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Introdução: Foi realizada uma pesquisa sobre a percepção ambiental dos moradores do distrito de Riacho
da Cruz-Januária sobre a disposição inadequada do lixo doméstico. Em que os atores principais dessa
experiência pedagógica foram os alunos do 3° ano do ensino médio de uma escola da localidade. Não
existe coleta do lixo na área, e a disposição é feita em áreas impróprias prejudicando o meio ambiente e
a população local. A percepção ambiental leva em consideração que o comportamento dos indivíduos é
realizado por meio de imagens subjetivas, ou melhor, que, as ações praticadas ocorrem em função do elo
afetivo entre os indivíduos e o lugar, construído ao longo de sua identidade cultural, por meio de fatores
internos e externos. Desse modo, o conhecimento que o ser humano tem a respeito seu ambiente vai
depender de sua percepção. Objetivo: diagnosticar a percepção ambiental dos moradores do distrito de
Riacho da Cruz– MG sobre a disposição inadequada do lixo doméstico na comunidade. Metodologia:
O interesse pelo tema surgiu a partir da abordagem sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável,
trabalhada na disciplina de Geografia. Mediante a temática os alunos começaram a questionar a questão
da disposição inadequada do lixo domiciliar na comunidade, tal inquietação resultou na elaboração
dessa pesquisa desenvolvida pelos próprios alunos dentro da localidade. A abordagem metodológica
foi a quantitativa embasada em questionários realizados com os moradores locais, além de estudos
bibliográficos embasados em conceitos como: Percepção ambiental e Educação ambiental, apresentando
a Percepção Ambiental como estratégia metodológica para a implementação da Educação Ambiental.
Utilizou-se a pesquisa de campo que favoreceu a observação dos fatos, à coleta de dados, registros
fotográficos e, finalmente, à análise e interpretação desses dados, objetivando compreender e explicar
o problema pesquisado. Resultado: Os dados obtidos demonstram que os maiores problemas com
relação ao destino do lixo estão relacionados à grande utilização de sacolas plásticas, lixos de banheiro
e embalagens de produtos industrializados, sendo que os destinos verificados constituem potenciais
fontes de poluição e depreciação das condições de saúde humana e animal. Além disso, verificou-se que
os estudos de percepção ambiental com alunos permitiramcompreender como os alunos tem percebido
o meio ambiente local onde vive, como também, a importância da escola como parceira nas ações de
preservação ambiental.
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