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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM JURUENA

O Projeto Poço de Carbono Juruena (PCJ) é desenvolvido na região Noroeste de
Mato Grosso, no município de Juruena. Há décadas a região tem sido ocupada de
forma não planejada com uso intensivo dos recursos naturais (exploração ilegal de
madeira, queimadas desordenadas, conversão de floresta em áreas de pecuária e
de monocultivos), transformando a paisagem e contribuindo para o Arco de Fogo
da Amazônia, fronteira florestal mais ativa no planeta no quesito desmatamento.
Estas atividades já revelam efeitos como erosões dos solos, perda da biodiversidade, de florestas e diversos problemas sinérgicos como as mudanças climáticas, falta
de água potável, enchentes e secas descontroladas, enfim... a lista é interminável.
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Diante desta situação, em 1994, agricultores sensibilizados com os problemas
socioambientais criaram a Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena
(ADERJUR), cujos principais objetivos são proporcionar geração de renda aos agricultores familiares, promover a conservação ambiental com o manejo sustentável
dos recursos naturais e desenvolver atividades de sensibilização e capacitação dos
agricultores, apoiando diversas iniciativas sustentáveis.
Uma das iniciativas exitosas da ADERJUR é a execução do Projeto Poço de Carbono Juruena, patrocinado pela PETROBRAS, por meio do Programa Petrobras
Socioambiental (2010-2011 e 2012-2014). Seus objetivos incluem implantar sistemas
agroflorestais, recuperar áreas degradadas, incentivar a conservação de remanescentes florestais por meio do extrativismo de produtos florestais não-madeireiros,
promover a conservação das reservas legais e sensibilizar agricultores, professores e
estudantes para melhor uso e conservação dos recursos naturais.
Isso porque o grande desafio desta geração é encontrar soluções que sejam ecologicamente sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente justas, antes que
um legado irreparável seja deixado para as gerações futuras.
A Educação Ambiental é uma área da pedagogia capaz de contribuir com essa
expectativa, uma vez que sua prática pedagógica faz refletir a interação ser humano-natureza.
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Assim, a partir do objetivo de sensibilizar a comunidade escolar e agricultores, o
Projeto Poço de Carbono Juruena formalizou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Escola Estadual Dom Aquino Correa para desenvolver
o Programa de Educação Ambiental (PEA) realizando oficinas, palestras, aulas de
campo, visitas a hortas e viveiro de mudas, além de fornecer materiais didáticos
como subsídio à elaboração de trabalhos.
Temáticas como sequestro de carbono, sistemas agroflorestais, quintais agroflorestais, hortas pedagógicas, plantas medicinais, reaproveitamento e descarte de
resíduos sólidos, educação alimentar e nutricional, conservação ambiental, erosão
do solo, economia solidária e sustentabilidade foram trabalhadas ao longo dos
anos letivos 2013 e 2014.
Os projetos desenvolvidos no ambiente escolar ajudaram os estudantes a criar
pequenas ações como impulso à transformação da realidade, além de desenvolver atitudes criativas e uma consciência de responsabilidade ambiental, construindo novos saberes. Estes trabalhos foram apresentados nas feiras de ciências em
escolas do município e no Seminário de Educação Ambiental, Sustentabilidade e
Florestania.
Nos próximos capítulos serão apresentadas as atividades do Programa de Educação Ambiental do Projeto Poço de Carbono Juruena e seus principais resultados.
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CAPÍTULO 2
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM AGRICULTORES
E FORMAÇÃO DE LIDERANÇAS
Em 2013, o PEA intensificou o trabalho de sensibilização com os agricultores e
incluiu a formação de lideranças. O primeiro trabalho foi marcado pelo ensino de
técnicas e vivências de melhor uso e conservação dos recursos naturais e o segundo por vivências e ações de melhoria na facilitação de assuntos nas comunidades
e em diversas organizações.
Vamos conhecer quais foram as ações mais importantes para este público?
Oficinas
As oficinas foram organizadas a partir de três temas: (a) Importância do Sistema
Agroflorestal (SAF) para sequestro de carbono; (b) Impactos dos usos atuais do solo
e retirada da floresta na mudança do clima; e (c) Cultivo e conservação de sementes crioulas e diversidade na produção agrícola.
Ao todo 31 oficinas foram realizadas com participação de mais de 1500 agricultores familiares, professores e estudantes das comunidades Somapar, Vale do
Canamã, Vale do Amanhecer, 13 de Maio e área urbana do município de Juruena.
