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“Educa-se para o limite, para o convencional. 

Quando educarem para a liberdade, para o 

inesperado, os problemas sociais do mundo serão 

os menores problemas.” 

(Diego Muniz) 
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RESUMO 

O seguinte trabalho resulta da pesquisa produzida à aquisição do título de licenciada 
em Pedagogia pela Universidade Federal de Rondônia. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa etnográfica, análise realizada em uma abordagem qualitativa e para a coleta 
de dados instrumentos como as entrevistas, a observação e a pesquisa bibliográfica 
como suporte teórico-conceitual. Estudamos a Escola Municipal Dra. Ana Adelaide, 
no distrito de Calama, uma comunidade assentada em contexto ribeirinho margeada 
pelo Rio Madeira. Analisou-se a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) como 
instrumento norteador na construção do currículo escolar da escola investigada. É 
possível afirmar que, por conta da fase de implementação da BNCC, ainda há muita 
dificuldade de compreender como utilizá-la como norteadora à construção dos 
currículos escolares. No tocante à educação ambiental, constatou-se que a BNCC e 
os currículos escolares ainda estão periféricos no tratamento da educação ambiental 
como componente pedagógico. Por fim, é necessário ressaltar que o estudo 
reconstruiu significados à formação da jovem pesquisadora, alterando 
significativamente o seu ponto de vista acerca do tema, delineando novos paradigmas 
e oferecendo ao seu futuro múltiplas possibilidades de ser no mundo.   
 
Palavras-chave: Educação. Escola Ambiental. Escola Ribeirinha. 

 

ABSTRACT 

The following work results from the research produced to the acquisition of a degree 
in Pedagogy from the Federal University of Rondônia. The methodology used was 
ethnographic research, an analysis performed in a qualitative approach and we used 
data collection tools such as interviews, observation and bibliographical research as a 
theoretical-conceptual support. We studied the Municipal School Dr. Ana Adelaide, in 
the district of Calama, a community settled in a riverine context bordered by the 
Madeira River. The group studied was the fifth year, the last year of the first half of 
elementary school. The National Curricular Common Base (BNCC) was analyzed as 
a guiding instrument in the construction of the school curriculum of the investigated 
school. It is possible to affirm that, due to the implementation phase of the BNCC, it is 
still very difficult to understand how to use it as a guide to the construction of school 
curricula. With regard to environmental education, BNCC and school curricula have 
been found to be too immature when dealing with environmental education as a 
pedagogical component. Finally, it is necessary to emphasize that the study 
reconstructed meanings to the young researcher's formation, objectively altering her 
point of view about the theme, outlining new paradigms and offering to her future 
multiple new possibilities of being in the world. 
 
Keywords: Education. Ambiental School. School Ribeirinha. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de Conclusão de Curso é o resultado da nossa pesquisa 

elaborada à aquisição do grau de licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal 

de Rondônia. Portanto, significa um estudo inicial acerca de dois fenômenos pontuais 

que escolhemos de acordo com nossos questionamentos e interesses, a partir da 

vivência da formação para a docência e, também, levando em consideração as 

urgências do contexto histórico, cultural e social da Amazônia, sendo eles: a escola 

ribeirinha e a educação ambiental. 

A pesquisa deste trabalho foi baseada na vivência curta, mas muito significativa 

na Comunidade de Calama, distrito de Porto Velho, localizada no que é chamado de 

Baixo-Madeira. As experiências vivenciadas na comunidade nos permitiram um olhar 

mais claro sobre três aspectos que envolvem as escolas rurais ribeirinhas, sendo 

esses: A formação do professor que atua na Escola Ana Adelaide, em Calama; Como 

reflete na comunidade os conceitos de educação ambiental trabalhados na escola e 

Como é a relação da comunidade ribeirinha com o meio ambiente que está inserida.  

Sobre o comportamento da Escola Municipal Dra. Ana Adelaide, no Distrito de 

Calama (Porto Velho – RO), com recorte específico em uma turma do quinto ano, 

buscou-se analisar a forma que o professor trabalha a Educação Ambiental e observar 

os instrumentos que a escola possui para facilitar o entendimento sobre a temática.  

Apresentamos a aplicação da temática Educação Ambiental enquanto 

segmento de disciplina no referido curso, de modo que fosse possível compreender 

quais são as competências adquiridas durante a formação do professor que atenderá 

a Educação Básica.  

A metodologia escolhida para a realização do trabalho foi a pesquisa 

etnográfica, com uma abordagem qualitativa, fato que nos permitiu produzir 

inferências concretas sobre a realidade estudada. Enquanto sujeitos pesquisadores, 

nos debruçamos sobre o campo em algumas visitas in loco e, também, sobre certa 

quantia de referências bibliográficas acerca do tema. Caminhamos entre o ler, o 

observar e o refletir sempre que nos colocamos à disposição dos fenômenos 

estudado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A sociedade se caracteriza pela política de consumo, aliada a prática do 

desperdício e a produção excessiva de lixo. A crise ambiental da modernidade surge 

como consequência do desenvolvimento e do crescimento econômico, como afirma 

Logarezzi (2006), principalmente em seu período de capitalismo industrial dos séculos 

XIX e XX, persistindo e acirrando nos dias atuais.   

 A apropriação dos recursos naturais pela lógica capitalista do lucro e todo seu 

ritmo produtivo artificial linear crescente é o principal fator responsável pela crise 

ambiental e pela grande quantidade de lixo gerado, pois ainda que não seja possível 

separar a sociedade da natureza, nesses últimos séculos a natureza tem sido 

entendida como espaço passivo para servir o homem (LEFF, 2002) 

 A sociedade atual enfrenta uma crise socioambiental caracterizada pelo estilo 

de vida adotado e apresenta-se como um limite real do crescimento econômico e 

populacional. Assim, a manipulação do comportamento humano por um sistema 

socioeconômico juntamente com o crescimento da população acarretou no acumulo 

de subprodutos, tornando a produção em um grande problema ambiental.  

 Leff (2002) considera que os cientistas chamaram atenção para problemas 

urgentes, como a própria sobrevivência do homem, uma vez que a natureza não existe 

desvinculada das ações humanas. 

Em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU) promoveu a primeira 

Conferência Mundial sobre o Ambiente Humano, na cidade de Estocolmo (Suécia), 

sendo esta considerada como fundamental para a Educação Ambiental, orientada por 

meio de uma visão interdisciplinar e com recomendações para a perpetuação de uma 

educação voltada para o desenvolvimento dos recursos naturais. Foram abordados 

os principais problemas sobre o meio ambiente, a industrialização, a explosão 

demográfica e o crescimento urbano. Esta Conferência tornou-se um marco decisivo 

para o surgimento de políticas de gerenciamento do ambiente e chamou a atenção 

para os problemas ambientais proclamando a todos os seres humanos a proteção e 

a preservação do meio ambiente para as futuras gerações.   

A Declaração, originada dessa Conferência, estabeleceu as bases de 

sobrevivência e bem-estar dos seres humanos, - a conduta ética dos indivíduos das 

empresas, das comunidades, das universidades e a responsabilidade ambiental, 

conforme o princípio 19, que considera importante e necessário ter uma Educação 
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Ambiental dirigida aos jovens e adultos, além de identificar os projetos de Educação 

Ambiental em andamento, e servir de referência para os trabalhos regionais e 

nacionais. Um dos objetivos centrais do Programa foi o de “promover o 

aperfeiçoamento e a atualização de pessoas chave para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental, como professores, planejadores pesquisadores e 

administradores da educação” (NOVO, 1995, p. 19).  

Gaudiano (2007, p. 33-34) considera que a "Conferência de Estocolmo" tratou 

das problemáticas ambientais no mundo, de modo responsável, buscando soluções, 

e proporcionando discussões a respeito da utilização dos avanços da ciência e da 

tecnologia. Nessa Conferência, foram instituídas prioridades para a formação de 

licenciados e bacharéis para desenvolver a temática ambiental, contemplando 

questões epistemológicas, éticas e políticas ambientais nas universidades. Essa 

Conferência estabeleceu a importância da Educação Ambiental com um enfoque 

interdisciplinar nas áreas das Ciências Naturais, Sociais e Humanas. 

A UNESCO e o PNUMA, entre 1973 e 1975, promoveram vários seminários e 

oficinas em diversos países, o que culminou com a realização do “Seminário 

Internacional de Educação Ambiental”, em Belgrado (antiga Iugoslávia) no ano de 

1975, que contou com a participação de 65 países e culminou com a formulação da 

“Carta de Belgrado” caracterizada “como uma plataforma de lançamento do Programa 

Internacional de Educação Ambiental” (NOVO, 1995, p. 21). Este Seminário 

distinguiu-se por definir os objetivos da Educação Ambiental, a saber: 

conscientização, conhecimentos, atitudes, habilidades, capacidade de avaliação e 

participação.  

