se considerar adequado, os alunos poderão pesquisar mais informações sobre brincadeiras 
típicas de diferentes regiões brasileiras e compartilhá-las em classe. Uma opção, é contar com o professor 
de Educação Física para a experimentação das brincadeiras pesquisadas.)

b. O problema do lixo aumentou com a greve dos lixeiros. Como é a realidade do lixo na sua cidade e 
no seu bairro? Como é feita a coleta? As pessoas respeitam os horários e dias estabelecidos, ou deixam 
o lixo depositado nas calçadas? As ruas são limpas? Há lixões ilegais ou terrenos baldios que acumulam 
lixo? (Dessa discussão, com o apoio dos professores de Geografia e de Ciências, pode nascer uma 
pesquisa sobre a situação do lixo em nosso país, levantando qual a realidade do tratamento de detritos, 
o percentual de material reciclado e os principais problemas enfrentados nessa realidade tão diversa.) 

c. Zé Paçoca, em diversos momentos da narrativa, fala dos alimentos caseiros preparados por sua mãe, 
dos quitutes da dona Elza, dos bolos e cafezinhos que experimenta na vizinhança. Em nenhum momento 
vemos as personagens comendo congelados, snacks ou outros produtos industrializados. Essa realidade 
é parecida com a de seus alunos? Como é a alimentação deles e de suas famílias? É saudável? (Essa 
discussão pode se desdobrar em uma pesquisa sobre alimentação com a ajuda do professor de Ciências.)

8. Debater as atitudes de diversos personagens, analisando outras formas de lidar com as situações descritas, 
e levantar a opinião dos alunos sobre o melhor jeito de agir em cada caso:

a. Ao iniciar a investigação, Zé Paçoca despreza os suspeitos apontados por seu Cláudio e decide 
organizar sua própria lista de suspeitos. Faz isso por intuição e até assume que alguns dos suspeitos de 
seu contratante tinham o perfil que se encaixava no crime.

b. Ao descobrir que seus escritos estão sendo espionados constantemente, Zé Paçoca decide contratar 
o leitor como seu ajudante e nem faz questão de conhecê-lo, mas passa, gradativamente, a confiar em 
suas opiniões. 

c. Os moradores da cidade acompanham e espalham as notícias sobre a investigação. Pedro, em um dos 
caminhos do livro, chega a dizer que todos sabem o que está acontecendo e os principais divulgadores 
das notícias são o seu Demir e o próprio contratante, o seu Cláudio.

d. Ao perceberem as dificuldades de Zé Paçoca, Maria Tereza e JotaErre iniciam uma investigação 
paralela, do jeito que acham certo.

e. O jeito de dona Aparecida tratar o filho, Zé Paçoca, como se fosse uma criança. Você pode escolher 
outras passagens do livro e analisá-las em uma roda de conversa ou debatê-las com toda a classe. 
Busque abordá-las, levando em conta as consequências que acarretam e os outros caminhos possíveis 
para lidar com essas situações.
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Em parceria com o professor de Ciências:

1. Levantar os riscos que o lixo depositado em local e em condições inadequados representam para 
a saúde pública. Relembrar exemplos citados por Zé Paçoca como a proliferação de ratos, baratas, 
moscas, o mau cheiro, a contaminação do solo, as doenças. Pedir que a turma pesquise sobre o tema e 
compartilhe o resultado em classe. 

2. Solicitar que os alunos observem, durante uma semana, o lixo que é produzido em casa e na escola, 
anotando tudo o que é jogado fora. Para isso podem contar com a ajuda da família, que também poderá 
preencher a lista. Em sala de aula analisar essas relações, identificando os diferentes tipos de materiais 
e a forma correta de descarte. 

3. Pesquisar o impacto ambiental do lixo doméstico levado para um lixão ou um aterro sanitário. Identificar 
o que acontece com o solo e a água dos lençóis freáticos ou cursos de rios próximos. Destacar quais são 
os principais agentes poluidores desse lixo. 

4. Questionar a turma sobre o destino dado em suas casas a certos produtos como pilhas e baterias, 
óleo de cozinha usado, remédios vencidos etc. Pesquisar e debater o impacto desses materiais no meio 
ambiente e as alternativas viáveis para seu correto descarte. 