A primeira oficina deu ênfase à importância do SAF para o seqüestro de carbono
e conservação da biodiversidade, trabalhando temas como a importância do SAF
para agricultura familiar, técnicas de implantação, dinâmica de produção e
seqüestro de carbono, conservação da biodiversidade dentro deste modelo de
produção e meios de comercialização.
Já a segunda oficina trabalhou os aspectos da reserva legal na manutenção do
clima, impactos e consequências do desflorestamento, uso inadequado do solo e
importância dos Sistemas Agroflorestais (SAF) como uma alternativa à recuperação
de áreas alteradas.
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E a terceira tratou do patrimônio genético das sementes crioulas usadas por gerações de agricultores adaptadas naturalmente ao clima, às pragas e às especificidades locais. O uso, função e a diferença de sementes crioulas comparadas as
transgênicas, e a segurança alimentar e nutricional que a primeira proporciona.
Intercâmbios entre Agricultores
Desta atividade participaram agricultores do Assentamento Vale do Amanhecer,
Comunidades Somapar, Vale do Canamã, 13 de Maio, Purunga, Sapucaia, Santo
Antônio e Chácaras de Juruena. Foram dias de campo que resultaram em diversos
aprendizados sobre o funcionamento da floresta e sua importância para a manutenção dos sistemas agrícolas e ecológicos.
Os agricultores puderam discutir e vivenciar dois cenários distintos: a paisagem
degradada (consequência do desflorestamento desenfreado, queimadas para
limpeza de áreas, pastagens abandonadas em estágios avançados de degradação) versus propriedades nas quais houve a reconversão produtiva destas áreas por
meio de Sistemas Agroflorestais (SAF).
A troca entre eles e a equipe técnica permitiu ampliar o conhecimento do uso do
SAF em diversas propriedades, com observação de mais economia na implantação e manutenção do sistema, mais harmonia com os recursos naturais, menor utilização de insumos externos, mais lucro, mais utilização intensiva de pequenas áreas
e maior diversidade de produção, que pode ser consumida e/ou comercializada.
Este intercâmbio permitiu que os agricultores comprovassem que através da utilização de SAF, pode-se obter renda a partir de pequenas áreas, conservando as
áreas de Reserva Legal e evitando a abertura de novas áreas de floresta.
Esses momentos sempre foram acompanhados por técnicos e especialistas em
cada tema do projeto, que ajudaram, esclarecendo dúvidas sobre o funcionamento do sistema e sobre sua contribuição para o equilíbrio ambiental, já que o mesmo
facilita a produção agrícola sustentável e a manutenção do clima.
Os agricultores ficaram empolgados com a forma de produção dos SAF que foge
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do modelo tradicional de cultivo da terra na região. O intercâmbio serviu para
incentivá-los a investir nos SAF.
Programa de Formação de Líderes Facilitadores – Germinar
Apoiar o desenvolvimento integral de pessoas para que atuem como agentes
facilitadores da transformação e desenvolvimento social – esse é o lema do Programa Germinar, criado pelo Instituto EcoSocial em 2003.
O Instituto EcoSocial foi parceiro do PCJ na realização do curso que ocorreu em
2013, entre os meses de maio e novembro, no distrito de Fontanillas, localizado em
Juína-MT.
A Turma 96 - Juruena vivenciou o Programa Germinar em cinco módulos com os
seguintes temas: “Entendendo a facilitação de processos”; “Conhecendo a organização e facilitando processos”; “Mediando Conflitos”; “Fazendo acontecer”; e
“Biografia do Ser Humano”.
A metodologia usada tem base na Antroposofia, ciência espiritual criada por
Rudolf Steiner e a Ecologia Social, conceito que preconiza que os problemas ecológicos estão assentados antes, em problemas sociais.
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O curso contou com uma participação étnica diversificada que incluiu 35 pessoas entre agricultores, indígenas de quatro etnias de Mato Grosso, professores, técnicos da FUNAI, funcionários públicos e parte da equipe técnica do PCJ.
Durante os encontros aconteceram palestras, artevidades (atividades artísticas),
trabalhos em grupos, ritmos, trabalhos intermódulos e plenárias. Todas essas atividades contribuíram na capacidade de interação em grupos, auto-observação, além
de apresentar formas inovadoras de organização do trabalho e distribuição de responsabilidades.
O Programa Germinar ajudou no desenvolvimento e formação de lideranças que
estão à frente das organizações parceiras envolvidas em ações do PCJ, em especial, no trabalho de extrativismo de produtos florestais não-madeireiros como a castanha do Brasil.
Se você ficou curioso em conhecer mais o Programa Germinar e o que ele proporcionou aos seus participantes, assista ao vídeo da Turma Juruena, clicando no
link https://www.youtube.com/watch?v=YcJj5wFBJcg