De acordo com Novo (1995, p. 25), foram definidas algumas recomendações 

importantes relacionadas à atuação da Educação Ambiental nas universidades, nas 

escolas e, na sociedade de um modo geral. Foi proposto que as universidades 

atuassem no desenvolvimento de pesquisas com objetivo da realização de estudos 

de casos para a coleta de dados; o desenvolvimento de programas de Educação 

Ambiental baseado em atitudes, valores e habilidades que permitam uma relação mais 

atuante com o meio ambiente; a formação profissional para a Educação Ambiental 

com programas específicos; o desenvolvimento de material didático e informativo para 

a Educação Ambiental como livros, guias, audiovisuais, o financiamento e avaliação 

de programas de Educação Ambiental com ampla difusão dos resultados e a formação 

acadêmica.  
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Organizada pela UNESCO, em cooperação com o PNUMA, no período de 14 

a 26 de outubro de 1977, a primeira “Conferência Intergovernamental” realizada em 

Tbilisi (Geórgia-URSS) tornou-se outro marco significativo para a Educação 

Ambiental, pois foram estabelecidos critérios e diretrizes que deveriam inspirar todo o 

desenvolvimento do movimento educativo nas décadas seguintes. Nessa 

Conferência, ficou definido que a Educação Ambiental seria desenvolvida por meio do 

currículo como resultado de uma articulação interdisciplinar de modo que integrasse 

as propostas às necessidades sociais. 

A Conferência de Tbilisi partiu do pressuposto de que o desenvolvimento da 

Educação Ambiental é um dos elementos vitais para o enfrentamento da crise do meio 

ambiente por meio de uma ética global para erradicar a pobreza, o analfabetismo, a 

poluição, a dominação e a exploração da natureza (GAUDIANO, 2007). A Educação 

Ambiental tem um registro significativo no início na década de 1960 no Brasil e em 

outras partes do Mundo. No campo educacional apresentava-se como uma resposta 

à problemática ambiental instaurada Carvalho (2008).  

 Carvalho (2008) entende que para compreensão do ideário ecologista1 

presentes nos movimentos sociais são necessários os resgates históricos, sociais e 

culturais do contexto desses movimentos. Dentre esses movimentos estão os grupos, 

associações e organizações da sociedade civil de grande força nos Estados Unidos e 

na Europa a partir da década de 1960.  

 Esses movimentos chegam à América Latina e no Brasil nas décadas de 1970 

e 1980. Os grupos ecologistas presentes nos movimentos revolucionários 

denominados de contracultura denunciavam os riscos e os impactos ambientais 

desencadeados pelo modo de vida da sociedade moderna (CARVALHO 2008; DIAS 

FREIRE 2006). 

 Constituídos principalmente de jovens, os movimentos articulavam as 

influências do movimento estudantil de 1968 (França), sob um ideário de mudança 

social, existencial e em harmonia com a natureza. Embora esses movimentos 

                                            
1 O primeiro a usar a termo foi por volta do ano de 1866 por Ernest Haeckel e referia a ecossistema. O 
termo cientifico surge por volta de 1935 por Arthur Tansley que a define como ciências das relações 
dos organismos com o mundo exterior. Na compreensão holística do mundo, denominação, ecológico 
passa a não mais pertencer estritamente à área do saber cientifico, a apropriação da palavra por 
diversas práticas não cientificas em movimentos sociais que acabou dando novos significados, agora 
ligados a utopia de um mundo melhor (CARVALHO, 2008). 
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objetivassem criticar o modo de vida, Loureiro (2002) defende que os fatores 

determinantes para degradação ambiental foram a industrialização e o capitalismo. 

 Carvalho (2008) descreve que no âmbito internacional, a Educação Ambiental 

ganha força na discussão de Políticas Públicas na I Conferência Internacional Sobre 

Meio Ambiente e Educação Ambiental em 1972 (Estocolmo, Suécia).  

 O Clube de Roma, um grande grupo formado por 30 especialistas publicou o 

relatório The limits  of Growth (Os Limites do Crescimento, 1972)  e já denunciava que 

o crescente consumo mundial levaria a um limite de crescimento e a um possível 

colapso (CARVALHO, 2008). 

 Meses depois da I Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente em 

Estocolmo, gerou-se a declaração sobre O Ambiente Humano e estabeleceu o Plano 

de Ação Mundial (PAM) com o objetivo de orientar o homem para preservação do 

meio ambiente. Em Estocolmo também se reconheceu a importância da Educação 

Ambiental como elemento crítico (DIAS FREIRE, 1998; C ARVALHO, 2008).  

 Após a Conferência de Estocolmo, surgiram em vários países os programas 

nacionais de pesquisas de ciências ambientais, que enfatizavam a necessidade de 

planejar formas harmônicas entre as atividades sociais, econômicas e a gestão do 

ambiente que suprissem a necessidade do presente sem comprometimento das 

gerações futuras, respeitando os limites desses recursos.  

Em 1975, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO) organizou em Belgrado a primeira reunião para definir as ações 

específicas, e surge assim, o documento base da Educação Ambiental conhecido 

como Carta de Belgrado (DIAS FREIRE, 1998). 

 Em 1977 foi realizada a primeira conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental em Tbilisi (Geórgia, na época União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas). Essa Conferência representou um reconhecimento do Programa 

Internacional da Educação Ambiental, iniciado em Belgrado (CARVALHO, 2008). 

 As discussões ocorridas em Tbilisi buscavam demonstrar a importância da 

Educação Ambiental para o mundo. Nessa Conferência foram definidos os objetivos 

e as estratégias pertinentes em âmbito nacional e internacional da Educação 

Ambiental (CARVALHO, 2008; DIAS FREIRE, 1998). Passados 20 anos ocorreu a 

segunda Conferência sobre Educação Ambiental em Tessalônica (Grécia).  

De acordo com os autores supracitados as altercações quanto à natureza da 

Educação Ambiental desencadearam acordos e princípios em Educação Ambiental. 
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Considerou-se que a Educação Ambiental permite impetrar os objetivos de proteção 

ambiental e que deveria ser tratada com interdisciplinaridade e permanência. 

Estabeleceram-se bases conceituais e metodológicas para o desenvolvimento da 

Educação Ambiental mundial. 

 As mobilizações internacionais desencadearam Encontros e Conferências no 

plano nacional e a implantação de Políticas Públicas. Carvalho (2008) afirma que a 

Educação Ambiental aparece na Legislação brasileira desde 1973, como atribuição 

da primeira Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). A década de 1970 

destaca-se pelo conjunto de ações que se denominavam ecológicas ou ambientais e, 

uma estrutura institucional destinada a regular, legislar e controlar as questões de 

Meio Ambiente no plano Governamental.  

 Segundo Carvalho (2008) o evento não governamental mais significativo para 

a Educação Ambiental no Brasil foi o Fórum Global que ocorreu paralelamente à 

Conferência da ONU sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente no Rio de Janeiro em 

1992, e estabeleceu o tratado de Educação Ambiental para sociedades sustentáveis. 

 Na conferência das Nações Unidas, Rio-92, sobre o Desenvolvimento e Meio 

Ambiente, foi assinado por 170 países (entre os quais o Brasil) um documento que 

ficou conhecido de Agenda 21. O objetivo foi identificar ações pautadas no 

desenvolvimento aliado à proteção do Meio Ambiente. O documento é dividido em 40 

capítulos, 115 programas e aproximadamente 2500 ações que visam aspectos sociais 

e econômicos, tais como as relações entre Meio Ambiente e pobreza, saúde, 

comércio, dívida externa, consumo e população, e a conservação e administração de 

recursos, tais como as maneiras de gerenciar recursos físicos como terra, mares 

energia. O capítulo 21 desta agenda dispõe sobre o manejo ambientalmente saudável 

dos resíduos para garantir o desenvolvimento sustentável (DIAS FREIRE, 1998). 

Podemos avaliar, portanto, a seguinte imagem: 

De acordo com Dias Freire (1998), em 1992 ocorreu em Manaus o Encontro 

Nacional de Políticas e Metodologias para a Educação Ambiental da região Norte, e 

nas recomendações desse encontro foram estabelecidas prioridades e estratégias, 

além de retomar os princípios gerais da Educação Ambiental e considerar as diretrizes 

estabelecidas pela UNESCO na conferência de Tbilisi em 1977.    