5. Promover uma ação no laboratório da escola para os alunos produzirem sabão a partir de óleo de 
cozinha usado. Caso considere o experimento arriscado para a turma, o professor poderá executá-la 
e pedir aos alunos que apenas observem e, depois, discutam o que viram. É interessante apresentar a 
eles iniciativas de ongs ou grupos de pessoas que recolhem o óleo nas residências com esse fim. Uma 
pesquisa na internet poderá oferecer muitos exemplos desse experimento. 

6. Apresentar ou retormar com os alunos o conceito dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Debater a 
importância dessa ordem, avaliando o efeito positivo da reciclagem, mas também os impactos que gera. 
Pedir que pesquisem a realidade da reciclagem em nosso país e o cenário da coleta seletiva na região em 
que vivem. Então, discutir qual a necessidade das duas ações anteriores, reduzir e reutilizar.

Em parceria com o professor de História:

1. Propor uma reflexão sobre como a característica do lixo foi mudando ao longo dos anos: há alguns anos 
não existiam tantos aparelhos eletrônicos, celulares, computadores sendo descartados, por exemplo. Pedir 
para conversarem com avós ou pessoas de mais idade para contarem se na sua infância eram consumidos 
tantos produtos enlatados, embalados em plástico etc. Também é interessante questionar os entrevistados 
sobre como era a coleta de lixo antigamente e se acham que a quantidade de lixo produzido aumentou 
com o passar do tempo. Esse material pode ser analisado em classe. 

2. Apresentar para a turma o tempo de decomposição de diversos materiais encontrados em nosso 
lixo doméstico. Avaliar com eles se verão a decomposição de tudo o que descartaram (papéis, latas de 
refrigerante, garrafas pet, embalagens de biscoitos e salgadinhos), ou se alguns desses itens permanecerão 
em nosso planeta por mais tempo do que suas vidas. Discutir com eles como reverter essa realidade. 

3. Debater como será o lixo do futuro e a realidade da coleta: que tipos de materiais serão descartados? O 
que não vai existir mais no lixo comum? A solução continuará sendo aterros sanitários? A coleta seletiva vai 
crescer? Esse exercício de análise da nossa realidade pode ser feito em uma roda de conversa. 
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4. O problema do lixo é uma realidade global, não apenas brasileiro. Nós últimos anos, a mídia noticiou o 
caos em cidades europeias gerado por greves de lixeiros. No Brasil essa situação também foi vivenciada. 
Na Itália, em Nápoles (2010), o exército precisou retirar o lixo das ruas. Seus alunos podem pesquisar a 
respeito, compartilhar as notícias encontradas e discutir a importância desse serviço de coleta e o que 
aconteceria na sua cidade se ele deixasse de ser prestado. Também é interessante discutir o caso de países 
ricos que mandam seu lixo, muitas vezes tóxico, ilegalmente para países pobres. Ao final, proponha a 
reflexão: o problema do lixo acaba quando o lixeiro faz a coleta em nossas casas?

Em parceria com o professor de Geografia:

1. Pesquisar a situação do lixo em nosso país. O portal ambiental Ecoterra (http://www.ecoterrabrasil.
com.br/home/index.php?pg=temas&tipo=temas&cd=373) traz um material bem interessante, discutido 
criticamente, e merece uma visita. 

2. Levantar informações sobre como o lixo é tratado na região em que vivem: existem lixões ou aterros 
sanitários? Há coleta seletiva? Se possível, promover a visita dos alunos ao lixão ou aterro da região, para 
que possam ver de perto o impacto ambiental causado por todos nós. 

3. Fazer um estudo sobre a viabilidade de implantar a coleta seletiva na escola. Se ela já existir, verificar a 
possibilidade de ampliá-la para o bairro. Sua turma pode buscar apoio de funcionários e outras classes para 
fazer o projeto acontecer. Se for necessário angariar recursos para esse processo, pode ser organizada uma 
gincana de coleta e venda de material reciclável, onde o dinheiro arrecadado seja destinado à campanha 
de conscientização e compra de lixeiras adequadas. 

