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Resumo

A questão ambiental ganha destaque nas últimas décadas, em virtude de impactos danosos ao espaço
geográfico. Essa questão tem sido foco de discussões nas escolas e nas academias e nos noticiários,
devido suas repercussões sobre o espaço de vivência humana. Por esse contexto, o artigo buscou analisar
os impactos da ação humana sobre meio ambiente em consonância com as necessidades dos alunos de
ensino fundamental, da Escola Técnica Agrícola João Alves dos Santos, avaliar, refletir e compreender o
espaço vivido. O mesmo ocorreu por aplicação de questionários com alunos e catadores de produtos
recicláveis no Bairro Riacho Doce. Logo, a partir de orientação interdisciplinar, observou-se que o meio
ambiente passa por diversas problemáticas, que decorrem das transformações espaciais e
socioeconômicas.

Palavras-Chaves: Educação Ambiental, escola e geografia.

Abstract

The environmental issue is highlighted in recent decades because of harmful impacts to the geographic
space. This question has been the focus of discussions in schools and academies and in the news because
of its impact on human living space. In this context, this paper seeks to analyze the impacts of human
action on the environment in line with the needs of primary school students, the of School Agricultural
Technical João Alves dos Santos, evaluate, reflect and understand the lived space. The same was true for
questionnaires with students and collectors of recyclables in Sweet Creek Subdivision. Logo from
interdisciplinary orientation, it was observed that the environment goes through various problems that
arise from socio-economic and spatial transformations.

Keys words: Environmental Education, school and geography

I INTRODUÇÃO

A questão ambiental ganhou destaque nas últimas décadas, em virtude de impactos danosos ao espaço
geográfico. Essa questão tem sido foco de discussões nas escolas e nas academias e nos noticiários,
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devido suas repercussões sobre o espaço de vivência humana.

A partir disso, o referente artigo buscará analisar os impactos da ação humana sobre meio ambiente em
consonância com as necessidades dos alunos de ensino fundamental avaliar, refletir e compreender o
espaço vivido. O mesmo trata da relação de catadores de produtos recicláveis do Povoado Riacho Doce,
local de morada de muitos alunos da Escola Técnica Agrícola João Alves dos Santos, e da avaliação
ambiental desses alunos em relação a seu local e a sua residência.

O presente trabalho fora desenvolvido nos meses de junho e julho de 2012, em conformidade com as
necessidades dos alunos analisarem as informações referentes aos impactos da ação humana sobre o
espaço. O mesmo fora desenvolvido com aplicação de 20 questionários entre alunos da própria escola e 15
questionários com catadores de plástico (garrafas petis), alumínio (Latinhas), papel, cobre e ferro. Esse
trabalho fora realizado juntamente com alunos do 8º e 9º ano da referida escola.

O mesmo será apresentado em cinco itens principais: 1- Bairro Riacho Doce: Análise Desse Recorte
Espacial, no qual será realizada a descrição do espaço geográfico; 2- A Educação e o Meio Ambiente, num
recorte teórico, considerando estudos já realizados sobre a temática e relatos dos alunos que vivência essa
bairro; 3- A Educação Ambiental e a Percepção do Aluno em Relação aos seus Impactos sobre o espaço
geográfico, no qual descreveremos a opinião dos alunos a partir de tabelas e gráficos, além de fazemos
analogia a teoria referendada; 4- Relação Reciclagem e Meio Ambiente sobre a Óptica do Trabalhador
Catador, quando abordaremos as condições subumanas de trabalho e a percepção desse trabalhador sobre
o desenvolvimento de atividades sustentáveis; e, 5-Considerações Finais, na qual proporemos possíveis
medidas de melhoria das condições de vida dos trabalhadores da sustentabilidade ambiental.