Nesse contexto, no Brasil a lei 9.795 de 27 de abril de 1999 instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA), que a define como processo pelo qual o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
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atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Após a sua 

criação e regulamentação em 2002, torna-se obrigatório o ensino de Educação 

Ambiental em todos os níveis de ensino em caráter formal quanto no informal.  

Os princípios básicos da Educação Ambiental são o enfoque humanista e 

participativo, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, a pluralidade de ideias 

e as concepções pedagógicas, conectada à ética, educação, trabalho e às práticas 

sociais, garantia de continuidade e permanência do processo educativo, abordagem 

articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais, 

reconhecimento e respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural (ZANETI, 

2003). 

 Segundo Carvalho (2008) o desafio metodológico da interdisciplinaridade 

descansa no fato de que a prática interdisciplinar pode tanto ganhar o significado de 

estar em todo lugar, quanto ao mesmo tempo não pertencer a nenhum dos lugares já 

estabelecidos na estrutura curricular. O que leva muitos professores a estar 

trabalhando de forma multidisciplinar, pensando estar trabalhando interdisciplinar. 

 De acordo com González-Gaudiano, (2005, p. 130) a “interdisciplinaridade 

encontra-se ainda longe de materializar-se em extensas propostas curriculares que 

transformem o positivismo imperante na organização do conhecimento Escolar” e sua 

noção está sendo “deslocada para a de complexidade”, conceito mais impreciso 

ainda, considerando o juízo que cada Escola faz e “frequentemente, do senso 

comum”. Segundo Botelho (2000) o termo interdisciplinaridade questiona a 

segmentação disciplinar e pretende explicar o que as áreas do conhecimento de modo 

isolado não conseguem.   

Verifica-se um avanço na história da Educação Ambiental que em seguida 

estabelece os Parâmetros Curriculares Nacionais sob uma perspectiva sócio-

histórica, mediadora na reconstrução social de uma ação político-pedagógica com 

visão e sintonia ética com o mundo socialmente ambientável.   

A ética para Loureiro (2006) refere-se à valorização da conduta coletiva, do 

respeito ao próximo de maneira integrada e holística, e na busca do bem comum. 

 No entanto para Loureiro (2002) a inclusão do eixo temático que se refere à 

Educação Ambiental como tema transversal no currículo oficial não oferece de forma 

clara e coesa os objetivos da proposta.  

A Educação Ambiental deve oportunizar ações de participação que garantam 

aos professores meios concretos de como trabalhar as questões ambientais.  
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Carvalho (2008) enfatiza que a educação ambiental tem como finalidade 

promover a compreensão da existência e a importância da interdependência 

econômica, política, social e ecológica da sociedade, proporcionar aos educandos 

todas as possibilidades de adquirir conhecimentos e novos valores, baseados no 

encontro do sujeito com o mundo.  

Para essa a autora, a Educação Ambiental forma um conjunto de elementos 

que compõem o processo pelo qual fica mais nítido para o ser humano perceber e 

interpretar de forma reflexiva e crítica, a complexidade que envolve as relações 

sociedade/natureza e sua interdependência econômico-ecológica de forma ampla 

para novas aprendizagens, características que tem por finalidade a busca de um rigor 

imaginativo que contempla as aproximações com intuito de estudar/entender qualquer 

ação existente no mundo.   

Uma educação para continuidade de vida no planeta, de modo que a cultura, a 

ciência e a tecnologia adquiram possibilidades reais de condições de existência nos 

diversos ecossistemas da contemporaneidade.  

Sabato (2000) nos indica que a evolução científica e tecnológica fez com que o 

homem se supervalorizasse igualando-se a um semideus, renascentista, eufórico à 

conquista do universo e a angústia metafísica e religiosa, deram lugar à eficácia, à 

precisão, ao saber técnico e ao sentimento de não pertencimento a natureza. Dessa 

forma, ao referir-se ao meio ambiente é muito comum se ter como referência a vida 

selvagem, a natureza intocada e tal imaginário acerca da natureza influenciam muito 

o conceito de meio ambiente. 

 Transmite também a ideia de mundo ecológico equilibrado ou autônomo da 

interação com o homem, concepção tida como a - histórica e ingênua denominada por 

Carvalho (2008) de visão naturalista, tendo a natureza como fenômeno.  

A Educação Ambiental em uma perspectiva integrada e holística, a natureza, 

os humanos e a sociedade estabelecem uma relação mutua de interação formando 

um único mundo denominado pelos ecologistas de co-evolução (CARVALHO, 2008). 

Sabe-se que mesmo em ambientes naturais considerados intactos verificam-

se vestígios das transformações e da intervenção do ser humano.  

A autora enfatiza que, a concepção socioambiental não nega o caráter 

“natural” da natureza, suas leis físicas e seus processos biológicos, mas adverte para 

os limites de sua apreensão como mundo autônomo reduzido à dimensão física e 

biológica.   
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 Segundo Carvalho (2006) é interessante a observação nos diferentes setores 

sociais de uma forte tendência em reconhecer que o processo educacional é uma 

possibilidade de provocar mudanças benéficas.  

 O processo educacional apresenta-se como uma possibilidade de alteração 

desse quadro, sendo um agente transformador. Porém toda essa atribuição pode 

levar, pois a uma idealização, mistificação e supervalorização do trabalho educativo. 

É muito comum encontrar autores que se posicionam de forma carregada e define 

como “ilusão pedagógica” ou “otimismo pedagógico” o propósito da Educação 

Ambiental. A questão é buscar compreender quais práticas responde a necessidade 

real e devem ser enfatizadas pela Educação Ambiental.  

 A abordagem de temas complexos e dinâmicos presentes no currículo escolar 

como tema transversal, no caso o consumo e a produção de resíduo, faz com que 

autores busquem selecionar e delinear conceitos centrais para aprendizagem formal 

e informal.  

 A Educação Ambiental busca a solidariedade através da sensibilização, 

envolvendo práticas interativas e dialógicas que promovam a conscientização e 

também a desmistificação que é necessária e favorece a obtenção de novos hábitos, 

novos valores e comportamentos de consumo consciente. 

Blauth e colaboradores (2006) fazem algumas considerações sobre alguns 

mitos de natureza técnico-conceituais existentes na cultura urbana.  

Um desses mitos é o mito da esterilidade, caracterizado pelo excessivo medo 

de se contaminar por germes e bactérias fazem com que optem por materiais 

descartáveis, como copos, e canudos. Entretanto, os descartáveis nem sempre estão 

livres de germes e bactérias, pois ao pegar esses objetos alguém pode estar com as 

mãos sujas e contaminá-los. 

Há também quem ache que o consumo de descartáveis economiza água, e 

que seus similares duráveis gastam mais água.   

Estes autores lembram ainda a existência do mito da embalagem, a ilusão da 

superproteção do produto, pelos famosos filmes plásticos e pelo isopor. Em um estudo 

realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) sobre o filme de 

PVC (policloreto de vinila), verificou-se que a substância usada para garantir a 

flexibilidade desse plástico, pode liberar substâncias extremamente tóxicas nos 

alimentos em doses 50 vezes acima do permitido. (Associação Brasileira de 

Instituições de Combate ao Câncer - ABINFCC apud BLAUTH e colaboradores, 2006).  
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Alguns equívocos do mesmo modo relacionados à reciclagem de “que o ciclo 

da reciclagem é infinito, como se o mesmo material pudesse ser reciclado 

continuamente, sem perda de qualidade em sua composição físico-química (isso só 

ocorre no caso do vidro)” (BLAUTH e colaboradores 2006, p.157). A Educação 

Ambiental vem desmistificar esses mitos técnico-conceituais existentes na cultura 

urbana. 

Logarezzi (2006) afirma que a questão dos resíduos é rica na geração de eixos 

temáticos associados à vida cotidiana do aluno. E, nesse caso, a Educação Ambiental 

implica em compreender o conhecimento, os saberes e habilidades para a 

conscientização e comprometimento dos indivíduos com o seu ambiente natural, 

social e cultural.  
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3 METODOLOGIA  

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento do estudo foi a pesquisa 

etnográfica e, para a coleta de dados, utilizamos a imersão no distrito ribeirinho de 

Calama. A abordagem da pesquisa possui caráter qualitativo, o qual nos permitiu 

inferir acerca do tema de maneira consciente. 

