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A pressão sobre o uso dos recursos naturais em áreas de florestas e nas vár-

zeas do Rio Madeira, em Rondônia, originou a demanda pelo desenvolvimento

de um processo articulado de gestão ambiental, mediador dos conflitos socioam-

bientais, cujo princípio é a participação das comunidades locais em atividades e

projetos que visem ao uso equitativo e sustentável de recursos naturais, à conser-

vação da diversidade biológica e ao aprendizado dessas interações.

Com base nessa demanda, a Embrapa Rondônia, em parceria com a Empresa

de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) Rondônia e outras instituições co-

laboradoras, desenvolveram, no período de 2004 a 2006, o Projeto Comunicação e

Educação para Gestão Ambiental e Transferência de Tecnologias em Comunidades

Ribeirinhas do Rio Madeira. Esse projeto traz uma abordagem interdisciplinar e in-

terinstitucional da gestão dos recursos naturais, em Cujubim Grande (74 famílias) e

Porto Seguro (54 famílias), comunidades rurais que apresentavam conflitos ambien-

tais, principalmente em relação à preservação dos recursos florestais e pesqueiros.

Diante desse quadro, o projeto buscou desenvolver o processo de comuni-

cação para a transferência de tecnologias, por meio de estudos que valorizam o

saber popular e geram bases de informação e de disseminação do conhecimento

sobre os recursos naturais. Essa estratégia visa promover a participação de agri-

cultores familiares na gestão ambiental da comunidade, a fim de que possam ob-

ter novas alternativas de rendas e amenizar o impacto sobre os recursos florestais

e pesqueiros (Figura 1).
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Figura 1. Dinâmica de comunicação para a transferência de tecnologias para agricultores e
familiares.

o projeto, concebido com uma proposta metodológica de Grupos Comu-

nitários de Estudos (GCEs) - (OLIVEIRA; SILVA, 2005), incorporou os princípios da

Macroeducação ambiental à criação de Unidades de Educação Agroambiental

(UEAAs). A metodologia mostrou-se adequada para fortalecer os grupos de tra-

balho já existentes nas comunidades, os quais estavam organizados por temas e/

ou sistemas de produção.

A sensibilização para a gestão ambiental participativa, a capacitação para

o fortalecimento organizacional e o trabalho em grupo foram algumas das ati-

vidades desenvolvidas nas comunidades, em processo articulado que envolveu

organizações locais, e instituições de pesquisa e de extensão rural e gestoras dos

recursos naturais.

A inserção da Embrapa Rondônia nas comunidades

Cujubim Grande

A comunidade Cujubim Grande é originária de antigos seringais, compre-

ende uma área de 2.195,26 ha, localizada na margem direita do Rio Madeira, dis-
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tante cerca de 38 km da sede do município (Figura 2b). A população local, forma-

da por agricultores e pescadores, está estabelecida em propriedades que variam

de 15 ha a 50 ha, distribuídas em linhas e ramais e na Vila Cujubim (Figura 2c).

A inserção da Embrapa Rondônia na comunidade ocorreu a partir do ano

2000, pela participação em atividades de diagnóstico rápido participativo, estudo

do meio e capacitação de produtores. Colaborou, assim, com o Projeto Organiza-

ção e Desenvolvimento Local Sustentável, coordenado pelo Centro de Pesquisas

Populações Tradicionais (CPPT) Cuniã, que, em 1999, deu início a um programa

de capacitação para geração de renda e organização do Conselho de desenvolvi-

mento local sustentável.

Ao mesmo tempo, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sedam) ini-

ciou, em 2003, um programa de educação ambiental, tendo realizado mais uma

etapa do diagnóstico socioeconômico e do planejamento de atividades. A Sedam

convidou a Embrapa Rondônia para participar da terceira etapa do seu projeto, a

fim de que atuasse com os Grupos de Trabalho (GT) na elaboração de projetos de

sustentabilidade ambienta" envolvendo extrativismo sustentável (babaçu, açaí,

buriti, etc.), hortaliças, piscicultura, mandioca e gado de leite.