Neste sentido, priorizou-se que o próprio aluno refletisse sua própria conjuntura. Isso porque existe a
necessidade de fazer uma educação de qualidade, que transforme a sociedade e torne-a mais consciente
de seu verdadeiro papel social, como agente responsável pela preservação do meio ambiente. Tal fato
decorre do lixo ser um elemento poluente do meio ambiente e ao mesmo tempo, ser utilizado como fonte
de renda para famílias desprovidas de trabalho e de renda. Consequentemente, torna-se cada vez mais
importante conhecermos os aspectos correlacionados a essa sociedade e buscar mostrar aos nossos alunos
a importância de conhecer sua realidade citadina.

Logo, a educação se coloca como um importante atributo para a conscientização social, pois ela é
fundamental para o reconhecimento sócio espacial e para a compreensão do mundo e do local em que
vivemos. Por esse contexto, a escola se coloca como um espaço coletivo de ensinar, aprender e efetuar
mudanças de comportamento que transforme a sociedade de forma qualitativa. Sendo assim, a escola, de
modo interdisciplinar, tem buscado compreender o contexto em que os alunos estão inseridos, por meio
de projetos pedagógicos, na tentativa de que eles consigam entender melhor os conteúdos trabalhados em
sala de aula e que se desenvolvam de forma satisfatória.

A Escola Técnica Agrícola Prefeito João Alves dos Santos não foge dessa realidade, e com o objetivo de
combater a evasão, a repetência e proporcionar mudanças de comportamento e consciência,
propusemo-nos desenvolver a percepção do aluno no sentido de refletir e compreender aspectos do meio
ambiente no seu local de vivência, uma vez que, o maior número de nossos alunos mora no bairro Riacho
Doce. Logo, nosso intento é contribuir para a melhoria das suas percepções, reflexões e assim buscar
soluções educativas para a comunidade.

II BAIRRO RIACHO DOCE: ANÁLISE DESSE RECORTE ESPACIAL

O bairro Riacho Doce está localizado na porção nordeste da Cidade de Itabaiana, numa área periurbana
(Figura 01). O mesmo possuí estrutura imobiliária modesta em relação ao do centro da cidade, mas não
como a dos grandes centros urbanos com casas paupérrimas. Há casas de alvenaria simples. Todavia, o
mesmo sofre com a falta de esgotamento sanitário e com alguns equipamentos instalados, caso de
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empresa de alvenaria e madeireiras, que promovem a poluição atmosférica do local, com o expelir de
fumaça, areia e pó de madeira proveniente da fabricação de tijolos e telhas e do manejo com a
madeira.[1]

A comunidade que aí vive, são oriundas de áreas rurais do município de Itabaiana, como também de
outros municípios sergipanos e mesmo baianos, que vem buscar nessa cidade melhores perspectivas de
vida. Todavia, a população residente, em maior número são idosos aposentados que sustentam toda a
família, desde jovens a adultos, que não se interessam e nem se inserem nas perspectivas de emprego
existentes na cidade. Fato que explica a inclusão de adultos e idosos na coleta de plástico, alumínio, papel,
cobre e ferro pelas ruas da cidade de Itabaiana.

A prática de coleta nessa comunidade tem surgido como alternativa na melhoria das condições de renda.
Todavia, a mesma se depara com duas problemáticas sistêmicas no trabalho com esses materiais: 1- A
forma de armazenagem, que está em terrenos vizinhos às residências dos catadores sem cobertura e
tratamento, estando a céu aberto e propício a disseminação de odores, doenças[2] e contaminação; e 2- A
cadeia de comercialização, no qual a pessoa do intermediário domina a mercantilização dos produtos
recolhidos juntamente a indústria de reciclagem.

Neste sentido, passaremos nos próximos pontos a verificar a relação ambiental dessas pessoas com o
meio ambiente vivenciado e a percepção dos alunos sobre esses aspectos.

III A EDUCAÇÃO E O MEIO AMBIENTE

A educação está em todos os lugares, onde se deseja aprender e ensinar e vice-versa, isto é, ela
reporta-se ao desenvolvimento das faculdades físicas, morais e intelectuais do ser humano. É um
fenômeno responsável pela manutenção e perpetuação das relações sociais a partir da transposição, às
gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao
ajustamento de membros no seu grupo ou sociedade.