Lüdke e André (1986) abordam a pesquisa etnográfica no recorte educacional 

a partir de alguns critérios. Nesse sentido, dizem que um dos critérios é a redescoberta 

do problema da pesquisa. De fato, partindo desse princípio, pudemos redescobrir a 

problemática da educação ambiental, do currículo e mesmo das influências da BNCC 

disponível ao ensino fundamental. Foi observando o campo que (re)enxergamos o 

nosso objeto de pesquisa e reformulamos o nosso problema. Antes, a nossa 

preocupação se limitava à formação dos professores para atuar no ensino 

fundamental e quais seriam as abordagens desses professores com o tema da 

educação ambiental. 

A (re)leitura do contexto de Calama, o contato com as experiências in loco e o 

nosso momento de reflexão com as teorias nos obrigou a reescrever o problema 

partindo de outro pressuposto. Foi assim que resolvemos identificar as funções da 

BNCC na construção do currículo e suas relações com a educação ambiental. 

Outro pressuposto é de que a pesquisa etnográfica pressupõe que a realização 

do estudo exija a maior presença do pesquisador em campo. Nesse sentido, havíamos 

programado visitar a comunidade ribeirinha por quase uma semana, isto é, quatro dias 

consecutivos. No entanto, não conseguimos dominar material suficiente para escrever 

o nosso trabalho e, mais ainda, acabamos nos indagando sobre outros problemas que 

não estavam antes disponíveis a nós. Avançamos, então, para mais uma jornada de 

estudos no ambiente estudado. Isso nos rendeu um acréscimo de mais uma semana 

de visitas à comunidade de Calama.  

Após duas semanas de visitas, coletamos o maior número de informações 

possíveis, relatos de experiências e observamos o máximo de tempo possível o 

conteúdo de práticas pedagógicas da turma de quinto ano estudada.  

Lüdke e André (1986) destacam que, como mais um princípio, deve o 

pesquisador ter tido o contato prévio com outras culturas diferentes. Analisamos, 

assim, a nossa própria relação com a educação, com o ambiente e com a escola. 

Avaliamos o nosso próprio processo formativo escolar e universitário, o conjunto de 
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leis que orientavam a educação em nosso tempo e no tempo atual. Essa estratégia 

nos ofereceu uma abordagem comparativa entre a realidade dos estudantes da turma 

de quinto ano da comunidade de Calama e a nossa própria experiência. Na pesquisa 

etnográfica o pesquisador é parte do estudo, pois, a sua interferência ao meio 

estudado produz impactos diretos no comportamento do contexto. 

A abordagem etnográfica é um combinado entre diversos métodos de coletas 

de dados. Nós, como dissemos, resolvemos utilizar a observação como a principal 

ferramenta. Todavia, a entrevista também nos permitiu coletar uma série de 

informações importantes.  

Utilizamos um gravador de áudio para armazenar as conversas com o professor 

entrevistado, responsável pela temática da educação ambiental no quinto ano, e 

posteriormente nos dedicamos ao estudo desses áudios. A análise de fotografias 

também significou e muito para a compreensão da realidade da comunidade de 

Calama.  
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4 OBJETIVOS  

 

O objetivo do presente trabalho foi apresentar uma atualização da condição das 

escolas ribeirinhas em relação ao tratamento das questões básicas no sentido da 

Educação Ambiental. Em vez de elencarmos diversos objetivos, os quais são 

variedades hipotéticas confirmáveis ou não, elencamos este objetivo de modo que 

fosse possível a construção de um trabalho de caráter qualitativo a partir das nossas 

próprias experiências. Sendo assim, a análise se preocupou com as ações práticas 

que estavam sendo propostas à turma estudada em uma relação direta com a 

proposta presente na legislação educacional da Educação Ambiental e em outros 

tratados nacionais e internacionais, alguns dos quais serão apontados no capítulo a 

seguir. 

Se o percurso da Educação Ambiental é tratado com mais afinco recentemente, 

o percurso da Educação em sentido amplo já é tema bastante antigo. Essa 

historicidade da educação mostrou-nos que a formação inicial e continuada são 

elementos fundamentais à constituição de uma carreira docente sólida e consciente. 

E isso, porque, a própria educação se comportou de maneira diferente durante o 

passar dos anos. Ora esteve preocupada com um modelo formativo, ora com outro. É 

nesse sentido que surge a reflexão sobre o nosso próprio percurso formativo e a nossa 

escolha profissional, de compreensão sistematizada sobre o nosso tema de pesquisa. 

Assim, quem analisou o objeto e, por vezes, fomos o próprio objeto da análise. 

Tomamos a teoria apreendida durante o percurso formativo e juntamos às práticas 

docentes da escola visitada por nós para que o resultado fosse construído sem vícios.  

Por esses motivos reservamos uma parte do trabalho para explicar o diálogo 

da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, a formação do professor e o projeto 

político pedagógico da escola, que interferem diretamente nas práticas pedagógicas 

da escola, focando na temática da educação ambiental na Escola Municipal Dra. Ana 

Adelaide. 
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Imagem 1 – Esquema de estudo.

 

Fonte: Acervo pessoal da pesquisadora 
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5 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A 

ESCOLA MUNICIPAL Dra. ANA ADELAIDE: UM TRIÂNGULO DE COMPLEXOS 

PEDAGÓGICOS 

Após apresentarmos parte do contexto ribeirinho de Calama e parte das 

conclusões conceituais acerca da educação ambiental, iniciaremos o debate acerca 

do que estamos chamando de triângulo de complexos. Triângulo porque são três 

pontos que inevitavelmente se orientam um a partir do outro, nem sempre de maneira 

dialógica, e justamente por isso a utilização do termo complexos. 

A Base Nacional Comum Curricular, instrumento regulado por orientação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), por orientação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9.394/1996 e por orientação do Plano Nacional 

de Educação – PNE, atualmente pode ser encontrada em algumas versões. Em 

relação ao ensino fundamental, utilizaremos a sua segunda versão, publicada em 

Janeiro de 2017 e em fase de implementação até 2019.  

Esse documento foi alvo de muitas críticas por diversos setores, os quais 

dialogaram em audiências públicas promovidas pelo Conselho Nacional de Educação 

e diversos outros Fóruns e Encontros Científicos pelo Brasil. Esses encontros e 

discussões estão acontecendo desde o ano de 2015 e mesmo assim ainda não há um 

consenso entre educadores e demais profissionais da educação.  

O que é preciso considerar, no entanto, e esse é um dos argumentos utilizados 

pelos apoiadores da BNCC, é que o documento está assentado em legislações 

anteriores. De fato ele está assentado em normas legais, como apontamos no início 

desse capítulo, e a nossa crítica se assentará em outro sentido. Não temos qualquer 

preocupação em relação à legitimidade desse documento no sentido do Direito. Ao 

contrário, a nossa reflexão apontará o equívoco da implementação desse documento 

nas escolas ribeirinhas e especificamente das suas tratativas às questões 

relacionadas à educação ambiental. Entendemos esse equívoco como sendo de 

caráter meramente técnico no sentido da aplicação prática do documento. Isto é, como 

implementar um documento que sequer fora adequadamente apresentado aos 

professores e demais profissionais e sujeitos da educação? 
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Antes, é preciso discorrer acerca dos significados da BNCC para a educação 

básica. Considerando o caráter público da educação, vejamos a CRFB/88, em seu 

Art. 210º, o qual estabelece que tenham que ser 

fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 
assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e 
artísticos, nacionais e regionais (BRASIL, 1988). 

Sendo assim, está sob responsabilidade do Estado legislar sobre a educação 

e também é dever da família acompanhar esse processo. A educação é um ato 

colaborativo, portanto, coletivo. O caminho de construção da BNCC passa, também, 

pela LDB 9.394/1996 em seu Art. 9º, Inciso IV, a saber:  

estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que nortearão os currículos e 
seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica 
comum (BRASIL, 1996; ênfase adicionada). 

A LDB diz, nesse sentido, que será preciso estabelecer competências e 

diretrizes comuns e isso deverá ser oferecido pela BNCC. A BNCC é, portanto, um 

documento interessado em ser o ponto de partida da construção dos currículos das 

escolas. Se as competências e as diretrizes são comuns e estão dispostos pela 

BNCC, os currículos são diversificados mesmo que precisem respeitar os princípios 

dispostos na Base Nacional Comum Curricular.  

O que fica marcado na BNCC é a ideia de competência como princípio. 

Competência, nesse documento, significa a capacidade de mobilização, utilização e 

de operação do conhecimento. Os conhecimentos se relacionam com ações práticas 

da vida e são ou não absorvidos pelas pessoas de acordo com os respectivos 

métodos. Se uma criança sabe operar corretamente o descarte do lixo, por exemplo, 

isso significa que ela recebeu adequadamente o conhecimento prévio sobre esse 

tema e, por saber desenvolvê-lo, ela é competente no que tange a este princípio.  