4. Mapear o bairro em que vivem, identificando onde existem lixeiras, de que tipo são, se são particulares 
ou públicas, se são utilizadas pela população, se as ruas são limpas ou não, que tipo de lixo é encontrado 
no chão. O trabalho pode ser feito em grupos e compartilhado em classe. A partir do resultado pode ser 
realizada uma campanha de conscientização na sua comunidade.

Em parceria com o professor de Artes:

1. Promover uma oficina de reutilização de materiais, usando embalagens vazias para a criação de objetos 
diversos. Na internet podem ser encontradas muitas ideias como vidros decorados com tinta acrílica, porta-
treco de caixinhas, porta-lápis de latinhas etc. 

2. Realizar uma oficina de reciclagem de papel e de reaproveitamento de jornal para a produção de objetos 
utilitários (ver: http://www.sonholilas.com.br/2008/04/15/como-fazer-canudos-de-jornal/). 

3. Analisar com a turma as ilustrações do livro identificando: as imagens da abertura dos capítulos, 
produzidas artesanalmente pelo artista Edu Cardoso; as fotos supostamente tiradas por Zé Paçoca, mas 
que foram criadas no computador por colagens de imagens; os bilhetes em código, também gerados no 
computador pela autora. Discuta essas técnicas e, se possível, peça para que ilustrem outros momentos da 
história experimentando-as ou usando outros recursos que conheçam. 

4. Criar novas aventuras interativas e jogá-las em sala de aula. A atividade pode ser feita com o formato de 
livro-jogo, como o lido, ou como uma aventura de RPG. Na internet são encontradas orientações de como 
jogar RPG.
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Um assunto leva ao outro
Ainda hoje, são inúmeras as campanhas de conscientização que tentam mostrar ao cidadão que o lugar do lixo 
é no lixo, e não em ruas, praças, terrenos baldios, locais públicos. Conceito básico, mas ainda não assimilado 
e praticado por toda a nossa sociedade. Você pode discutir essa realidade com os alunos e debater o que é 
necessário para mudar nosso comportamento e levar as pessoas a agirem de forma correta. É interessante 
promover a avaliação das atitudes deles no dia a dia – a análise da situação do lixo na escola pode ser um 
ponto de partida. 
Paralelamente a esse trabalho educativo da população, nos últimos anos vimos um novo questionamento 
nascer: mas o que é lixo, afinal? 
A indústria da reciclagem nasceu e se fortaleceu rapidamente. Hoje, nosso país se destaca na reciclagem de 
vários materiais, como o alumínio (78%, segunda maior marca do mundo) e o papel (36%). Mas ainda recicla 
pouco, apenas 14% da população é atendida pela coleta seletiva em todo o país, sendo que praticamente 
metade dessa estatística se concentra no Sudeste. Você pode passar essas informações para seus alunos e 
propor que realizem uma pesquisa no ambiente escolar e na comunidade vizinha, perguntando às pessoas: 

1. O que é lixo? 

2. O que deve ser feito com o lixo? 

3. Você alguma vez jogou lixo na rua? Por quê? 

4. Latas, vidros, embalagens plásticas, pet, papel... tudo isso é lixo? Por quê? 

5. Você pratica a coleta seletiva? Por quê? 

As respostas podem ser analisadas coletivamente em sala de aula e, a partir daí deverá ser identificado o que 
precisa mudar na comunidade em que vivem. Os alunos também poderão debater caminhos para promover 
essa mudança. 
É interessante, ainda, que a turma pesquise a realidade dos catadores de recicláveis, as associações e 
cooperativas organizadas por eles e como o que antes era considerado lixo hoje garante uma sobrevivência 
digna para tanta gente. Se for viável, seria proveitoso organizar uma visita da turma a uma cooperativa de 
coleta seletiva. Depois, desenvolva uma discussão sobre o que é necessário para mostrar a todos que o lixo não 
deixa de ser um problema do cidadão quando é coletado e levado para um aterro ou um lixão. 
Em um dos caminhos da história, na página 108, lê-se o trecho “Já que está sujo, um saco a mais não faz 
diferença... Parece que é isso o que eles pensam... Que absurdo! Se o lugar virar mesmo um lixão irregular, vai 
dar problema para todo mundo: o cheiro ruim, a contaminação do solo, ratos, baratas, moscas, doenças!!! Já 
pensou? Mosquito da dengue, leptospirose...”. Após relê-lo com a turma, questione: 

1. É frequente esse pensamento de que já que todo mundo age errado não faz diferença eu agir certo ou 
errado? Como vocês vivenciam isso no dia a dia? 