Todavia, a educação é apenas uma fração da experiência de socialização. Ela aparece sempre que há
relações e intenções de ensinar e aprender. Neste contexto, a socialização realiza e dissemina as
necessidades e projetos da sociedade enfocando identidade, ideologia e modo de vida de um grupo social.
Enquanto que a educação acontece em locais onde necessariamente não haja escola, já que por toda parte
pode haver “[...] transferência de saber de uma geração a outra, onde não foi sequer criada a sombra de
algum modelo de ensino formal e centralizado. A educação aprende com o homem a continuar o trabalho
da vida” (BRANDÃO, 1993, p. 13).

O homem transforma com trabalho e consciência, partes do espaço natural através de sua cultura. Ele
aprendeu a transformar as trocas feitas no interior dessa cultura em situações sociais de aprender, ensinar
e aprender, o que perfaz assim, a educação. Deste modo, a educação é uma forma contínua no ciclo da
vida. Ela se instala dentro do intelecto humano através de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e
de relações de poder. Mas, ela evolui constantemente, pois,

[...] Cada tipo de grupo humano cria e desenvolve situações, recursos e métodos
empregados para ensinar às crianças, aos adolescentes, e também aos jovens e
mesmo aos adultos, o saber, a crença e os gestos que o tornarão um dia o
modelo de homem ou mulher que o imaginário de cada sociedade – ou mesmo de
cada grupo mais específico, dentro dela – idealiza, projeta e procura realizar. [...]
Nunca as pessoas crescem a esmo e aprendem ao acaso (DURKHEIN, 1978, p.
22-23).

A natureza do homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria
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condições especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e
exige organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de
educação. Na educação, como o homem a pratica, atua a mesma força vital,
criadora e plástica, que espontaneamente impele todas as espécies vivas à
conservação e a propagação de seu tipo. É nela, porém, que essa força atinge o
seu mais alto grau de intensidade, através do esforço consciente do
conhecimento e da vontade dirigida para a consecução de um fim (WERNER
JAEGER, 1995, p. 14-15).

Deste modo, a educação acontece em qualquer espaço que ocorra convívio social. Nesse processo de
evolução da educação humana, passa a ocorrer à educação formal, que é o momento de sujeição da
educação à pedagogia. Essa ciência passa a criar métodos, regras e tempos para o processo ensino
aprendizagem, que passa a se materializar no espaço da escola, na relação aluno-professor. Por
consequência, a escola aparece da necessidade de promover divisão de tarefas, separando
hierarquicamente os saberes e as formas de trabalho.

No contexto de interatividade, professor-aluno, é que propomos um estudo interdisciplinar, unindo
geografia, aspectos pedagógicos e das ciências agronômicas para estudar a relação da educação com o
meio ambiente. Sendo o meio ambiente local essencial para uma relação contínua de reciprocidade com a
natureza e para a manutenção da vida. Isso porque, o meio ambiente é “[...] conjunto de componentes
físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos, em um prazo curto ou
longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas” (RETRIEVED, 2007).

IV A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A PERCEPÇÃO DO ALUNO EM RELAÇÃO AOS SEUS IMPACTOS SOBRE O
ESPAÇO GEOGRÁFICO

O meio ambiente natural tem sido substituído por espaços urbanos, palco de relações entre o homem e
seu meio físico. Tal transformação do espaço traz em si o desafio de agregar sustentabilidade urbana, a
partir da confluência de três principais fatores interdependentes, que são: o desenvolvimento econômico,
o desenvolvimento social e cultural das populações e a preservação ambiental realizado simultaneamente
e em harmonia. Tais fatores tornam-se peças fundamentais para a qualidade de vida da população atual e
principalmente para futuras gerações (DIAS, 2000).

Apesar desse processo capitalizado, não pode esquecer-se de tentar uma concretização dos princípios do
desenvolvimento sustentável, que perpassam a necessidade de outro modelo de gestão para as cidades.
Nesse contexto, é que a educação e percepção ambiental contribuem para a inter-relação racional dos
elementos naturais, das necessidades econômicas e interesses político-sociais. Nesse contexto,
adentramos aos sentidos reais das duas categorias chaves para o trabalho em tela, que são: Educação
Ambiental e Percepção Ambiental, sem desmerecer claro, a sustentabilidade, que intrinsecamente estará
sendo tratada em poucas linhas a seguir.