Nesse entendimento a BNCC definiu-se em competências gerais. As 

competências gerais se dividem em outras três basilares, sendo elas: competências 

pessoais e sociais, cognitivas e comunicativas. Dentro dessas competências, 

considerando as etapas educacionais (educação infantil, ensino fundamental e 

médio), distribuem-se as áreas do conhecimento. As competências específicas das 
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reas estão dispostas na BNCC e são elas que definem os componentes curriculares. 

Por fim, seguindo essa orientação, finalmente os currículos podem ser construídos e 

aplicados de maneira prática. 

A ideia central da BNCC é oferecer o mesmo tipo de conhecimento para todos 

os estudantes mesmo que em regiões diferentes do Brasil. Se certo estudante da 

capital paulista deve aprender, por exemplo, conteúdo específicos sobre os efeitos da 

industrialização inconsciente a partir da relação produção x consumo, certo estudante 

do mais afastado estado da região Norte também deve ter esse conhecimento 

disponível de modo que ele adquira competências úteis sobre o tema. 

Parece-nos interessante essa proposta de universalização dos conhecimentos 

a todos e todas em diferentes lugares do Brasil. Todavia, há muitos problemas que 

não são facilmente solucionáveis com a proposta da universalização do conhecimento 

interiorizada na BNCC. Traduzir o conteúdo da BNCC para os currículos da educação 

básica não é tarefa para qualquer pessoa. Se ela tenta facilitar essa tradução sendo 

disponibilizada em tópicos e códigos bem organizados, ao mesmo tempo ela dificulta 

porque carrega em si interpretações filosóficas e epistemológicas que estão afastadas 

da maior parte do professorado brasileiro. Mais ainda, além de universalizar, o que é 

bom, outro risco é cair nas armadilhas da homogeneização do conhecimento. 

E falamos em conhecimento homogeneizado é porque a BNCC propõe uma 

grade mínima e obrigatória. Isso se dá tecnicamente a partir da distribuição do 

conteúdo teórico, ou seja, os livros didáticos. Nesse sentido injuntivo da orientação 

teórica é aonde reside o risco sistemático do conhecimento homogeneizado. Há como 

superar essa questão a partir de metodologias que ultrapassem o copie e cole, a 

irreflexão e os movimentos meramente tradicionais da escola. 

Se abordada de maneira equivocada, facilmente a BNCC pode servir como um 

instrumento que tornará a subjetividade repetida em diversas especificidades 

regionais. Na escola de Calama, visitada por nós, o Projeto Pedagógico de Curso – 

PPC ainda não conseguiu se adequar aos interesses propostos pela BNCC. Há, 

ainda, uma grande dificuldade por parte do professorado em compreender como 

devem estar dispostas essas adaptações em seus currículos.  

Em relação à educação ambiental, o que verificamos foi o conflito desse 

complexo triangular citado por nós no começo do capítulo. O professor não consegue 

compreender a BNCC, adequá-la ao currículo e colabora com o funcionamento 

equivocado da escola. As práticas pedagógicas desenvolvidas são muito mais 
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intuitivas do que pautadas em epistemologias. A própria comunidade, após ser muito 

violentada com a chegada de produtos industrializados, por exemplo, passou a se 

comportar de maneira diferente com a natureza, com o seu lócus, e esse efeito o 

currículo escolar não consegue superar. 

Tratando da questão do currículo e sua discussão sobre educação ambiental, 

as ofertas pedagógicas que visam a distribuição do conhecimento se limitam ao 

mínimo do que pode de fato ser oferecido. A condição ribeirinha permite um contato 

mais aproximado entre professor e aluno, sendo essa condição muito mais de 

confiança do que aquela nos espaços urbanos. Sendo assim, em uma das visitas, foi-

nos informado por um professor que em algumas atividades sobre educação 

ambiental ele leva os estudantes para o espaço externo à escola.  

Segundo o professor, a partir das atividades de campo ele consegue explorar 

de alguma forma a questão da educação ambiental a partir da ótica de preservação 

do meio ambiente. Apesar de componente da educação ambiental, a preservação do 

meio ambiente não é o suficiente para que o tema seja amplamente compreendido. 

As visitas de campo precisam estar conectadas às compreensões teóricas, às 

metodologias específicas e às realidades dos diversos sujeitos.  

A segunda versão da BNCC, segundo Sbenbio (2015), não consegue abordar 

de maneira suficiente o tema da educação ambiental. Isso significa que o documento 

está tratando o tema como integrador nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. 

Se a educação ambiental não era tratada com afinco nos Referenciais Curriculares 

Nacionais – RCN, na BNCC ela ainda não se adequou como alguns teóricos sugerem. 

O triângulo entre esses complexos não consegue se conectar de maneira 

saudável e eficiente. Isto é, parte de cada um dos elementos que constroem o 

triângulo se dissolvem em algum momento de modo que o conhecimento se perde, as 

habilidades não são aproveitadas e a competência não consegue ser alcançada pelo 

sujeito. Os prejuízos dispostos à escola se acentuam e os índices educacionais 

servem como termômetros incapazes de expressar os efeitos dessa realidade 

projetada. 

E se isso não está sendo possível, entendemos, muito se refere a esse contexto 

que não é o convencional para a teoria conservadora da escola. Em outras palavras, 

o contexto ribeirinho é algo que pode ser entendido como atrasado pelos mais 

rebeldes conservadores. Não faria sentido para eles investir em um local com poucos 

habitantes, baixo nível de desenvolvimento econômico e social etc. A escola, para 
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essa teoria mais conservadora, deve existir nesse contexto de modo que ela seja útil 

apenas para a instrumentalização básica das pessoas. Afinal, lá eles pescam o que 

vão comer, vivem no meio do mato, à beira rio etc.  

Indiscutivelmente essa é uma maneira grosseira de se posicionar a favor de um 

tema e é por isso que não podemos considera-la. Ao contrário, devemos considerar 

esse contexto ribeirinho como sendo um espaço altamente qualificado no sentido das 

suas próprias experiências, realidades e necessidades. Há a necessidade de 

considerar, por exemplo, que aquela comunidade vive dos ciclos naturais das cheias, 

das épocas em que árvores dão frutos, com as estações do ano. Por isso mesmo é 

que apreendem e utilizam de maneira oposta os saberes, as técnicas e o 

conhecimento no sentido científico.  

Nada para a comunidade em contexto ribeirinho é tão inútil a ponto de ser 

desprezado por nós ou por outrem. Devemos resguardar o direito de aquela 

comunidade estar assentada em dado espaço e ter o seu próprio esquema de 

valoração no sentido prático da sua relação com a escola. 
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6 DIÁRIO DE BORDO: DETALHES QUE COMPÕEM A PESQUISA  

 

Durante o período de pesquisa, realizam-se muitas atividades paralelas a 

pesquisa central; entretanto, estes muitas vezes têm se perdido devido à falta de 

registro, ou pelo próprio modelo da pesquisa ser mais formal. O diário de bordo tem 

como objetivo facilitar o registro das atividades, permitindo ao pesquisador refletir 

sobre a sua prática e realização de suas tarefas. O diário de bordo é um instrumento 

que pode ser utilizado além da pesquisa, até mesmo na rotina de sala de aula. De 

acordo com Porlán e Martín (1997), essa ferramenta pode ser compreendida como 

um guia de reflexão sobre a prática, proporcionando a tomada de consciência do 

professor sobre seu processo de evolução da práxis e seus modelos de referência. 

Neste capitulo faço um breve relato sobre como foi o processo de ida e chegada 

até a comunidade de Calama, onde está localizada a Escola Municipal Dra. Ana 

Adelaide, e destaco alguns momentos que foram muito significativos para a pesquisa, 

dando a esta pesquisa detalhes que possam ter passado despercebidos devido a 

temática principal da mesma.  

A saída de Porto Velho começou por volta de dez horas da manhã. Foi o 

primeiro contato com o Rio Madeira em busca de dados para a pesquisa. Tudo muito 

instável, pois eu só tinha teoria, a prática estava sendo organizada no processo.  

 Imagem 2 – Vista interna do barco. 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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O barco era capaz de transportar o limite de 221 pessoas. Não me lembro ao 

certo quantos éramos no dia que embarquei, mas lembro que já não havia mais 

espaços para redes conforme mostra a Imagem 2.  