Porto Seguro

A comunidade Porto Seguro localiza-se em uma área de 1.987 ha, na mar-

gem esquerda do Rio Madeira e imediações da Cachoeira do Teotônio, a uma dis-

tância média de 28 km da sede do Município de Porto Velho (Figura 2a).

A inserção da Embrapa Rondônia na comunidade deu-se por intermédio

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (lncra), uma vez que se

trata de um assentamento, criado em dezembro de 2003\ na modalidade Projeto

de Desenvolvimento Sustentável (PDS). Na ocasião do início dos trabalhos, a co-

munidade encontrava-se em processo de cadastramento das 54 famílias oriundas

da Vila dos Pescadores, que foram beneficiadas com crédito, habitação e fomento.

1 Portaria/lncra/SR-17 n° 88 de 5/12/2003.
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Nos contatos iniciais, em 2004, identificaram-se conflitos socioambientais

relativos à crescente escassez de peixes e uma demanda pelo desenvolvimento

de atividades agropecuárias como alternativa de reprodução social. Observaram-

se indícios de atividade garimpeira e muitas dúvidas e incertezas em relação ao

projeto de construção de duas hidrelétricas sobre o Rio Madeira, com início pre-

visto para 2007.
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Figura 2. Localização das comunidades: imagem de satélite da comunidade Porto Seguro
(a); imagem de satélite da comunidade Cujubim Mirim (b); mapa de Cujubim Mirim desenhado
pela comunidade (c).

Associação de metodologias

As atividades de pesquisa-ação e de educação para a gestão ambiental

configuram-se um processo socioconstrutivista de capacitação, organização e

mobilização comunitária. Para isso, foram constituídos os GCEs, uma proposta

metodológica em construção que se baseia na construção coletiva do conheci-

mento e na relação dialógica entre produtores rurais e técnicos (pesquisadores

e extensionistas). Os GCEs funcionam como primeira instância de discussão, ge-

ração e sistematização de conhecimentos sobre a realidade local, viabilizando a

participação dos comunitários na gestão dos recursos naturais.

A Macroeducação, como "estratégia socioconstrutivista de envolvimento

múltiplo dos atores sociais na construção de um processo democrático, mais par-

ticipativo do que representativo [...] " (MANUCCI; HAMMES, 2002), vem somar com

a metodologia proposta, ao promover a inserção de princípios da educação agro-
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ambienta I nos grupos de estudos - espaço de educação não formal. Com esses

princípios, busca-se a promoção do diálogo comunitário e da instrumentalização

dosmembros do grupo para autodesenvolverem sua percepção ambiental e atu-

aremcomo educadores ambientais.

o trabalho com os GCEs foi estruturado em três etapas: etapa 1 - sensibi-

lização;etapa 2 - capacitação; e etapa 3 - planejamento e difusão. Foram desen-

volvidas atividades que compreendem: a) a elaboração da orientação pedagógica

paraos estudos em grupo; b) o planejamento participativo para produção do ins-

trumento de gestão ambiental; c) as estratégias de comunicação. Essa perspecti-

va tem sua importância por permitir a relação dialógico-comunicativa proposta

por Paulo Freire (FREIRE,1992).

Sensibilização para a gestão ambiental

A sensibilização para a gestão ambiental participativa, a capacitação para o

fortalecimento organizacional e o trabalho em grupo foram algumas das ativida-

desdesenvolvidas naquela comunidade, num processo de reflexão e ação sobre os

conflitos socioambientais envolvendo a problemática da pesca predatória no lago.

Na etapa de sensibilização foram realizadas, mensalmente, três oficinas em

cada comunidade. Ao final dessa etapa, foram formados grupos para estudo do

processo produtivo. Em Cujubim Grande, embora a organização em GT já fosse

uma prática, apenas quatro grupos aderiram à proposta de grupo de estudos:

açaí,babaçu, peixe e plantas medicinais. Já, no assentamento Porto Seguro, cons-

tituíram-se grupos de estudo: açaí, mandioca e plantas medicinais.