4.1 A Educação Ambiental

A educação ambiental visa disseminar o conhecimento sobre o meio ambiente, tendo como principal
função a conscientização sobre sua preservação. Isso decorre da crescente preocupação do homem em
relação às catástrofes naturais. Todavia, a contextualização dessa educação só ocorrerá na Conferência de
Estocolmo (1972), quando é fincada a primeira atitude mundial em tentar organizar as relações de
Homem e Meio Ambiente e também, após a criação de profissionais e pessoas pelo mundo com uma visão
voltada as discussões do meio ambiente e seus afins, como sustentabilidade[3].

No Brasil, a educação ambiental tornou-se lei em 27 de Abril de 1999. A Lei N° 9.795 – Lei da Educação
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Ambiental, em seu Art. 2° afirma: "A educação ambiental é um componente essencial e permanente da
educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do
processo educativo, em caráter formal e não formal”. Desta maneira, a educação ambiental visa proteção
e uso sustentável de recursos naturais e a proposta de construção de sociedades sustentáveis.

Nesta perspectiva, a educação ambiental tenta conscientizar o ser humano, colocando-o como parte do
meio ambiente, pois a educação é um

Processo em que se busca despertar a preocupação individual e coletiva para a
questão ambiental, garantindo o acesso à informação em linguagem adequada,
contribuindo para o desenvolvimento de uma consciência crítica e estimulando o
enfrentamento das questões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto
de complexidade, procurando trabalhar não apenas a mudança cultural, mas
também a transformação social, assumindo a crise ambiental como uma questão
ética e política (Art. 1o da Lei nº 9.795 de abril de 1999).

4.2 A Percepção e a interface ambiental

A percepção é observada através de representações coletivas a nível cultural e social, como também, por
características individuais, quando da representação de objetos, que é dada a partir de uma percepção
comportamental.

Todavia, de todos os tipos de percepção a que está em foco atualmente é a Ambiental. Esta busca
trabalhar conceitos geográficos a fim de localizar fatos e trabalhá-los de forma direta, em termos de
valores, e indireta, de modo científico, ou seja, de modo a configurar um quadro de topofilia (elo afetivo
entre a pessoa e o lugar). Segundo TUAN (1983) este conceito pressupõe a importância capital da noção
de lugar, em comparação com a de espaço, para a afetividade humana, admitindo que o exercício do
sentimento topofílico são os lugares valorizados e agradáveis.

Dentro do contexto da percepção ambiental, a geografia humanística ressurge forte nos anos 1970,
traçando novos caminhos com relação à interdisciplinaridade. A geografia e ciências a fins começaram a
buscar nos estudos de percepção ambiental uma nova alternativa epistemológica. Nos anos sessenta e no
início dos setenta, a percepção foi, segundo AMORIM FILHO (1996), direcionada por duas concepções
fortes, de um lado, Neopositivistas, com qualificação, racionalização e sistematização; de outro, os
neo-marxistas, com materialismo e economismo.

No século XX, a “Geografia Humanística” ganha novo apreço, tendo como marco fundamental o
desenvolvimento e a consolidação da geografia da percepção com foco para o elemento ambiental. Essa
geografia tem como precursor Yi-Fu Tuan e baseia-se na fenomenologia existencial, valorizando a
experiência do indivíduo ou do grupo social, visando compreender o comportamento e as maneiras de
sentir das pessoas em relação aos lugares.

A percepção para o geógrafo ficou evidenciada no estudo das paisagens, especialmente a urbana, como
também, no espaço vivido pelo homem, pois a questão do espaço vivenciado em sua percepção que é um
elemento tanto de qualidade de vida percebida ou não, como de aceitação imposta pela questão de
sobrevivência neste espaço, e este espaço é o seu meio ambiente.