A viagem foi tranquila, durou cerca de oito horas saindo de Porto Velho e sem 

parar em outras comunidades, mas diminuindo a velocidade em pontos estratégicos 

ao longo do rio, para poder desembarcar alguns passageiros na voadeira, conforme 

mostra a imagem 3, que fazia a travessia do barco para a margem do rio, na 

comunidade que o passageiro desejasse. 

 

           Imagem 3 - Desembarque em trânsito de passageiros. 

             

 Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Depois de oito horas de viagem, avistou-se o Distrito de Calama conforme 

Imagem 4. Seria naquela comunidade que eu faria minha parada, o barco se 

aproximou do barranco para que pudéssemos descer, eu e outros passageiros, dessa 

vez não tive que me aventurar na voadeira. Mas quem disse que eu não queria? 
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Imagem 4 – Vista do Distrito de Calama.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Ao desembarcar, temos a visão desse grande desbarrancamento (Imagem 5). 

Estava, pela primeira vez, vendo de perto o que a grande cheia de 2014, que deixou 

parte da população ribeirinha do Rio Madeira em situação crítica, havia feito. O 

desbarrancamento de mais de 20 metros era um dos símbolos da forte relação das 

pessoas da comunidade com o rio madeira – Imagem 5.  

 

Imagem 5 – Desbarrancamento da margem. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Fui para a pousada, que fica a poucos metros do “desbarque”, isso mesmo. É 

desbarque que chamam os ribeirinhos, porque você está descendo do barco, ou seja, 

está desbarcando. Na Pousada do Abelha, encontrei essa placa de “Boas vindas”. 

Essa placa que foi retirada do local original antes de ser levada rio afora.  

 

Imagem 6 – Placa de boas-vindas levada pela cheia.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A pousada, era simples, mas com um certo conforto. Tinha uma cama de casal, 

um ar condicionado de caixa, e um banheiro exclusivo no quarto. A pousada pertence 

ao Sr. Abelha, que também é administrador do município há alguns anos. Passei a 

primeira noite tranquila, embora muito cansada.  

No dia seguinte, levantei cedo, queria tomar café e já acompanhar a rotina da 

comunidade. Assim fiz.  

Logo cedo vi, bem próximo da pousada, uma senhora que aparentava uns 

setenta e poucos anos, carpindo seu quintal. Sentei-me em frente à sua casa e fiquei 

observando o que ela realizava. Era por volta de 6:40h da manhã.  

Aos poucos os netos foram aparecendo e pedindo a benção da senhora. Por 

ser um local tranquilo e sem poluição sonora, foi possível ouvir em forma de eco todo 

o dialogo deles.  

Ela perguntava: “Tomou café, menino? Come tapioca”.  
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Eram uns 3 netos, dois meninos e uma menina, todos na faixa dos onze para 

treze anos. As crianças aguardavam alguns vizinhos próximos para seguirem caminho 

até a escola, foi o que eu deduzi, pois estavam de farda e mochilas nas costas. 

 

Imagem 7 – Mulher carpindo. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Resolvi seguir aquele grupo, pois sabia que ali eu iria pelo caminho da escola.  

Era por volta de 6:55 da manhã, quando saíram de casa. Fui disfarçadamente 

seguindo-os.  

O caminho era, parcialmente de um concreto, contornado e, às vezes, invadido 

pela grama, mas chegávamos a uma passarela de madeira.  
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Imagem 8 – Trajeto à escola.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

No caminho as crianças iam brincando e rindo de toda aquela situação estranha 

de estarem sendo seguidas por uma desconhecida.  

 

Imagem 9 – Crianças indo à escola. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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Eis que, depois de alguns minutos de caminhada, chegamos a mais um trecho 

em concreto. Ao final do caminho, a escola.  

 

Imagem 10 – Vista de caminho à escola. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Quando os vi entrando na escola, me senti aliviada. Afinal, eu estava seguindo 

pessoas que nem me conheciam e eu não tinha tentado nenhum tipo de proximidade 

inicial para não os deixar tímidos. De fato, isso foi ótimo, porque eu observei algumas 

brincadeiras, gírias e expressões usadas por eles.  

 

Imagem 11 – Fachada da Escola Municipal Dra, Ana Adelaide. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

2

3 



37 
 

A primeira foto da escola foi essa – Imagem 11. 

De fato, no percurso eu vi algumas crianças passando por mim de bicicleta. E 

ao chegarem na frente da escola, colocavam onde lhes sobrava espaço. Achei isso 

incrível! É uma liberdade inexplicável você poder colocar seus pertences em um lugar 

e saber que eles estarão no mesmo lugar quando você retornar!!! 

Entrei na escola e fui recepcionada logo pelo diretor, que já estava ciente da 

minha presença na comunidade, afinal, uma pessoa estranha quando chega tem que 

ser vigiada.  

Fui levada à sua sala, muito bem estruturada por sinal, na qual iniciamos uma 

entrevista semiestruturada. Ele, a todo momento foi bem direto e simpático. Fui 

liberado para circular pelas dependências da escola. E, o mesmo, me encaminhou 

para a sala de um professor que lecionava pela parte da manhã.  

Avisei a ele que voltaria a tarde para encontrar outro professor e fazer um 

comparativo de turma. 

 

Imagem 12 – Vista da sala de aula. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

As salas são todas climatizadas, o que me deixou surpresa, afinal, a maior parte 

da comunidade nem ventilador utiliza, porque a brisa do rio é o frescor das noites, e o 

cortinado de tela é a proteção contra os mucuins e carapanãs (mosquitos). 

Nessa foto é perceptível que os estudantes estavam com capas de frio.  

2
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Tirei um tempo para percorrer a escola no dia seguinte.  

 

Imagem 13 – Lixeiras de coleta seletiva. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

E percebi que, esse conjunto de lixeiras de coleta seletiva, era a única 

referência à proteção ambiental da escola.  

Mas um detalhe na foto chama a atenção, não se usa copo descartável. Todos 

os professores usam suas canecas, garrafas e os estudantes também se utilizam de 

copos plásticos permanentes.  

A secretaria e a diretoria ocupam o mesmo espaço, sendo dedicado aos 

professores uma sala exclusiva, para que as demais salas da escola sejam 

disponibilizadas para abertura de vagas escolares. (foto abaixo) 

O pátio da escola é um espaço amplo. E também é usado para eventos da 

comunidade, principalmente, reuniões com autoridades. 
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Imagem 14 – Vista do pátio.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.  

 

Em um terceiro dia, fui andar pela comunidade no fim do da manhã. Aproveitei 

para conversar com pessoas da comunidade e entender melhor a relação dessas 

pessoas com o rio e com o meio ambiente. 

Quando cheguei na comunidade o rio estava em período de seca, com isso é 

instituído o período do defeso, ou seja, a pesca comercial é suspensa por um tempo. 

Dessa forma, garantindo a reprodução dos peixes e o equilíbrio do ambiente. 

Enquanto não podem fazer o que mais gostam, os pescadores usam o tempo para 

produção de farinha de mandioca. Nada para comercio, é apenas a produção para 

abastecer a família o ano todo.  
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Imagem 15 – Homens produzindo farinha 1.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Imagem 16 – Homens produzindo farinha 2. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Ao longo do reconhecimento da comunidade fui conversando com um e outro 

morador, me identificando e ouvindo-os a respeito dos seus pontos de vista sobre 

aquilo que eu estava tentando entender, ou seja, “Como é a relação da comunidade 

de Calama com o meio ambiente? Como a escola contribui para essa relação? Como 
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o currículo da escola contribui para que o professor também possa organizar a 

construção do pensamento crítico do estudante sobre a temática ambiental?”. 

Confesso que eu não usava muitas palavras difíceis, busquei até me adaptar a 

linguagem e gírias da comunidade, por dois motivos: Primeiro, para ser vista como 

parte deles. Segundo, para me sentir parte deles. E não foi tão difícil, foi um processo 

rápido e acolhedor.  

Foi então, entre uma prosa e outra, que os próprios moradores começaram a 

me mostrar locais onde a natureza e o ser humano entram em conflito.  

 

Imagem 17 – Descarte de lixo doméstico. 

   

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

A maior parte das casas possuíam no quintal, buracos de descarte do lixo 

doméstico. Isso significava que, ao longo dos dias, as pessoas iam acumulando lixo e 

mais lixo, e em um determinado momento, incineravam. Segundo relatos que escutei, 

no período de seca do rio, é um período sem chuva, e tudo fica cinza. Porque as 

pessoas queimam o lixo e não tem chuva para baixar a fumaça. É ruim até mesmo de 

respirar.  
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Além dos buracos de incineração de lixo, um dos problemas da comunidade é 

o descarte de lixo nas margens do rio. 