Capacitação para a gestão ambiental

Inicialmente, lideranças de ambas as comunidades participaram do Curso

de Capacitação de Educadores Ambientais, realizado na sede da Embrapa Rondô-

nia, em Porto Velho, sob a coordenação da pesquisadora Valéria Hammes. O exer-

cício do método Ver-Julgar-Agir foi praticado na comunidade Cujubim Grande.

265



Educação ambiental para o desenvolvimento sustentável Volume6

o propósito dessa capacitação foi o de treinar comunitários para atuarem como

agentes multiplicadores da gestão ambiental. Além disso, no período de 12 me-

ses, foram realizadas oficinas de estudo em grupo e cursos, de acordo com a de-

manda de cada grupo.

Os GCEscomo Unidades de
Educação Agroambiental

Os GCEs, como fóruns de debate comunitário, reuniram-se nas oficinas in-

tegradas dos grupos de estudo. Nessas, eram feitas discussões em três momen-

tos: no primeiro, os membros de todos os grupos eram envolvidos; no segundo,

as discussões eram específicas por grupo, de acordo com o tema previamente

estabelecido; e no terceiro, as conclusões eram feitas em plenária final, com a

apresentação e síntese das discussões realizadas nos grupos.

Em Porto Seguro, o GCE Mandioca criou uma UEAA, por meio da qual se

deu início ao desenvolvimento de um modelo de cultivo agroecológico para o as-

sentamento. Em Cujubim Grande, o trabalho com o GCE Peixe, coordenado pela

Emater Rondônia, respondeu à demanda pela gestão dos recursos pesqueiros do

Lago Cujubim. Nas oficinas, foi retomada a discussão sobre o monitoramento do

lago, o acordo de pesca e a mediação dos conflitos. O desdobramento das ativida-

des culminou com a formação de agentes ambientais voluntários, pela Sedam, e

a implantação de um projeto de criação de peixes em tanques-redes, pela Emater,

com financiamento da Secretaria de Agricultura, de Produção e do Desenvolvi-

mento Econômico e Social (Seapes).

Planejamento de projetos temáticos

Na etapa final do trabalho, foi realizado um seminário para validação do

diagnóstico, definição de prioridades e planejamento de ações futuras. As ativida-

des desenvolvidas nessa fase compreenderam a sistematização das informações

produzidas nos GCEs e a elaboração e aprovação de documento orientador das
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demandas locais, por meio da definição de programas e projetos prioritários, na

linha de conservação e uso racional da biodiversidade.

Em Cujubim Grande, os projetos considerados de maior prioridade foram

o de extrativismo e beneficiamento do babaçu e o de conservação e uso racio-

nal das matas ciliares do Rio Madeira e Lago Cujubim (atividade pesqueira). Em

Porto Seguro, priorizaram-se projetos de educação ambienta I, para a difusão e

avaliação de práticas de conservação e recuperação de solos e de manejo florestal

comunitário (recursos madeiráveis e não madeiráveis/enriquecimento florestal).

Considerações finais

Para responder às demandas de comunidades ribeirinhas por atividades

minimizadoras dos impactos ambientais, a Embrapa Rondônia desenvolveu o

projeto de comunicação e educação para gestão ambiental, Por meio desse pro-

jeto, exercitou-se a inserção de princípios de educação ambiental no processo de

pesquisa e transferência de tecnologias, associando a proposta da Macroeduca-

ção à metodologia de estudo em grupo, em especial a promoção da educação

ambiental para a cidadania e a criação de UEAAs.

A execução dos planos de ação que compunham o projeto representou

uma nova etapa no processo articulado de promoção do desenvolvimento rural

local - em fase de desenvolvimento, em Cujubim Grande, e, em fase inicial, em

Porto Seguro -, envolvendo as organizações anteriormente citadas.

A concepção de UEAA perm iti u apropriar asações in icialmentedesenvolvidas

em GTs e posteriormente em GCEs, gerando métodos e procedimentos a serem

empregados em outras comunidades habitadas por populações tradicionais,

de modo que aumentem suas capacidades de administrar o uso dos recursos

naturais de maneira sustentável.
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