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RESUMO

Este artigo tem como objetivo refletir sobre os saberes sobre o rio Doce dos estudantes, em tempo integral, de três
escolas municipais de Governador Valadares/MG, sendo duas localizadas em bairro geograficamente afastado do rio,
e uma situada em bairro ribeirinho. Os sujeitos desta pesquisa são estudantes do último ano do Ensino Fundamental
(EF). Para a coleta de dados, foi elaborado o balanço de saber (CHARLOT, 2009). Os resultados apontam uma
relação afetiva com o rio e a proximidade da escola com o rio parece não interferir na intensidade dessa relação.
Evidencia-se também a ausência de referências a aprendizagens escolares sobre o rio Doce, que parece ser uma
temática pouco discutida nas escolas.
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ABSTRACT

This article aims to reflect on the knowledge about the Doce river of students, in Full Time, of three municipal schools
of Governador Valadares/MG, two of them are located in neighborhood geographically far from the river, and one
located in a riverside neighborhood. The subjects of this research are students of the last grade of Elementary School.
For the data collection, it was elaborated the balance of knowledge (CHARLOT, 2009). The results point out an
affective relation to the river, and the school proximity to the river doesn&39;t seem to interfere with the intensity of this
relation. It is also evidenced the absence of references to school learning about the Doce river, which seems to be a
little discussed subject in the schools.

Keywords: Environmental education; Relation to knowledge; Doce river.

INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta resultados parciais da pesquisa Relação com o saber e educação ambiental: uma pesquisa com
estudantes em tempo integral. O contexto do estudo é o município de Governador Valadares, situado na Região Leste
de Minas Gerais, com uma população estimada em 279.665 habitantes (IBGE, 2017), e que assumiu como política
pública de educação municipal, em 2010, a ampliação da jornada escolar com 8 horas de atividades diárias, para
todas as crianças e todos adolescentes matriculados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

O município, recortado pelo rio Doce, é um dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão,
localizada no município de Mariana, na Região Central de Minas Gerais. A barragem, de responsabilidade da
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mineradora Samarco/Vale BHP, rompeu-se no dia 5 de novembro de 2015, despejando aproximadamente 55.000.000
m³ de rejeitos de minério na calha do rio Doce, que se espalharam por cerca de 600 km do rio, até chegar ao litoral do
Espírito Santo. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre ambiental do Brasil e o pior do
mundo envolvendo barragens de rejeitos, e estima-se que seus efeitos serão sentidos ao longo dos anos (BELO
HORIZONTE/ SEDRU, 2016). Cumpre destacar que Governador Valadares é considerado o município mais populoso
da Bacia Hidrográfica do rio Doce, e que a cidade tem este rio como a única fonte de captação de água de
abastecimento.

Este é o contexto do estudo, cujo referencial teórico e metodológico são as contribuições de Bernard Charlot (2000,
2001, 2009) sobre a relação com o saber, em diálogo com Tuan (2006, 2012) e Reigota (2009). O objetivo deste artigo
é refletir sobre os saberes sobre o rio Doce, evocados por estudantes, em tempo integral, de três escolas da rede
municipal, sendo duas localizadas em bairro geograficamente afastado do rio, e uma situada em bairro ribeirinho.

Relação com o Saber e Educação Ambiental na Escola em Tempo Integral

Ao revisitarmos a literatura do campo da Educação Integral, pode-se encontrar uma preocupação de que o tempo a
mais na escola não seja uma repetição do que se fazia em um horário parcial, mas contribua, efetivamente, para a
formação integral do sujeito. A Educação integral “está associada à multidimensionalidade da formação do sujeito,
buscando-se o desenvolvimento integrado de todas as suas potencialidades. Remete, também, à ideia de cidadania e
de garantia de direitos” (LEITE, CARVALHO e SAID, 2010, p. 170),

Nesse sentido, a Educação Integral, em tempo integral, instiga a escola a sair dos seus muros e a compreender a vida
do sujeito na cidade, tida como fonte de saberes, nos quais circulam diferentes relações com o ambiente, e no caso
específico deste estudo, supõe-se, com a água e o rio Doce.

Reigota (2009) defende que a Educação Ambiental escolar deve enfatizar, como objeto de estudo, o meio ambiente
no qual vivem os estudantes, procurando levantar os principais problemas cotidianos, as contribuições dos saberes
científicos e populares, da arte, enfim, os conhecimentos necessários e as possibilidades concretas para a solução
deles. Como o autor argumenta, a Educação Ambiental deve procurar desenvolver a identidade e a participação dos
estudantes como cidadãos e cidadãs planetários, e destaca que “o fato de a educação ambiental escolar priorizar o
cotidiano do aluno e da aluna não significa, de forma alguma, que as questões (aparentemente) distantes não devam
ser abordadas” (REIGOTA, 2009, p.13).