 

Imagem 18 – Descarte de lixo à beira rio. 

  

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Na imagem acima, é o registro do Rio passando por debaixo de uma das pontes 

da comunidade. Segundo moradores, se uma pessoa mexer nesse trecho consegue 

pegar muito lixo, por isso que a água está dessa cor.  

Calama é uma comunidade que tem uma relação muito forte com o a natureza, 

porque ainda é muito recente toda a popularização do distrito. Tanto que, segundo o 

administrador da comunidade, estava sendo negociado com a prefeitura de Porto 

Velho, que é a responsável pelo distrito, a aquisição de um terreno no próprio distrito 

para a construção de um aterro sanitário, com todas as normas previstas em lei, 

buscando diminuir problemas de queimadas e incineração de lixo domésticos nos 

quintais das residências.  

Mas, até isso se concretizar, o próprio administrador diz que sente falta do apoio 

da prefeitura, que deveria passar toda semana para recolher o lixo da comunidade e 

levar para Porto Velho para ser descartado de maneira correta, mas acaba indo uma 

vez no mês ou até mesmo nem indo. 
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Ao longo dos dias, percebi que a minha missão ali não se encerra em apenas 

extrair dados e retornar para minha casa, urbana, com rede de esgoto, coleta de lixo 

diariamente e todo meu conforto. E sim, que minha missão é fazer a diferença e 

colaborar com a construção da consciência ambiental. Por isso que, dessa pesquisa, 

consigo concluir que a importância de uma relação equilibrada entre progresso e meio 

ambiente deve ser iniciado dentro da escola, afinal, esse é um ambiente no qual 

muitos apostam suas esperanças de terem um futuro melhor.  

“Sou rio e ao rio devo voltar”.  

A imagem de uma canoa, feita de madeira, dentro do rio que leva esse mesmo 

nome, Rio Madeira, rio de alegrias e surpresas é a imagem que carregarei para 

sempre como a identidade desta pesquisa”.  

 

Imagem 19 – Canoa 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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7 ESCOLA MUNICIPAL Dra. ANA ADELAIDE: UM CONTEXTO DE MÚLTIPLAS 

REALIDADES 

Rondônia é um estado jovem, reconhecido como ente federativo há pouco mais 

de trinta anos de idade, com desenvolvimento socioeconômico diversificado e bem 

peculiar ao contexto amazônico, ou seja, com imensas reservas de minérios são 

explorados há anos nos territórios rondonienses, a produção de farinhas, pesca 

esportiva e comercial, além do turismo pelos rios e florestas que compõem o estado. 

Em Rondônia, o contexto é rural e ribeirinho, agregando uma característica ainda mais 

específica para as escolas da educação básica.  

A escola rural, no Brasil, possui uma associação direta com a localidade em 

que o sujeito está inserido, além de que, sua estrutura educacional e conceitual não 

leva em consideração o conhecimento que são adquiridos com o tempo e passados 

de geração em geração.  

 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, 

tem um significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das 

minas e da agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços 

pesqueiros, caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, 

mais do que um perímetro não-urbano, é um campo de possibilidades que 

dinamizam a ligação dos seres humanos com a própria produção das 

condições da existência social e com as realizações da sociedade 

humana.(BRASIL, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo,2001) 

 

Segundo o Censo escolar de 2016, no Brasil possui 186,1 mil escolas de 

educação básica e 33,9% desse total são escolas rurais.  
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Gráfico 1 – Esquema quantitativo de escolas 

 
Fonte: Censo Escolar 2016 
 

Esses dados não representam em sentido quantitativo nossa pesquisa, mas 

servem como um norte sobre qual escola estaremos falando. Em Rondônia, a 

educação se faz dentro de uma diversidade muito mais plural que em outros estados, 

considerando  os processos migratórios que influenciaram o crescimento de Rondônia 

na segunda metade do século XX, e que o estado faz fronteira com a Bolívia,  

agregando em si diversas etnias indígenas e considerando a localização geográfica 

que tanto influencia a educação no contexto rural ribeirinho. 

Grande parte da literatura específica ao setor aponta a educação como a 

principal ferramenta para a melhoria do status do desenvolvimento em todos os 

sentidos. É por isso que por si só as tendências educacionais vão se traduzindo e se 

readaptando ao longo dos anos. A necessidade de desenvolvimento se adequou 

durante a História e serviu a interesses específicos em cada parte do mundo. Em 

respeito às peculiaridades de cada ambiente, de cada nação e de cada regionalidade 

é que a escola também passou a se entender como responsável por essas leituras de 

mundo tão diversificadas.  

A legislação educacional também se sensibilizou e instituiu limites e regras para 

cada uma das diversas modalidades de ensino, e para isso respeitou a conceituação 

das aprendizagens, dos contextos, das realidades diversas e muito disso se deu a 

33,90%

66,10%

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRAS

Rural Urbana
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partir da redemocratização do País e da promulgação da Constituição da República 

Federativa do Brasil. 

Face ao exposto, apresenta-se a escola ribeirinha, definição projetada para 

qualificar uma escola diversificada, totalmente distante daquela comumente 

conhecida nos centros urbanos, contextualizada em um cenário peculiar de múltiplas 

realidades. As escolas urbanas, possuem estruturas que são mais adequadas ao que 

se exige a legislação, com salas de aulas climatizadas, ou não, com espaços para 

práticas de atividades físicas, ou não, com estudantes organizados por séries e turmas 

adequadas para suas idades, enfim... um conjunto de comodidades que nas escolas 

rurais ribeirinhas não são tão simples de serem encontradas. Embora a escola 

pesquisada, Dra.Ana Adelaide, tenha uma estrutura excelente, ela possui problemas, 

por exemplo, quanto a espaço de prática de educação física é reduzido, porque o 

quintal da escola é o rio, sendo assim, nenhum profissional em sã consciência vai 

praticar nado livre com as crianças no Rio Madeira. O mesmo ocorre com o fato das 

salas de aula serem climatizadas e a casa dos estudantes não, muitos desenvolveram 

problemas respiratórios por conta do excesso de ar condicionado. Essas e outras 

pequenas diferenças são perceptíveis para quem vive a realidade dessas duas 

escolas.  

Em nossa experiência no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC, tivemos a oportunidade de realizar uma imersão no contexto 

ribeirinho. Nesse sentido, selecionamos como lócus de pesquisa a Escola Municipal 

Dra. Ana Adelaide, uma escola localizada no Distrito de Calama, seis horas de 

distância em uma viagem de barco descendo o Rio Madeira.   

A escola é referência na Educação Rural de Porto Velho, tanto por dados do 

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - quanto por estrutura. 

Segundo dados do IDEB, a média da escola chega a ser superior as projeções e 

média do IDEB do município (Figura 2).  A Escola Municipal Dra. Ana Adelaide possui 

uma estrutura física completa e moderna, ou seja, com centrais de ar, sala de leitura, 

refeitório, banheiros, sala de professores, secretaria e diretoria, frente às demais 

escolas ribeirinhas de Porto Velho. Projetada em alvenaria, coberta por telhas 

cerâmicas e com a fachada pintada, a escola recebe cerca de trezentos estudantes. 

Grande parte dos estudantes são da própria comunidade, mas não só, pois ela 

também recebe estudantes de comunidades vizinhas, como Terra Caída, Bom Será, 

Jamari e Itaquã.  

14 
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Tabela 1 – Dados IDEB. 

Ano Ideb Projeção Ideb Município Ideb 

2005 0.0 - 3.2 

2007 0.0 0.0 3.2 

2009 3.4 0.0 3.3 

2011 3.6 3.6 3.1 

2013 4.0 3.9 3.2 

2015 4.6 4.2 3.7 

2017 - 4.5 4.7 

2019 - 4.8 - 

2021 - 5.1 - 

Fonte: INEP 

 

Como em todo interior, em toda comunidade distante dos grandes centros 

urbanos, o entorno da escola possui referências diferenciadas. Em nossas visitas, as 

quais estão divididas em dois blocos (um bloco de quatro dias seguidos e outro bloco 

na mesma proporção), conhecemos sujeitos locais que nos auxiliaram 

significativamente em nosso estudo. Podemos dizer, portanto, que fomos privilegiados 

em poder estar em contato com pessoas importantes para o contexto ribeirinho, isto 

é, pessoas que conhecem a História, a cultura, os aspectos daquela regionalidade, 

seus traços ancestrais, suas lendas e seus sabores. Nesse caso, a pesquisa permite 

a descoberta de novos aspectos ou aspectos pouco conhecidos do problema 

estudado, assim como bem exige uma base teórica consistente, bom preparo e 

disposição pessoal do pesquisador para enfrentar o desconhecido, para se 

movimentar, sem regras fixas nem critérios muito definidos, ou seja, uma pesquisa de 

surpresas.  