AÇÕES TRANSFORMADORAS PARA UMA SOCIEDADE ECOLOGICAMENTE CONSCIENTE | 13

Realização e Participação em Eventos
Seminário Sistemas Agroflorestais, Produtos Florestais Não Madeireiros e Economia
Solidária
Ainda em 2013, o PCJ realizou o primeiro “Seminário Sistemas Agroflorestais, Produtos Florestais Não Madeireiros e Economia Solidária” com a participação de indígenas, agricultores familiares, professores universitários e da rede municipal e estadual, técnicos da região noroeste, de Rondônia e de Brasília. Nas palestras, as iniciativas sustentáveis presentes na região foram destaque como solução para uma
sociedade mais justa e ambientalmente equilibrada.
IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais
A implantação de sistemas de produção agrícola consorciados com árvores,
aliada a geração de renda e a Educação Ambiental, chamou a atenção de diversos especialistas. Uma demonstração disso foi a apresentação no IX Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais.
O Projeto Poço de Carbono Juruena, a convite da Organização do IX Congresso
Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, foi apresentado em Ilhéus-BA como uma experiência de referência em Sistemas Agroflorestais no país.
O Projeto foi apresentado por meio de um artigo em poster de Lucinéia Machado
sobre a viabilidade econômica dos SAF, um trabalho sobre a experiência do Projeto
PCJ na região noroeste de MT. Também houve uma apresentação oral, de um
artigo de Elaine da Silva Raasch e Daniele Silveira, relatando a experiência do Projeto Poço de Carbono Juruena com Pagamentos por Serviços Ambientais, um estudo
que vem sendo desenvolvido pelo PCJ para comprovar a viabilidade deste tipo de
pagamento como compensação aos agricultores que estão recuperando áreas
degradadas e investindo em novos sistemas de plantio ecologicamente corretos,
beneficiando a sociedade com o armazenamento de carbono.
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VI Semana de Nutrição, Universidade Federal de Mato Grosso
O projeto Poço de Carbono Juruena foi apresentado em Cuiabá-MT na VI
Semana de Nutrição a um grupo de professores, pesquisadores e alunos do Curso
de Nutrição e Tecnologias de Alimentos, com a participação de cerca de 80 pessoas, a convite da Coordenação do curso de Nutrição da UFMT. O Projeto apresentou
os trabalhos desenvolvidos para ampliação da oferta de alimentos na região, por
meio de SAF implantados a partir dos principais produtos de interesse dos agricultores, que são a castanha, pupunha, café, cupuaçu entre outras espécies frutíferas.
Outra ação importante do projeto foi a instalação dos kits de irrigação, em 15 propriedades de agricultores familiares.
4ª Conferência Nacional do Meio Ambiente – Resíduos Sólidos
As Conferências Nacionais de Meio Ambiente - CNMA acontecem desde 2003 e
são um desdobramento da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem por objetivo construir políticas públicas com a participação social em todo o território brasileiro.
Em 2013, ocorreu a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente com o tema
“Vamos Cuidar dos Resíduos Sólidos”. Em Mato Grosso, as conferências regionais
aconteceram em todas as etapas de planejamento. O Projeto Poço de Carbono
Juruena participou, em Juara, a convite do Conselho Municipal de Meio Ambiente
e Desenvolvimento.
No evento, o PCJ participou de maneira especial, convidado pela Prefeitura
para apresentar suas iniciativas de apoio a organização social, produção de
alimentos através de SAF e o fortalecimento da cadeia produtiva da Castanha do
Brasil, como propostas de desenvolvimento sustentável. Por meio do Programa de
Educação Ambiental, em parceria com as escolas de Juruena, foram desenvolvidos pequenos projetos pelos professores, com a colaboração da equipe técnica
do PCJ, em diversos temas ambientais como lixo no meio ambiente, reaproveitamento de pneus, pets e outras sucatas, arborização urbana, sequestro de carbono,
hortas e pomares, economia solidária e educação alimentar.
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CAPÍTULO 3
EDUCAÇÃO ALIMENTAR, NUTRICIONAL E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Um dos eixos mais importantes do projeto foi o que proporcionou às escolas e sua
comunidade escolar, a reflexão e a prática do ciclo que inicia na alimentação e
finaliza na gestão dos resíduos. Acompanhe cada uma das ações realizadas nos
tópicos abaixo.
Hortas Pedagógicas
A alimentação saudável baseada no consumo adequado de alimentos construtores, energéticos e reguladores aliado a exercícios físicos garante uma melhora na
qualidade de vida. Uma das funções da escola é ensinar hábitos alimentares corretos para as crianças. Pensando nisso, sob a orientação dos técnicos do Poço de
Carbono Juruena (PCJ), foram desenvolvidas hortas pedagógicas em diversas
escolas municipais.
A horta como instrumento pedagógico tem instigado um relacionamento harmônico do aluno com o ambiente em que ele vive e o sensibiliza para o consumo de
hortaliças, de frutas e de leguminosas, todas produzidas na região.
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A horta inserida no ambiente escolar tornou-se também um “laboratório vivo”,
onde os estudantes participaram de todo o processo de produção de alimentos –
desde sua localização, uso de materiais, preparo de canteiros, adubação, escolha
de hortaliças, semeadura, cuidados, controle de insetos, colheita e até o preparo
de receitas com os alimentos colhidos.
Hortas com Plantas Medicinais
Um viés deste programa pedagógico são as Hortas com Plantas Medicinais, em
que estudantes da Escola Municipal 04 de Julho, da Escola Municipal Guilherme Antônio Cortonêz Crozetta e das comunidades rurais receberam informações sobre as
propriedades medicinais que determinadas plantas possuem.
O desenvolvimento da horta medicinal desperta a percepção dos estudantes
para a diversidade de tratamentos medicinais com o uso de plantas e as potencialidades de cada espécie para a prevenção de doenças e para manter a saúde. No
Brasil, o conhecimento das plantas medicinais está ligado à sabedoria popular das
populações tradicionais, repassado de geração a geração até os dias atuais. Inspirados por esse conhecimento, os estudantes de Juruena cultivaram diversas plantas
com propriedades medicinais, em canteiros, reaproveitando pneus inutilizados e
garrafas pets.
Para concluir o trabalho pedagógico, além do plantio, foram feitos chás e infusões que ajudaram os estudantes a identificar e a utilizar as plantas como remédios
naturais. Ainda foram realizadas algumas receitas práticas como fabricação de gel
de babosa (Aloe sp.), alcoolatura de gengibre e uma experiência sobre a respiração dos vegetais.
Alimentação Saudável
A Floresta Amazônica oferece uma abundância de alimentos naturais, por isso o
PCJ, junto com as escolas, planejou as ações referentes à “Alimentação Saudável”
com foco na valorização da amêndoa de castanha do Brasil e outros produtos da
região como fonte de valor nutritivo. O Projeto sensibilizou as crianças sobre a neAÇÕES TRANSFORMADORAS PARA UMA SOCIEDADE ECOLOGICAMENTE CONSCIENTE | 17