Charlot e Silva (2005), ao refletirem sobre a Educação Ambiental, destacam que a questão fundamental “a que deve
estar no centro da educação ambiental – é a questão da relação dos homens com a natureza. Que é hoje a relação
dos jovens com a natureza Que tipo de relação a educação ambiental busca construir ” (CHARLOT e SILVA, 2005, p.
70).

A revisão da literatura desta pesquisa nos indica que a compreensão do sujeito, como propõe Charlot, encontra-se
alinhada com a Educação Integral, na formação da multidimensionalidade do sujeito, e da Educação Ambiental, em
uma perspectiva crítica. Diferentemente de um sujeito operatório, como há tanto se discute no campo da educação,
Charlot propõe, em seus estudos, a compreensão do sujeito como, ao mesmo tempo, e inteiramente, um ser humano,
um ser social e um ser singular (Charlot, 2000, 2001).

Para esse sujeito, aprender é uma necessidade que marca sua presença em um mundo produtor de saberes. Essa
atividade é central no processo de construção do homem, que envolve tornar-se um membro da espécie humana
(hominizar-se), tornar-se um ser humano único (singularizar-se), e tornar-se membro de uma comunidade, ocupando
nela um lugar (socializar-se) (CHARLOT, 2000, 2001).

Através da educação, o sujeito produz-se a si mesmo e é produzido pelo mundo. Portanto, o sujeito e sua história são
sempre totalmente sociais e totalmente singulares, e o pertencimento a uma classe social é interpretado de maneira
ativa pelo indivíduo na construção de uma história da qual é sujeito – sujeito ao mesmo tempo singular e social.

Por isso, a

[...] relação com o saber é indissociavelmente social e singular. É o conjunto (organizado)
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de relações que um sujeito humano (logo singular e social) mantém com tudo o que
depende da “aprendizagem” e do saber: objecto, “conteúdo de pensamento”, actividade,
relação interpessoal, lugar, pessoa, situação, ocasião, obrigação, etc., ligadas de certo
modo à aprendizagem e ao saber. (CHARLOT, 2009, p. 15, grifo e aspas do autor).

Há, portanto, na relação com o saber, um sentido antropológico – aprende-se algo em um momento particular da
minha história como sujeito inscrito na história da espécie humana; aprende-se algo como sujeito social e como sujeito
singular (CHARLOT, 2000). São essas reflexões teóricas que nos instigam a buscar os saberes dos estudantes sobre
o rio Doce.

Os saberes evocados pelos estudantes

Para identificar os saberes dos estudantes, foi realizado um balanço de saber tendo como referência o instrumento
elaborado por Charlot (2009), que consiste na demanda da elaboração de um texto por parte dos estudantes sobre o
que eles aprenderam ao longo da vida, com quem e onde aprenderam. Nessa pesquisa, os estudantes foram
convidados a relatarem no texto o que sabiam sobre o rio Doce, com quem e onde aprenderam e o que ainda
gostariam de saber. Os balanços foram aplicados nas três escolas e produzidos por 63 estudantes: 21 do sexo
feminino e 42 do sexo masculino.

Os resultados indicam que os saberes dos estudantes são marcados pelas relações afetivas com o rio Doce, que é
narrado como um ambiente natural e espaço de lazer, conforme indicam os recortes discursivos a seguir: “O rio Doce
era um rio limpo, cheio de vida e de peixes. Todos nós, moradores de Valadares, temos uma história, uma aventura
naquele rio” (feminino, 15 anos); “Era um rio que nele tem muita vida e ele sustenta muita vida” (masculino, 17 anos);
“Eu sei que o rio era lindo, dava para ir tirar muitas fotos” (feminino, 16 anos); “O rio Doce era local para tomar banho”
(masculino, 14 anos); “Eu sei que o rio Doce é uma parte de nós, um pedaço da vida que nem todos veem” (feminino,
16 anos); “No rio podemos passear de barco, fazer castelo de areia” (masculino, 15 anos); “A água do rio Doce
abastece muitas cidades” (feminino, 14 anos);“O rio é importante porque utilizamos sua água para beber” (masculino,
14 anos); “O rio abrigava muitas espécies de peixes e animais” (feminino, 14 anos); “Era um rio bonito de se ver, com
peixes e água limpa” (masculino, 14 anos); “O rio era lindo antes da tragédia em Mariana” (feminino, 14 anos); “O rio
Doce era lugar onde pessoas tomavam banho e até bebiam água de lá” (feminino, 14 anos); “O rio é um lugar para se
divertir, nadar, pescar, apreciar a paisagem” (masculino,15 anos); “O rio era um lugar próspero cheio de peixes, onde
havia água limpa” (masculino, 15 anos); “O rio Doce era bonito, um lugar para onde as pessoas iam passear”
(feminino, 15 anos).