Focando em nosso estudo específico à turma de quinto ano, conhecemos um 

professor nascido em Calama e formado em Pedagogia pela Universidade Federal de 

Rondônia em 2013, cuja matriz curricular válida no seu período possuía uma disciplina 

especifica de Educação Ambiental, mas que não abrangia aspectos importantes para 

a prática do professor em sala de aula de escola rural ribeirinha.   

O sujeito, que é professor da turma e sujeito deste estudo, nos informou sobre 

o conjunto de práticas pedagógicas que estávamos querendo analisar e, assim, 
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tornou-se o relator de nossa proposta. As suas experiências, enquanto docente da 

Escola Municipal Dra. Ana Adelaide são opostas às hipóteses que havíamos 

sinalizado, portanto, resultado motivador e consciente de que a pesquisa em 

educação pode ou não confirmar o fato que projetamos nos estudos que orientam o 

percurso formativo. 

Em uma das conversas, enquanto era esboçado o papel da escola ribeirinha 

àquela comunidade, o professor no disse que infelizmente a sua formação teria sido 

insuficiente até aquele ponto. O posicionamento causou estranhamento, pois, ao 

analisarmos a estrutura curricular e o ementário do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia - UNIR, foi verificado a presença da Educação no 

Campo, enquanto disciplina obrigatória e literaturas específicas que tratam desta 

modalidade educacional. Talvez elas não sejam o suficiente dado o forte contexto 

campesino, rural, ribeirinho e diversificado de Rondônia, tanto que a própria UNIR já 

oferece em seu interior uma formação específica em Licenciatura em Educação do 

Campo.  

Essas modalidades formativas, em nosso entendimento, ainda que 

preocupadas com a formação ampliada do sujeito, parece que ainda não conseguiram 

superar os seus próprios limites. Consideramos essa questão porque compreender a 

escola ribeirinha em sua totalidade é tarefa extremamente complexa, que exige uma 

formação especifica e baseada no preparo do professor para uma realidade local, 

mesmo com uma escola estruturalmente próxima das escolas urbanas, o contexto em 

que está inserida. Esse pressuposto nos posiciona como parte do contexto, pois, 

enquanto estávamos pesquisando, sentimos que a escola analisada é muito mais que 

uma simples escola.  

O que queremos dizer é que a escola em questão possui uma significação 

muito maior para os seus usuários, todos eles, servindo-os como uma espécie de 

segunda casa. É lá que muitos dos seus frequentadores passam a maior parte do dia, 

se alimentam e buscam referências que não possuem em suas próprias casas, como, 

por exemplo, a oportunidade de utilizar um banheiro adequado, um bebedouro, 

realizar uma alimentação nutricional adequada, ter contato com livros, energia elétrica 

entre outros. Dentro desse cenário é que nos interessa analisar a Educação Ambiental 

no contexto ribeirinho, ou seja, além dos muros escolares, mas no seu entorno, a 

comunidade.   
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Para tal, sabe-se que a Educação Ambiental vem sendo incorporada como uma 

prática inovadora em diferentes âmbitos do contexto social, político e econômico. Isso 

tem se dado porque na sociedade capitalista o ser humano torna-se o principal agente 

de consumo, pois acredita que ao adquirir tais produtos, como roupas, carros, 

celulares e outros, torna-se um “ser social” ativo. Em outras palavras, a indústria 

cultural é a presença da alienação pelo consumo cada vez mais constante e 

exagerado. 

Desse modo, todo o consumo tem proporcionado a humanidade o aumento de 

lixo, de desmatamento, de degradação ambiental proporcionando graves danos 

causando uma crise ambiental,  

Ao levar em conta os riscos e os problemas ambientais que a sociedade 

contemporânea produziu, Leff (2002) evidencia o papel do conhecimento produzido 

pela ciência, o qual desempenha um papel fundamental na busca pelo conhecimento:  

 
A crise ambiental é a crise de nosso tempo. O risco ecológico 
questiona o conhecimento do mundo. Esta crise apresenta-se a nós 
como um limite do crescimento econômico e populacional; limite dos 
desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da vida; 
limite da pobreza e da desigualdade social. Mas também crise do 
pensamento ocidental: da “determinação metafísica” que, ao pensar o 
ser como ente, abriu o caminho para a racionalidade científica e 
instrumental que produziu a modernidade como uma ordem coisificada 
e fragmentada como formas de domínio e controle sobre o mundo. Por 
isso, a crise ambiental é acima de tudo um problema de 
conhecimento [...] (p. 191, grifos nossos).  

 

A constatação feita por Leff (2002) é de que a crise ambiental é um problema 

epistemológico e que possibilita a discussão e a reflexão do conhecimento e dos 

saberes ambientais. O caminho epistemológico proposto por ele é determinante para 

o questionamento acerca do mundo em que vivemos: 

 
Neste sentido, a solução da crise ambiental – crise global e planetária 
– não poderá surgir por uma gestão racional da natureza e dos riscos 
da mudança global. A crise ambiental leva-nos a interrogar o 
conhecimento do mundo, a questionar este projeto epistemológico que 
tem buscado a unidade, a uniformidade e a homogeneidade; este 
projeto que anuncia um futuro comum, negando o limite, o tempo e a 
história; a diferença, a diversidade, a outridade (LEFF, 2002, p. 194). 
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A construção do conhecimento frente à crise ambiental leva a refletir sobre o 

papel da ciência diante do agir do homem no mundo e nos conduz, especialmente, à 

compreensão da complexidade da temática ambiental na sociedade contemporânea. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As experiências vividas por nós confirmam que a educação é mesmo a 

ferramenta mais adequada para o pleno desenvolvimento do ser humano. Ter podido 

dialogar com a comunidade de Calama e a Escola Municipal Dra. Ana Adelaide, desde 

o nosso projeto de iniciação científica, resultou em nosso trabalho de conclusão de 

curso e, também, resultou no próprio estado de conformação desta jovem 

pesquisadora.  

O recorte da educação ambiental nos mostrou que, apesar de existir um conflito 

entre a legislação, os conceitos teóricos e a aplicação prática, muito ainda pode ser 

feito para que os estudantes e a sociedade de uma forma geral saiam ganhando. E 

se há muito a fazer, há porque o tempo é dinâmico, corrente e as mudanças são 

fenômenos inevitáveis. Por vezes a escola se organizará de um jeito e vezes de outro; 

por vezes se utiliza com predominância esta epistemologia, vezes aquela. E nesse 

sentido descobrimos que a experiência social é um caminho transformador para o 

pesquisador e o pesquisado. Sendo assim, a experiência social é algo que não deve 

ser trabalhado com pouco afinco.  

Reforçamos que o currículo encontrado na escola de Calama não aborda de 

forma concreta o tema da Educação Ambiental e, por isso, pretendemos avançar nos 

estudos sobre esse nicho até que a implementação da BNCC seja de fato concluída 

em 2019. A ideia é que as visitas realizadas por nós sirvam como orientação para a 

continuidade deste trabalho em um outro formato. Entendemos que a BNCC pode ser 

um instrumento auxiliador se bem utilizada mesmo com todas as críticas que temos 

sobre ela. 

Pensamos isso sobre a BNCC porque conseguimos entender que sempre há 

uma contradição colocada à disposição em qualquer tipo de documento, regra ou 

mesmo nas metodologias que surgem a partir da utilização desses instrumentos. A 

utilização da BNCC como instrumento norteador permitirá que as reflexões acerca da 

educação se acentuem, pois, a BNCC por si só é um documento que surge a partir de 

certa ideologia. Portanto, ela traz consigo perspectivas e projeções de uma certa 

educação no futuro. É preciso de criticidade para avaliar o percurso da BNCC e, assim, 

entender que os seus efeitos poderão ser positivos em muitos sentidos.   

Da formação superior, ressalte-se  a memória do bom aprendizado possibilitado 

por professores e professoras, colegas de curso, demais sujeitos acadêmicos e, muito 
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também, dos sujeitos que nos ensinaram mesmo sem nunca terem entrado em uma 

universidade. Parte desta memória serviu-nos como um disparador para a construção 

do nosso trabalho de conclusão de curso. Acreditamos na oferta de um novo tempo e 

por isso estudamos. A coragem nasce da necessidade e seguiremos firmes tentado 

contribuir positivamente à sociedade. 
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