Neste contexto, na área urbana, há partes menores, os bairros que são lugares conceitualmente
intelectuais. Dentro dos mesmos existem as ruas, que é o local onde mora e onde envolve emoções.
Contudo, é bom frisar que o conceito de lugar, “[...] depende da experiência, porém não é uma
consequência inevitável da experiência. O conceito pode ser deduzido e esclarecido por meio de perguntas,
dirigidas primeiro para o concreto e depois para os mais abstratos” (TUAN, 1983, p.189).
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Do exposto observa-se também que tanto fatores externos como internos influenciam a percepção.
Sabendo-se que o processo de percepção tem início com a atenção, que não é mais do que um processo
de observação seletiva, ou seja, das observações por nós efetuadas. Este processo faz com que o
indivíduo perceba alguns elementos em desfavor de outros. Deste modo, são vários os fatores que
influenciam a atenção e que se encontram agrupados nessas duas categorias: a dos fatores externos
(próprios do meio ambiente) e a dos fatores internos (próprios do nosso organismo).

A interdiciplinariedade da percepção dentro de várias ciências, tais como na psicologia e principalmente na
geografia, no que se refere à questão ambiental, se mostra como uma sensibilidade extremamente
importante no que se refere à representação, avaliação e planejamento da qualidade de vida. Sendo
assim, a percepção é rica em significados e significantes, mesmo considerando os diferentes usos dos
signos linguísticos, verifica-se que a semiótica (responsável pelo entendimento da linguagem e da
gramática das percepções nas mais diversas culturas) busca trazer sentido e promover comunicação entre
indivíduos ou sociedades.

4.3 A visão e percepção do meio ambiente pelo aluno

De acordo com a referida análise perceptiva passamos a observar as análises dos alunos em relação ao
seu espaço de vivência e em relação a suas informações quanto à educação ambiental. Tomando como
referência 20 alunos entrevistados na referida escola, sendo 60% do sexo feminino e 40% do sexo
masculino, observamos que 11 moram em bairros da cidade, 5 no centro da cidade e 4 moram em
povoados do município de Itabaiana.

Entre 70% desses alunos são visíveis seus entendimentos sobre o meio ambiente, como sendo elementos
vivos e não vivos presentes no espaço. Para esses alunos os principais impactos causados pelo homem ao
meio ambiente são desmatamento, utilização de agrotóxicos e poluição de águas, além de outros.

Em relação ao manejo com o solo, os alunos perceptivamente atestam que a queima e uso excessivo de
insumos agrícolas são danosos à prática de cultivos, como também ao meio ambiente, podendo provocar
desertificação no terreno. Além desses aspectos os alunos delimitam outros pontos como preocupantes a
atividades agrícolas (Tabela 01).

Tabela 01. Percepção dos Alunos em Relação ao Manejo com o Solo para Plantio.

Queima de vegetação 17
Uso excessivo de insumos agrícolas 16
Falta de Rotação do Solo 10
Prática Monocultora 7
Outra 0

Fonte: Pesquisa de Campo. Organização: CARVALHO (2012).

Os alunos mostram ter conhecimento em relação à necessidade de promover a seletividade do lixo em
suas residências (2%), mas poucos praticam esse aspecto (20% do total). Eles atestam que faltam
educação e informação em relação a esse aspecto, mas 45% deles apontam a coleta seletiva como uma
medida a ser adotada para melhoria das condições de vida em casa e no seu bairro. Somam-se a essas
medidas outros aspectos, entre os quais: a necessidade de ter esgotamento sanitário (55%), usar
bicicletas ao invés de veículos automotores (10%), plantar ou manter árvores na sua residência (35%),
reutilizar água já usada para serviços domésticos (10%), desligar aparelhos eletrônicos que não estão
sendo utilizado (10%), utilizar material reciclável (50%) e usar sacolas recicláveis (25%).
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Na residência desses alunos a coleta de lixo não segue unicamente o padrão da cidade, em realizar a
coleta por meio de carros do poder público, apesar de 90% de eles alegarem essa utilização. Segundo os
alunos, seus familiares jogam lixo em terreno baldio (5%), levam ao lixão local (5%) e apenas 10%
promovem a seletividade e os produtos que podem ser reciclados disponibilizam aos catadores.