cessidade de conhecer os potenciais regionais e locais de produção de alimentos,
valorizando e proporcionando o consumo desses produtos.
A alimentação nutritiva é uma escolha que começa com hábitos saudáveis. Aliar
o tema ao plantio das hortas pedagógicas foi a estratégia escolhida para estimular
as famílias na compra de alimentos mais saudáveis e também o plantio nos quintais
de suas casas. Esta ação procurou reverter o quadro de insegurança alimentar nas
crianças através da agricultura familiar.
Essa prática em pequenas propriedades diversifica a produção para sustento
próprio e permite uma alimentação de qualidade em todas as fases da vida. As atividades mostraram que as hortaliças, verduras e legumes são fontes de vitaminas,
nutrientes e minerais que ajudam no crescimento, desenvolvimento e manutenção
da saúde.
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Identificar fatores de risco, saúde pessoal e da coletividade presentes no meio
em que vivemos é uma forma de melhorar a interação do meio físico, econômico
e sociocultural. Para tanto, diversos trabalhos pedagógicos foram elaborados com
os estudantes, para partilhar conhecimentos em diversas áreas como demonstração do processo de fabricação, embalagem, rotulação e comercialização dos derivados de Castanha do Brasil.
Percebeu-se no espaço escolar uma maior motivação nas crianças quanto aos
cuidados essenciais para a conservação e recuperação dos recursos naturais do
planeta Terra. Os bons resultados só foram possíveis por meio de observações do
meio ambiente, acompanhamento do processo de fabricação dos produtos, aulas
de campo sobre produção sustentável, palestras, confecção de cartazes e painéis.
Com o bom planejamento através de conteúdos executados, tendo em vista a
realidade do aluno, foi possível trabalhar de acordo com o nível de aprendizado
dos mesmos.
Sustentabilidade e Economia Solidária
A Educação Ambiental sozinha não é suficiente para resolver os problemas ambientais, mas é condição indispensável para tanto. Ela contribui para a formação
de cidadãos conscientes do seu papel na conservação do meio ambiente e para
tomar decisões necessárias para o desenvolvimento sustentável. O papel do poder
público é fundamental para que tais ações se concretizem, sendo a escola parte
fundamental desta transformação, pois tem o poder de influenciar na formação de
uma nova consciência ambiental.
Para que nossas ações atendam os princípios da sustentabilidade é preciso que
elas sejam economicamente viáveis, socialmente justas, culturalmente diversas e
ecologicamente corretas, e a partir deste conceito, é que vários projetos foram desenvolvidos.
A economia solidária é uma maneira sustentável de produzir, vender, comprar e
fazer trocas sem explorar terceiros, sem levar vantagem abusiva e sem destruir o
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ambiente. A educação para a economia solidária deve ser um processo pedagógico que tem como princípio desenvolver a reflexão e a ação social.
As atividades do PCJ sempre procuraram respeitar os princípios dessa prática,
especialmente no que diz respeito ao meio ambiente, tratando as questões ambientais não como um entrave ao desenvolvimento, mas como uma solução.
Estimulando a conscientização, incentivando a criatividade, trabalhando em
equipe e compartilhando saberes, o Projeto conseguiu melhorar a qualidade de
vida das pessoas e contribuir para um desenvolvimento sustentável nas comunidades rurais. Dessa forma, o projeto está fazendo sua parte para criar oportunidades
de trabalho, minimizar a exclusão social e reduzir a pobreza.
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Gestão de Resíduos Sólidos
Para melhor sensibilização dos estudantes a respeito dos resíduos sólidos, foram
realizadas visitas no lixão irregular da cidade. O lugar causou espanto nas crianças,
mas a “atividade” foi necessária para que elas entendessem o processo de destinação dos resíduos sólidos, conhecido popularmente como “lixo”.
As crianças desenvolveram materiais, jogos e brinquedos pedagógicos, reaproveitando embalagens, potes, garrafas e todo tipo de lixo doméstico trazidos de suas
residências. Esse processo de criação foi enriquecido, uma vez que as crianças já
haviam aprendido na prática sobre os danos causados pelo descarte incorreto dos
resíduos sólidos.
Hoje, os pequenos já têm noções ambientais e sabem escolher embalagens mais
fáceis de serem reutilizadas, materiais que prejudiquem menos e já são capazes de
apresentar idéias criativas para a comunidade escolar.
Aproveitamento de Pneus e Madeiras desvitalizadas
A dificuldade de disposição do lixo urbano, como pneus e madeiras, continua
sendo um dos mais graves problemas ambientais. As ações do PCJ com esse tipo
de materiais proporcionou às escolas pequenos parques de diversão com brinquedos feitos de pneus e madeiras recicladas, e contribuiu para diminuir o lixo da
cidade.
O processo para construção das áreas de recreação contou com debates sobre
a valorização do ambiente. Também foram realizados mutirões de arrecadação de
pneus que se transformaram em “minhocões”, balanços e outros brinquedos. A
montagem dos parques foi feita pela equipe técnica do PCJ e por equipes formadas pelos próprios estudantes e professores.
Além disso, o material recolhido foi também reaproveitado na construção dos
canteiros das hortas pedagógicas.
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CAPÍTULO 4
EDUCAÇÃO AMBIENTAL INDÍGENA