2. O que é preciso para conscientizar as pessoas da importância do papel de cada um, quando o assunto 
é o nosso planeta? 

3. Se continuarmos a tratar o lixo da mesma forma como tratamos hoje, qual será o nosso futuro? 

O ideal é fechar o trabalho com um conjunto de ações de conscientização e mobilização da comunidade 
escolar e vizinha para a questão do lixo. As ações deverão ser voltadas para a realidade local identificada 
por sua turma. Alguns exemplos: campanhas de conscientização com cartazes, folhetos, palestras, debates, 
passeatas; implementação de coleta seletiva; mutirão de limpeza da escola, de ruas, praças ou parques.
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Desafio
1. Em certa altura do enredo de Um caso muito sujo, Zé Paçoca descobre que muitos moradores da cidade 
são responsáveis por jogar o lixo no quintal do seu Cláudio, até a própria vítima tem culpa na história. 
Nesse momento, ele questiona o leitor sobre como deve agir (página 115). Dois dos desfechos (1 e 2) são 
satisfatórios, mas deixam algo a desejar. Peça para os alunos lerem esses desfechos e dizerem por que 
não podem ser considerados um “final feliz”, o que faltou na solução proposta nesses dois caminhos. 
Eles devem concluir que faltaram a conscientização, a sensibilização e a mobilização dos envolvidos no 
problema. É interessante retomar a reflexão sobre o papel de cada um tanto na origem quanto na solução 
do problema. Se possível, aplique essa reflexão em uma questão real vivida na comunidade escolar, 
mostrando a participação de cada pessoa nessa situação e a necessidade do envolvimento de todos para 
transformar a realidade.

2. Muitos são prejudicados pela atitude irresponsável de se acumular lixo em local indevido, mas, em toda 
a história, apenas um grupo de personagens demonstrou que já cuidava de seu lixo com atenção, de forma 
a ajudar ao meio ambiente:

a. Quem eram essas pessoas? (Pedro Salomão e toda a sua família.)

b. O que eles faziam com o lixo produzido em casa? (Tudo o que era orgânico ia para a composteira, 
para virar adubo. O que dava para reciclar eles levavam para uma cooperativa. E pouca coisa sobrava 
para ser coletado pelo lixeiro.)

c. As ações desses personagens são fáceis de serem praticadas por todos? Por quê?

d. Em sua opinião, por que essas atitudes não eram seguidas por outras pessoas da cidade?

e. Se todas as famílias fizessem o mesmo que esses personagens, o que teria acontecido quando os 
lixeiros entraram em greve? Haveria o problema investigado por Zé Paçoca?

3. Todas as questões podem ser respondidas individualmente e, depois, discutidas em uma roda de 
conversa. Você poderá enfatizar que, se a compostagem e a coleta seletiva fossem praticadas por todos, 
sobraria pouco lixo para a coleta tradicional e não haveria tanto acúmulo de detritos durante a greve. Se 
a comunidade fosse consciente a ponto de praticar essas ações, dificilmente acumularia lixo no quintal 
de alguém. Ao discutir a viabilidade das atitudes da família Salomão, a turma pode pesquisar mais sobre 
a compostagem e perceber que ela pode ser feita até em um balde. O mais difícil é as pessoas terem 
disposição para fazê-la, assim como para separar o material para a coleta seletiva. Ou seja, tudo depende 
da boa vontade individual e da organização coletiva.

Sugestões para avaliação
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo; 
atividades de redação e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação do 
trabalho pedagógico com a obra Um caso muito sujo da PAULUS Editora, e que não pretendem ser deter-
minantes do trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista que somente o professor conhece as 
necessidades específicas de sua turma.
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