Além do aspecto do lixo propriamente, outros problemas assolam a realidade desses alunos,
principalmente dos que moram no bairro Riacho Doce, entre os quais: a falta de esgotamento sanitário
(35%) e problemas respiratórios (60%)[4]. Apesar disso, 50% dos alunos acham as condições ambientais
do local em que moram boas.

Os alunos entrevistados tem conhecimento de outros impactos ambientais, entre os quais são destacados:
o aquecimento global, as enchentes e os processos de extinção de espécies vegetais e animais (tabela 02).

Tabela 02. Impactos Ambientais conhecidos pelo aluno.

Alunos Percentual
Aquecimento Global 11 55%
Enchentes 11 55%
Falta de Circulação de AR 3 15%
Matança de florestas e Fitos plânctons 6 30%
Chuvas Ácidas 3 15%
Extinção de Espécies Vegetais e Animais 11 55%
Buraco na Camada de ozônio 2 10%

Fonte: Pesquisa de Campo. Organização: CARVALHO (2012).

Em termos perceptivos, os alunos acreditam que algumas medidas são fundamentais para a melhoria das
condições ambientais de seu local de vivência, como a explanação de bons exemplos, aconselhando a
comunidade e através de conversas interativas com amigos (Tabela 02).

Tabela 02. Medidas que podem estimular a melhoria das condições ambientais do seu espaço de vivência

Alunos Percentual
Mostrando bom exemplo 14 70%
Educando a Família 1 5%
Aconselhando sua Comunidade 9 45%
Através de Conversas com Amigos 4 20%

Fonte: Pesquisa de Campo. Organização: CARVALHO (2012).

Para esses alunos as condições ambientais poderiam ser melhoradas com preservação de recursos hídricos
(60%), educação (55%), desenvolvimento sustentável (55%), utilização de fontes de energias renováveis
(20%), reciclagem e coleta seletiva (10%).

Tais informações definem a conscientização dos alunos em relação ao meio ambiente. Esses mostram ter
percepção de formas de melhorar as condições ambientais, mas pouco faz, devido a uma série de fatores,
que perpassam ao modo de comunicação em casa e a forma de orientar seus familiares, além do medo de
contrariar um padrão que é consistente em sua comunidade. Nesse contexto, é que adentraremos as
reflexões apontadas pelos catadores de produtos recicláveis no bairro Riacho Doce.
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V RELAÇÃO RECICLAGEM E MEIO AMBIENTE SOBRE A ÓPTICA DO TRABALHADOR CATADOR

Não há uma definição metodológica e previa nos dicionários para a profissão de catador. Mas em função
do termo linguístico que deriva – Catar, catador pode se referir a buscar, a recolher um por um, ou
examinar atentamente. Logo, a definição de catador aqui utilizada se refere a quem recolhe produtos
recicláveis.

Entre os trabalhadores entrevistados, a maior parte é de mulheres. Isso pode ser decorrente da falta de
inibição da mulher de trabalhar em qualquer atividade que lhe garanta um melhor nível de renda e
possivelmente em função da idade das mulheres envolvidas na catação – idosas, aposentadas, e que
precisam ampliar a renda familiar.

Essa atividade tem sido exercida devido a fatal de opção, por necessidade financeira, falta de emprego
formal, complementação de renda familiar e por outro motivo (Figura 08). Eles começaram a exercer essa
atividade em idade adulta (86.6%), ainda criança (6,7%) e quando idoso (6,7%). Entre os entrevistados
muitos já são idosos e tem principalmente, de 0 a 5 anos na profissão.

Os catadores, entre eles 86,6%, acreditam que contribuem para a preservação ambiental e 13,4% acham
que a atividade contribui, mas não é a essencial para esse intento. Entre os produtos mais selecionados
por esses catadores estão o plástico, o alumínio e papel, em função da facilidade de comercialização e da
sua reutilização, após o processo produtivo da reciclagem.