As atividades de educação ambiental desenvolvidas na Terra Indígena Apiaká-Kayabi, através do contato com três etnias – Mundukuru, Kayabi e Apiaká - têm
possibilitado acordos para a abertura de novos mercados para a castanha do Brasil
coletada na área e para a gestão do território e a conservação ambiental. Foram
realizadas seis oficinas nas escolas dessas três etnias sobre a importância da floresta
para a região.
A estratégia inicial foi sensibilizar os jovens, por meio da Educação Ambiental,
para os problemas ambientais que atingem aquela região. Os recursos para repassar o tema de sustentabilidade envolveram vídeos, palestras, desenhos, dinâmicas
e gincanas ecológicas realizadas com a ajuda dos técnicos e de professores indígenas.
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As atividades foram realizadas com intuito de valorizar a cultura indígena e fortalecer a cadeia produtiva da castanha, reconhecendo na comercialização de produtos florestais não madeireiros uma alternativa sustentável de gestão do território
e de geração de renda para as comunidades indígenas da região.
Nas três aldeias houve momentos de integração e partilha entre os alunos, os professores, a comunidade e a equipe do PCJ. Nas aldeias Nova Munduruku, Tatuí e
Mayrob, os participantes foram divididos em duas turmas, de acordo com a idade,
para um trabalho mais aprofundado sobre as definições de sustentabilidade e
florestania. Sendo que na aldeia Tatuí, adultos estudantes do período noturno
também participaram das atividades.
Nas turmas formadas pelas crianças menores de 10 anos, foram ensinados os princípios básicos para sensibilização dos pequenos sobre os principais problemas ambientais e sobre a necessidade de ações que podem garantir a preservação da natureza.
As palestras foram dirigidas para esclarecer a integração existente entre plantas
e animais e a importância da biodiversidade. Em desenhos feitos pelas crianças
apareceu o rio da comunidade, a pesca, o banho de rio, os animais, frutos, sementes e as árvores, mostrando qual a percepção que cada uma tem com o ambiente
e também com o assunto discutido.
Com os participantes de idade superior a 10 anos, foram realizadas palestras
sobre os principais problemas ambientais: escassez de água, desequilíbrio do clima,
destruição das florestas e aniquilamento da biodiversidade.
Foram realizados também pequenos debates sobre alternativas sustentáveis para o
desenvolvimento da comunidade indígena, usando como exemplos os avanços,
desafios e perspectivas da cadeia produtiva da castanha. Um painel de atitudes
sustentáveis com possíveis soluções para a comunidade incluiu cuidados com o rio,
descarte adequado de detritos no ambiente, proteção das árvores, comercializaAÇÕES TRANSFORMADORAS PARA UMA SOCIEDADE ECOLOGICAMENTE CONSCIENTE | 23

ção do artesanato com biojóias e precaução para evitar queimadas acidentais,
entre outros.
Nas três aldeias foram realizadas gincanas ecológicas. Os alunos divididos em
duas equipes prepararam apresentações e demonstraram um rico conhecimento
sobre o ambiente, as sementes, a fauna, a flora e os recursos naturais da Terra Indígena. Um dos jogos fortaleceu e ampliou o conhecimento sobre as árvores, plantas
e peixes de cada território e em cinco minutos, as equipes apresentaram uma lista
com espécies nativas conhecidas por eles. Se somadas as listas das três aldeias,
mais de 88 espécies de árvores frutíferas e plantas nativas foram identificadas. Dos
peixes foram 80 espécies e um total de 40 espécies de sementes conhecidas.
A sabedoria dos idosos também foi valorizada com uma atividade inter-geracional, onde os jovens de cada equipe trouxeram a pessoa mais idosa para falar sobre
o rio, o clima e a natureza da época em que aquela pessoa era jovem. A atividade
serviu para relembrar os costumes, tradições e histórias da comunidade indígena.
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As gincanas trabalharam, de forma lúdica, a valorização da floresta e da biodiversidade e o resgate dos valores e do conhecimento indígena, com apresentações teatrais, coleta de sementes, listagens de espécies de árvores e de peixes
comuns nas florestas e rios da terra indígena, além de animadas competições de
cabo de guerra, futebol de vassoura e de arco e flecha.
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CAPÍTULO 5
FEIRAS DE CIÊNCIAS: AMOSTRA DE CRIATIVIDADE CIENTÍFICA, CULTURAL E AMBIENTAL, E PRINCIPAIS TRABALHOS APRESENTADOS