Para Yi-Fu Tuan (2012), as bacias fluviais são lugares que atraem os seres humanos por razões óbvias. Elas
prometem uma subsistência fácil por ser um nicho ecológico altamente diversificado: há uma grande variedade de
alimentos nos rios, eles disponibilizam a água necessária à manutenção da vida humana, servem como um meio de
comunicação natural e permitem o desenvolvimento de atividades agrícolas e a fixação de comunidades em suas
planícies. Segundo o autor, o rio, e o meio ambiente natural como um todo, precisam ser pensados na forma como
são percebidos e vividos pelas pessoas, respeitando-se suas tradições e valores culturais.

O relatório que avalia os efeitos e os desdobramentos do rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG
enfatiza que no processo de recuperação do rio Doce faz-se necessário um amplo programa de Educação Ambiental
que leve os indivíduos a tomarem consciência do seu pertencimento ao meio ambiente e que elucide as populações
quanto quais são as atividades degradadoras, os efeitos da degradação e como, casa pessoa pode contribuir para a
sua recuperação (BELO HORIZONTE/ SEDRU, 2016). Por isso, a relação afetiva com o rio Doce apresentada pelos
sujeitos do estudo é significativa, entretanto outros saberes se fazem necessários para que se compreenda a
degradação ambiental que já compõe o cenário da bacia hidrográfica, afetando o rio Doce e que se acentua com esse
desastre ambiental.

O que os estudantes gostariam de saber

Ao enunciarem sobre o que gostariam de saber, são colocadas questões referentes à incerteza sobre o futuro do rio e
da água para a população, o que nos permite refletir sobre as “paisagens do medo” descritas por Tuan (2006), com
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referência a insegurança humana frente ao desconhecido na natureza.

O desastre ambiental aparece como preocupação com o futuro, como insegurança da qualidade da água potável
distribuída pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) da cidade e do não saber quando o rio voltará a ser
como era, como se pode conferir: “Saber mais sobre os metais que ficaram expostos nas águas e os problemas
causados por eles” (masculino, 14 anos); “A sociedade gostaria de saber como vai ficar o nosso rio” (masculino, 15
anos); “Queria saber como o rio vai voltar a ser como era” (masculino, 14 anos); “Se as pessoas ficarem entrando no
rio podem pegar uma doença grave” (masculino, 14 anos); “A falta de informação e importância que não é dada para
cuidados ambientais me preocupa. Será que no futuro saberão cuidar de natureza com o respeito que ela merece e
precisa ” (feminino, 14 anos); “O rio Doce é nossa vida, então temos que nos alertas, se não daqui a pouco ficamos
sem água” (masculino, 15 anos); “ Eu gostaria de aprender se eles vão conseguir retirar a lama do rio Doce e se os
peixes vão voltar. ” (masculino, 15 anos); “A poluição diminuiu o tempo de vida da população” (masculino, 16 anos);
“Gostaria que o rio voltasse a ser como era antes, água consumível e com animais saudáveis” (feminino, 14 anos); “O
rio virou um lugar sem vida” (masculino, 15 anos).

Os estudantes, portanto, têm frente ao rio medo de doenças futuras, ansiedade e insegurança. Existe um clima de
insegurança e dúvidas quanto ao uso da água, já que sua qualidade pode estar comprometida. A população sente
necessidade de avaliação de mais parâmetros de qualidade da água (BELO HORIZONTE/ SEDRU, 2016). Há uma
dualidade de sentimentos na população acerca do futuro do rio Doce. Percebe-se certo pessimismo, mas também
uma exigência para que o rio seja limpo. (FELIPPE et al., 2016).

CONCLUSÃO

Os resultados iniciais apontam uma relação afetiva com o rio do conjunto dos estudantes (da escola ribeirinha e das
escolas localizadas geograficamente distante dele), o que reafirma o seu valor simbólico para a cidade. Porém a
proximidade da escola com o rio parece não interferir na intensidade da relação com o rio Doce. A prevalência das
evocações afetivas nos balanços de saber pode contribuir com ações e respostas positivas frente à atual situação/
estado do rio. Entretanto, se considerarmos o sentido das aprendizagens escolares e a importância de se educar
ambientalmente, a pouca evocação desses saberes, revela-se preocupante. Se a Educação Ambiental não se atém a
disciplina de Ciências, devendo perpassar as demais disciplinas escolares como um tema transversal (BRASIL, 2012),
as aulas de Ciências podem contribuir para que os estudantes possam “construir argumentos com base em dados,
evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a
consciência socioambiental” (BRASIL, 2017, p. 281).

O rio Doce parece se apresentar como temática pouco discutida na escola em tempo integral, quando se dispõe de
mais tempo de escola e quando se convoca a escola a sair de seus muros. Conclui-se que, por falta de informação, os
estudantes desejam ampliar seus conhecimentos sobre o rio Doce e o meio ambiente. Nesse sentido a educação
ambiental na escola deve considerar os desejos de saber evocados pelos estudantes sobre a problemática local para
o planejamento da prática pedagógica, e além de fomentar nos estudantes o compromisso com rio, no cenário atual,
favorecer que eles ampliem o que sabem sobre o rio, a água e a degradação ambiental.
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