Os produtos coletados têm sido direcionados para ferro velho (33,4%), intermediários (26,6%), outros
municípios (20%) e indústria de reciclagem (20%). Além disso, eles disseram trabalhar principalmente em
família, como forma de preservar a união e ter mais mão de obra acoplada ao trabalho. Alega também,
que o trabalho de coleta não causa danos a saúde (60%). Entre os que atestam problemas de saúde, os
danos mais comuns eram pressão alta, respiratórios e de pele.

Os entrevistados dizem que não possui associação de catadores, em função dos profissionais terem visão
individualista e não conseguirem se unir. Todavia, eles mostram que talvez fosse positivo a organização
desses profissionais para não haver tanta competitividade.

Por esses relatos, fica a concepção de que a coleta de produtos recicláveis nas ruas da cidade é algo
positivo para o meio ambiente, pois além de promover a reciclagem de produtos que levariam milhares de
anos para se decompor na natureza, também evita um dos maiores problemas urbanos da atualidade, a
presença de lixo nos esgotos e consequentemente as enchentes, por dificuldade de escoamento.

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em meio às reflexões desenvolvidas por estudiosos do meio ambiente, muitas problemáticas nesse espaço
continuam sem soluções em função do pouco empenho em refletir questões tão simples a nível local. Essa
questão, com certeza, foi um dos piores reflexos visualizados no bairro Riacho Doce e mesmo entre os
alunos da Escola Técnica Agrícola João Alves dos Santos, que mostraram ter conhecimento de causa.

Em função desse agravante o ideal é se promover trabalhos diretos na comunidade através da escola, pois
a partir disso o aluno passa a refletir sua realidade e sistematizar melhor suas atitudes em relação ao meio
ambiente local e residencial. Nessa perspectiva, os alunos percebem a problemática do seu espaço e passa
a buscar medidas simples e eficiente para combater a falta de informações e a poluição seja atmosférica
ou da superfície, no espaço de vida.

Neste contexto, percebemos, enquanto profissionais, o quão importante foi essa atividade para os alunos
da Escola Técnica Agrícola Prefeito João Ales dos Santos, em Itabaiana/SE. Essa importância fincou-se em
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reconhecer o que causa danos ao meio ambiente e a elaborar possíveis soluções, por meio de conversas
em casa, com amigos e mesmo, de aprenderem na escola possibilidades para melhorar a qualidade de
vida de suas famílias e de auxiliar os trabalhadores de catação a melhorar suas relações familiares,
espaciais e comerciais.

Logo, a partir de orientação interdisciplinar, observamos (professores e alunos) que o meio ambiente
passa por diversas problemáticas, que decorrem das transformações espaciais e
socioeconômicas.Apegados a essas questões, verificamos como a sociedade em geral e de forma mais
específica em Itabaiana, no bairro RIACHO DOCE, tem refletido questões referentes ao meio ambiente, às
problemáticas envolvidas e as possíveis soluções pensadas pelos alunos para atingir a sociedade. Por esse
aspecto, adentramos as temáticas interdisciplinares que nos relataram os impactos danosos promovidos
pelo homem nesse espaço.
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[1] Observamos de longe a forma de armazenagem de areia utilizada nessa indústria de alvenaria, em
terreno em frente a sua instalação, a céu aberto, e a forma de trabalho das pessoas dentro da mesma.
Essa poderia amenizar a poluição ambiental colocando filtros em seus fornos e mudando os horários de
torrefação de seus produtos.
[2] Caso da disseminação da dengue, vez que esse material mantém água da chuva e mesmo o calor do
sol. Logo, precisaria-se montar novos equipamentos públicos que dê sustentabilidade a essa atividade.
[3] Sustentabilidade refere-se ao uso sustentável dos recursos naturais. Esses devem suprir as
necessidades das gerações presentes sem afetar as possibilidades de vida das gerações futuras.
[4] Os problemas respiratórios são consequência da falta de esgotamento sanitário.
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