As feiras de ciências e o Seminário foram atividades centrais para apresentação
dos trabalhos realizados no interior das escolas para o público local.
Feiras de Ciências
As feiras de ciências são espaços importantes para uma comunidade escolar. É o
momento de aplicar o conhecimento e expor de forma criativa todos os conceitos
aprendidos durante o ano letivo. Para partilhar os resultados das atividades de Educação Ambiental do PCJ, o projeto apoiou a realização de feiras de ciências em
escolas urbanas e rurais da cidade de Juruena.
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O objetivo desses eventos foi estimular os alunos a desenvolverem ludicamente
alternativas para conservação dos recursos naturais e para aquisição de uma postura mais sustentável perante o ambiente. Portanto, as escolas desenvolveram projetos diversificados voltados para a conservação da natureza, educação alimentar
através das hortas pedagógicas, reciclagem de materiais e sustentabilidade.
Por meio do Programa de Educação Ambiental, o PCJ envolveu mais de 2.000
alunos e 55 professores parceiros nas atividades de Feira de Ciências. Ao todo foram
realizadas oito (08) feiras de ciências no Município e elas demonstraram o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas, afetivas e criativas, e ainda, serviram
de base para as crianças repassarem novas práticas para as famílias, em suas
casas, causando mudanças nos lares e nas comunidades.
Foram apresentados trabalhos explicativos, maquetes, cartazes, fotos, apresentação dos jardins, hortas e parques feitos com pneus e pets reciclados. Acompanhe a
relação de todos os projetos desenvolvidos:

Nº

1

2

3

4

5

6

Escola

Projeto

Unidade de
Brinquedos sonoros
Educação Infantil com Aproveitamento de
materiais.
Jardim Encantado
Unidade de
Instrumentos musicais
Educação Infantil
com Sucata
Jardim Encantado
Unidade de
Educação Infantil Lixo e meio ambiente
Jardim Encantado
Unidade de
Aprendendo desde
Educação Infantil Pequeno com a Horta
Jardim Encantado
Pedagógica
Unidade de
Revitalização de
Educação Infantil
espaço escolar
Jardim Encantado
Unidade de
Educação Infantil Sistema agroflorestal
Jardim Encantado

Nº
Nº
Professores Alunos
4

32

7
8
9

4

30

2

35

1

38

3

42

10
11
12
13
14

1

43

15

Unidade de
Educação Infantil
Jardim Encantado
Escola Municipal 7
de Maio
Escola Municipal 7
de Maio
Escola Municipal 7
de Maio

Parquinho Escolar
Aproveitamento de
materiais
Aproveitamento de
garrafa PET

2

140

2

26

Cadeia Alimentar

2

45

Plantas medicinais

1

24

2

38

3

120

1

23

4

92

3

38

Escola Municipal Semeando, colhendo e
construindo saberes.
07 de maio
Escola Municipal 7
Meio Ambiente e Lixo
de Maio
Horta Pedagógica:
Escola Municipal 7
Regando
de Maio
Conhecimentos
Escola Municipal
Arte de Reciclar e
04 de Julho
preservar
Escola Municipal
Horta com plantas
04 de Julho
medicinais
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16
17
18
19
20

21

22

23
24
25
26

27

Escola Municipal
04 de Julho
Escola Municipal
04 de Julho
Escola Municipal
04 de Julho

Sequestro de carbono

2

49

Arborização urbana

2

47

O Insetário como
Ferramenta
Pedagógica

Escola Municipal
Papel com fibra vegetal
04 de Julho
Semeando saberes e
Escola Municipal
colhendo
07 de maio
conhecimentos
Reciclando o lixo,
Escola M Rural
cuidando do meio
São Marcelo
ambiente
Escola Municipal
Cuidar e Proteger para
Rural Paulo Freire
Evitar a Erosão
A
Escola Municipal
Preservação do Meio
Rural Paulo Freire
ambiente
B
Escola M Rural
Plantar e brincar com
Dorval Bonetti
sustentabilidade
Escola M Rural
Enxertia em frutíferas
Dorval Bonetti
Benefícios da irrigação
Escola M Rural
para a agricultura
Dorval Bonetti
familiar
Escola Nossa
Economia sustentável
Senhora de Fátima

28

Escola Nossa
Senhora de Fátima

29

Escola Nossa
Senhora de Fátima

Arte com a natureza

Enriquecendo a
alimentação com
recursos da natureza
Reflorestando o quintal
Escola Nossa
e conhecendo as
Senhora de Fátima
plantas

1

12

1

36

1

23

1

52

1

57

1

29

31

Escola Nossa
O valor nutricional das
Senhora de Fátima
hortaliças

1

20

1

19

32

Escola Nossa
Sustentabilidade dos
Senhora de Fátima
SAF

3

28

1

16

33

Escola Guilherme

1

24

34

Escola Guilherme

1

25

35

Escola Guilherme

2

26

36

Escola Guilherme

1

28

37
38
39

Escola Guilherme
Escola Guilherme
Escola Guilherme

Plantas medicinais
Economia solidária,
educar para a
esperança.
A reciclagem de
garrafa pet
Educando com a horta
pedagógica
A arte de reciclar
Bichinhos de jardim
Jardim na escola

