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SINTESE 

 

A responsabilidade socioambiental depende da consciência da sociedade, buscando 

novas maneira de impactar menos o meio ambiente (RAUTER et al., 2019). Neste cenário, 

destaca-se a educação e a educação ambiental em particular como fundamentais temáticas 

propulsoras peculiares nos paradigmas da globalidade, buscando a interlocução entre as 

culturas, sapiências nas conjunturas essenciais das práticas de preservação do meio ambiente 

na pós-modernidade (GONZÁLEZ; CARRILLO‐HERMOSILLA, 2018).  

O Brasil é um dos países que apresentam distintas esferas fitogeográficos, como por 

exemplo: a floresta amazônica, no norte do país, os pampas localizados no Sul, entre outros. 

Nesse sentido, no que se refere a região norte, distintas famílias sobrevivem da atividade 

extrativista como fonte primária ou secundária de renda (FIGUEREDO et al., 2017). Dentre as 

diversidades extrativistas da Amazônia destaca-se a palmeira do babaçu (Attalea speciosa Mart. 

ex Spreng) com diversas possibilidades de aproveitamento tais como: gastronomia, 

combustível, artesanato,  cosmético, na economia criativa (biojóias) entre outros 
(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO–MDA, 2009). 

 É com esta prática e pensamento que emerge o objetivo geral: apresentar as 

potencialidades da palmeira de babaçu para o equilíbrio do bioma amazônico e com isso 

despertar a consciência na utilização desse fruto, criando novos produtos sustentáveis, bem 

como fortalecendo as comunidades tradicionais, garantindo a preservação do bioma 

Amazônico. Destarte, tem-se como objetivos específicos: (1) Apresentar aos alunos do ensino 

médio insights sobre a importância da preservação babaçu e sua importância na economia 

amazônica e (2) Apresentar as utilizações das palmeiras na geração de renda, bem como na 

preservação da Amazônia Ocidental. 

É notório destacar que o fruto da palmeira, o chamado babaçu contribui para a economia 

e preservação da ambiência, na medida em que se pode ser aproveitado a casca na fabricação 

de farinha, suas castanhas, a palha para fabricação de artesanatos etc. As oficinas permitirão 

aos estudantes do ensino médio conhecer as riquezas presentes no Estado de Rondônia, bem 

como permitir que conheçam essa importante riqueza e possibilite a geração de renda para suas 

famílias. 

A partir do momento em que proporciona oficinas desta envergadura em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), 

com a participação direta do público estudantil rondoniense, possibilita-se a troca de 

conhecimento contínuos para o crescimento intelectual e profissional desses discentes. Os 

encontros realizados na oficina proporcionarão aos estudantes conhecer a ambiência local, bem 

como as sapiências do Estado de Rondônia que é de suma importância para o desenvolvimento 

da cultura regional e disseminar o conhecimento e a preservação do meio ambiente para as 

futuras gerações. 