1
1
2

23
21
27

40

Escola Guilherme Jardim com reciclagem

1

25

55

1317

1

9

1

28

1

28

1

3

1

16

30
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TOTAL

As feiras de ciências também trouxeram forte adesão da comunidade escolar,
tão escassa nos dias atuais. Familiares dos alunos se envolveram em atividades no
decorrer do ano, ajudando no desenvolvimento dos projetos.
A equipe técnica do PCJ apoiou os professores e alunos através da realização de
oficinas, palestras, aulas de campo, visitas às hortas e viveiro de mudas, assim como
fornecendo materiais para apresentação dos trabalhos.
Seminário Educação Ambiental para Sustentabilidade e Florestania
O PCJ também realizou, em 2013, seminários sobre "Educação Ambiental para
Sustentabilidade e Florestania”. Os eventos contaram com a participação de mais
de 220 pessoas, entre agricultores, pais, estudantes e professores da rede municipal
e estadual de ensino.
Os Seminários foram importantes para proporcionar a interação entre a rede municipal de ensino, sua comunidade escolar e os agricultores. Nos Seminários foram
expostos os trabalhos escolares produzidos em 2013, além de oficinas temáticas,
apresentações culturais e debates.
O evento contou com a participação da educadora ambiental, Aitana Salgado,
que ministrou a palestra “Educação Ambiental como Semente de Transformação”
e abordou os desafios globais para a sobrevivência humana e das pequenas ações
de transformação que podem fazer a diferença no mundo. A situação da agricultura familiar na atualidade foi discutida e trabalhada numa oficina com professores,
alunos e pais dos estudantes pela palestrante Flora Camargo, consultora contratada pelo projeto.
Pelos resultados da participação dos estudantes, observou-se que muitos jovens já
não desejam atuar no campo, tendo como objetivo trabalhar na cidade. Na visão
de muitos deles, agricultura não é um negócio lucrativo. Em oposição a essa
crença, o PCJ trouxe dados e experiências sobre os resultados da permanência dos
agricultores no campo, conquistando renda a partir da prática de técnicas adeAÇÕES TRANSFORMADORAS PARA UMA SOCIEDADE ECOLOGICAMENTE CONSCIENTE | 29

quadas, como a agroecologia.
Por meio das experiências em proporcionar a geração de renda aliada a conservação ambiental no município de Juruena, o Projeto conquistou para si e para a
AMCA a certificação como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil pelo
reconhecimento do trabalho realizado com homens e mulheres do campo, proporcionando a conservação ambiental e equidade social, também para a COOPAVAM o prêmio ODM (Objetivos de Desenvolvimento do Milênio/ Organização das
Nações Unidas – ONU).
A realização dos seminários do Programa de Educação Ambiental foi uma estratégia importante para troca de conhecimentos, apresentação de resultados e confirmação de avanços. As sementes lançadas no início do projeto estão crescendo
e produzindo frutos. A equipe do PCJ está colhendo os resultados e conta cada vez
com mais parceiros nesse trabalho.
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CAPÍTULO 6
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os desafios para a conservação da floresta no Noroeste de Mato Grosso são
enormes. Não basta incentivar novas formas de produção, é preciso mudar a
lógica e a consciência ambiental de uma parte significativa da população.
Desde o início de sua execução, no ano de 2010, o Projeto Poço de Carbono
Juruena trabalhou dentro dessa perspectiva e aliou o trabalho no chão, com a
implantação de SAF, hortas e cadeias produtivas sustentáveis, ao da Educação
Ambiental, com uma proposta de desenvolvimento de ações educativas que permitissem a comunidade beneficiada se conscientizar de que o ser humano é parte
do ambiente, e que sua sobrevivência e bem estar depende diretamente da conservação deste meio.
A fim de alcançar este objetivo, foram firmadas várias parcerias com professores,
lideranças locais e agricultores. O Projeto proporcionou diversas capacitações,
oficinas e cursos que asseguraram um desenvolvimento contínuo das atividades, a
partir do conhecimento e experiências adquiridas desde a primeira fase e com isso
plantou uma importante semente na região.
É difícil mensurar os resultados desse trabalho à curto prazo. A Educação Ambiental é um poderoso instrumento de transformação, mas seus frutos não são colhidos
de imediato. Tal qual uma árvore, é necessário cuidado, vigilância e paciência.
Mas a julgar pelas sementes espalhadas durante os quatro anos do projeto, a contribuição deixada para a região é significativa.
Por meio do Programa de Educação Ambiental, o Projeto Poço de Carbono Juruena envolveu nesta segunda fase em Juruena mais de 2.000 alunos e 55 professores,
além de agricultores e comunidade escolar, indígenas e extrativistas, somando mais
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de 5 mil pessoas, superando a meta que era envolver apenas 1.400 pessoas. Os trabalhos foram apresentados durante as feiras de ciências nas escolas, sendo que a
equipe técnica do Projeto apoiou os professores e alunos através da realização de
oficinas, palestras, aulas de campo, visitas às hortas, viveiro de mudas, bem como
fornecendo materiais para apresentação dos trabalhos.
Através de relatos de mães, pais, professores e dos próprios alunos, foi possível
perceber que as crianças apresentaram amplo entendimento das questões ambientais abordadas, principalmente em relação aos temas relacionados ao aquecimento global e sequestro de carbono. Por diversas vezes os alunos destacaram as
atividades de Educação Ambiental como parte muito importante do processo de
aprendizagem.
Mas talvez os resultados mais visíveis à curto prazo sejam os ambientes das escolas, que foram totalmente transformados. Há muito mais árvores e plantas e isso é
resultado direto de alunos comprometidos com o plantio e cuidado das mesmas.
As escolas envolvidas nas atividades de Educação Ambiental destacaram a
importância da parceria com o Projeto Poço de Carbono Juruena e confirmam
que sem o apoio dele, muitas ações, como por exemplo, as hortas pedagógicas,
não teriam sido realizadas. Todas as escolas parceiras confirmaram o interesse em
continuar com trabalhos de educação ambiental e desenvolver outras atividades,
que podem ajudar a melhorar o espaço escolar e principalmente a criar uma nova
visão nos educadores e estudantes que passaram a valorizar o meio ambiente e
cuidar do ambiente escolar com ações de transformação e valorização.
Além do trabalho realizado nas escolas, o projeto também promoveu um ambiente
de conscientização no município através de palestras e eventos. Agricultores familiares, mães, pais, professores e a sociedade em geral, tiveram a oportunidade de
ouvir e conhecer mais sobre técnicas agrícolas sustentáveis e a problemática das
mudanças climáticas, tudo através de profissionais convidados pelo projeto, palestrantes que trouxeram uma visão de outros estados e por vezes, de outros países.
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Os indígenas também foram beneficiados. A Educação Ambiental do Projeto
possibilitou uma maior interação entre as culturas indígenas e não indígenas. Crianças de famílias tão diferentes brincaram e aprenderam juntas nas Gincanas promovidas pelo Projeto. Ajudar a diminuir o estranhamento entre as culturas e possibilitar
a integração dos povos rumo à sustentabilidade também é uma importante ferramenta de transformação.
Durante esses quatro anos em que o Projeto atuou no município de Juruena, a
principal preocupação era com o legado que todo esse trabalho deixaria para a
população. Claro, não é fácil mudar uma lógica que há anos impera na Amazônia
brasileira, mas acreditamos que com esse esforço coletivo e a ajuda da Petrobras,
por meio deste Programa Petrobras Socioambiental, foi possível plantar uma importante semente de mudança e que o legado desse trabalho poderá ser melhor percebido pelas futuras gerações.
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Atividades Promovidas pelo Projeto Poço de Carbono Juruena
Atividade

Quantidade

Temática

Público Alvo

Aulas
Práticas

25

Alunos

1680

Aulas de
Campo

Importância dos SAF como Alternativa ao
Desmatamento; Redução do Aquecimento
Global.

Quantidade
de
Participantes

01

Sistemas Agroflorestais.

Professores

23

Cursos

01

Feiras de
Ciências
Horta
Pedagógica

08
06
18

Oficinas

06
06
05

Seminários
Gincanas
Ecológicas

Formação de Lideranças - Programa
Germinar.

01
02
03

Possibilitar Abordagem Multi e
Interdisciplinar dos Conteúdos.
Impactos Ambientais suas Origens;
Conservação das Reservas Legais; Efeitos
Climáticos; SAF, entre outros.
Mudanças Climáticas; Viabilidade
Econômica dos SAF; Produção e
Estruturação de Artigos; entre outros.
Manejo do solo e seus impactos
ambientais.
Utilização de SAF para o sequestro de
carbono e conservação da biodiversidade.

Agricultores, Indígenas, Servidores
Públicos, Lideranças de
Organizações e comunidades.
Estudantes, professores,
agricultores entre outros visitantes.

35
1237

Alunos e Professores.

210

Alunos da rede estadual e
municipal.

1470

Professores da rede estadual e
municipal.

55

Agricultores locais.

168

Agricultores locais.

196

Utilização de Produtos Florestais Não
Estudantes, agricultores, indígenas
Madeireiros e Economia Solidária.
e extrativistas.
Educação Ambiental para a
Estudantes, professores e
Sustentabilidade e Florestania.
agricultores.
Valorização da Floresta e Sustentabilidade
Indígenas Apiaká, Kaiab e
Ambiental.
Munduruku.

Resultados Alcançados, Programa de Educação Ambiental
Atividades de Educação Ambiental
Hortas Pedagógicas
Gincanas Ecológicas
Seminários
Projetos Apresentados
Escolas Atendidas
Professores Participantes
Estudantes, Agricultores, Indígenas e Extrativistas
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76
06
03
02
40
16
55
5564

97
127
338

LISTA DE SIGLAS

ADERJUR - Associação de Desenvolvimento Rural de Juruena
AMCA - Associação de Mulheres Cantinho da Amazônia
CNMA - Conferencias Nacionais de Meio Ambiente
COOPAVAM - Cooperativa de Pequenos Agricultores do Vale do Amanhecer
FUNAI - Fundação Nacional do Índio
ODM - Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
ONU - Organização das Nações Unidas
PCJ – Poço de carbono Juruena
PEA – Programa de Educação Ambiental
PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A
SAF – Sistema Agroflorestal
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Realização:

Patrocínio:

