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Resumo:
O Rio Macaé está sendo estudado e futuramente será monitorado pelos alunos da 

Rede Pública. Sendo um dos principais prejudicados pela poluição hídrica desse recurso, os 
alunos e professores do Colégio de Pescadores de Macaé estão se juntando para pensar em 
algumas formas de diminuir esse impacto. Para isso buscamos parcerias com algumas 
Escolas que estão localizadas próximas ao Rio ou seu afluente.

Localização e a problemática

O Rio Macaé nasce a 1.560 metros de altitude, próximo ao Pico do Tinguá em Nova 
Friburgo. Seu curso se desenvolve por cerca de 136 Km, desaguando na cidade que deu 
origem ao seu nome. Os principais afluentes são: Rio Bonito, Purgatório, Teimoso, Sana, 
Atalaia, São Pedro e Jurumirim.

A bacia do Rio Macaé é uma das principais bacias hidrográficas do estado do Rio 
de Janeiro, com área de drenagem de 1.765 km2. Abrange os municípios de Macaé, Nova 
Friburgo, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Rio das Ostras e Carapebus (Figura 
1).

Sua vazão média, próximo à foz, é de 30 m3/s. O Rio Macaé, principal formador da 
bacia, é de tamanho médio (6ª ordem) com cerca de 137 km  de extensão. Nasce na região 
de Macaé de Cima (1560 m), em Nova Friburgo, e passa por trechos de declividade 
acentuada até atingir um longo trecho de baixada. Os principais tributários do Rio Macaé 
sãos rios Bonito, das Flores, Sana e São Pedro. 
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Figura 1. Bacia Hidrográfica do Rio Macaé. 

Esse Rio vem sendo deteriorado em todos os sentidos, seja na qualidade da água ou 
na destruição das matas ciliares. Sua história de degradação começa no ciclo do café e da 
cana-de-açúcar e continua até a década de 70, com a retificação dos rios, pecuária, captação 
de água para irrigação, aumento da densidade populacional e truticultura (criação de trutas). 
Após esse período para piorar a situação temos o crescimento urbano desordenado, turismo 
e captação de água para abastecimento urbano e industrial. (Figura 2 e 3).

Figura 2. Lançamento de esgoto in natura.

Muitos alunos do Colégio de Pescadores acabam utilizando esse ecossistema para a 
realização de aulas práticas de navegação básica com caiaques. O contato com a água 
apesar de ser pouco, acaba transmitindo doenças de pele como micoses e outras.
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Figura 3. O Rio e a degradação, canal da Nova Holanda. Foto: acervo RSA.

A água doce é um recurso natural finito, cuja qualidade vem piorando devido ao 
aumento da população e à ausência de políticas públicas voltadas para a sua preservação. 
Estima-se que aproximadamente doze milhões de pessoas morrem anualmente por 
problemas relacionados com a qualidade da água. No Brasil, esse problema não é diferente, 
uma vez que os registros do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram que 80% das 
internações hospitalares do país são devidas a doenças de veiculação hídrica, ou seja, 
doenças que ocorrem devido à qualidade imprópria da água para consumo humano. 
(Merten & Minella, 2002)

Uma das formas para o controle da poluição hídrica passa pela ação do poder 
público local. Porém, como estabelecer um gerenciamento efetivo se cada Município e/ou 
Estado apresentam suas ações independentes umas das outras? O que torna menos efetivo 
quando se trata de uma Bacia Hidrográfica com influências de vários Municípios e às vezes 
até Estados diferentes.

O conceito de gestão dos recursos hídricos com base nas Bacias Hidrográficas 
começa a tornar viável com a implantação da Lei das Águas (N° 9.433/97), na qual prevê 
que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é composto pelos 
seguintes órgãos: Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRHI) e Agência Nacional 
de Águas (ANA); Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 
Comitês de Bacias Hidrográficas; órgãos dos poderes públicos das três esferas cujas 
competências estão relacionadas à gestão de recursos hídricos; e as Agências de Água. A 
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) estabelece que a água é um bem de 
domínio público, e que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com 
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a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Além disso, prevê que a 
disponibilidade de água deve ser assegurada à atual e às futuras gerações, em padrões de 
qualidade adequados aos usos preponderantes definidos pelo enquadramento. Entre suas 
diretrizes gerais de ação, destacam-se a gestão de recursos hídricos integrada à gestão 
ambiental e adequada às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 
culturais das diversas regiões do país (BRASIL, 1997). Os instrumentos da PNRH previstos 
na Lei das Águas são:

Os Planos de Recursos Hídricos:
 O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes 

da água;
 A outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
 A cobrança pelo uso de recursos hídricos;
 O Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Os Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) constituem o pilar de participação e 
integração do planejamento e das ações na gestão de recursos hídricos. Como fóruns de 
decisões no qual a comunidade de cada bacia pode conhecer, discutir e propor soluções 
sobre questões e problemas relativos às águas de sua região (CNRH, 2005), os CBHs 
necessitam de uma braço executivo, as Agências de Bacia, para implementar suas 
deliberações. Dentre as atribuições e competências dos Comitês de Bacia Hidrográfica 
estão (CERHI, 2002):

 Arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 
recursos hídricos da sua área de atuação;

 Aprovar seu regimento interno;
 Executar ações conjuntas com o organismo competente do Poder Executivo, 

visando à definição dos critérios de preservação e uso das faixas marginais de 
proteção de rios, lagoas e lagunas e

 Apoiar iniciativas em Educação Ambiental.

Um breve histórico da Educação Ambiental
A primeira vez que se adotou o termo educação ambiental foi em um evento de 

educação promovido pela Universidade de Keele, no Reino Unido, no ano de 1965. 
Tornou-se um objeto educativo específico no ano de 1975, com a realização do 1º 
Seminário Internacional de Educação Ambiental, em Belgrado, que se constituiu em um 
dos desdobramentos das discussões ocorridas na Conferência das Nações Unidas sobre o 
Ambiente Humano em 1972, na qual foi acordada, pela Recomendação 96 e do Princípio 
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19, a necessidade de se inserir a discussão acerca do ambiente na educação (UNESCO, 
1976). 

No Brasil, a educação ambiental se fez tardiamente. Apesar da existência de 
registros de projetos e programas desde a década de 1970, efetivamente é em meados da 
década de 1980 que ela começa a ganhar dimensões públicas de grande relevância. 
(IBAMA, 2003). Em termos oficiais e de destaque para o conjunto da sociedade, aparece na 
Constituição Federal de 1988, Capítulo VI, sobre meio ambiente, no seu artigo 225, 
parágrafo 1º, inciso VI, no qual se lê que compete as poder público “promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente”.

Em 1994, é lançado o Programa Nacional de Educação Ambiental/Pronea 
(BRASIL, 1994), em convênio entre o Ministério da Educação e o Ministério do Meio 
Ambiente. Em 1996, são elaborados os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 
1996). O tema meio ambiente é apresentado como sendo um estudo articulado e transversal 
às diversas áreas de conhecimento, impregnando a prática educativa e permitindo que se 
crie uma visão global e abrangente da questão ambiental a partir de projetos pedagógicos 
definidos.

Em 1999, é publicada a Lei 9.795, que institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental. Em seu artigo 2º, ela reforça: “A educação ambiental é um componente 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os 
níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. O outro 
avanço da lei estabelece que cabe “à sociedade, como um todo, manter atenção permanente 
à formação de valores, atitudes e habilidades que propiciem a atuação individual e coletiva 
voltada para a prevenção, a identificação e a solução de problemas ambientais”.

O processo educativo é composto por atividades integradas formais, informais e 
não-formais, estando fundamentada numa concepção pedagógica norteada por alguns 
princípios (QUINTAS, 2000):

 educação como instrumento mediador de interesse e conflitos entre atores sociais 
que agem no ambiente, usam e se apropriam dos recursos naturais de modo 
desigual;

 percepção do problema ambiental como questão mediada pelas dimensões 
econômicas, políticas, simbólicas e ideológicas, que ocorrem em dado contexto e 
que determina a compreensão cognitiva do mesmo;

 entendimento crítico e histórico das relações existentes entre educação, sociedade, 
trabalho e natureza;

 preparação dos sujeitos da ação educativa para que se organize e intervenham em 
processos decisórios nos diferentes espaços de participação existente no Estado 
brasileiro.

5



Revista Visões 4ª Edição, Nº4, Volume 1 - Jan/Jun 2008 

O Colégio de Pescadores de Macaé 
Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Macaé e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, o Colégio funciona desde 2005 e atende a aproximadamente a 360 alunos em 
horário integral. As disciplinas são divididas em Núcleo Comum (português, matemática, 
inglês, geografia, ciências, entre outras) e Núcleo Específico (construção naval, navegação, 
relações socioambientais, oficinas e outras) (Figura 4).

Figura 4. Colégio de Pescadores de Macaé. Foto: acervo RSA.

A disciplina relações socioambientais é uma experiência inovadora e foi criada com 
a fusão das disciplinas: ecologia, organização do trabalho, beneficiamento do pescado e 
aqüicultura. No ano de 2007 os professores dessa disciplina resolveram elaborar um projeto 
para estudar os problemas da poluição do Rio Macaé, um dos locais utilizados pelos alunos 
como sala de aula. 

Para isso alunos do oitavo ano identificaram a quantidade e qualidade do lixo que 
chega próximo a Escola e elaboraram um vídeo que discute essa problemática. Para 
entender melhor a situação de poluição desse ecossistema o grupo fez visitas a quatro 
Escolas que apresentam algum tipo de ligação com o Rio ou afluente. As Escolas visitadas 
foram CE Municipalizado Raul Veiga em Glicério, CM do Sana, CE Pedro Adami no 
Córrego do Ouro e CM Generino Teotônio de Luna no bairro Virgem Santa. 

Para a surpresa dos alunos e professores todos os estudantes dessas Escolas 
relataram algum tipo de poluição e contaminação de esgotos. Este ano, o trabalho de 
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pesquisa em Educação Ambiental1 está sendo aplicado no Colégio Municipal de Pescadores 
de Pescadores e é fruto da preocupação em conter os elevados índices de evasão escolar na 
rede municipal do Município de Macaé. Localiza-se dentro do Iate Clube de Macaé, 
próxima à restinga2 do pontal3 de areia formado na foz do Rio Macaé, Praia da Barra, s/nº 
no Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro.

Buscando dar conta dos entraves na cadeia produtiva pesqueira de Macaé nos 
aspectos sócio-econômicos, bem como nos aspectos de saúde e bem estar físico, foi 
constituída uma equipe interdisciplinar que proporcionou a incorporação de outros grupos 
ligados a Universidade tais como: Pólo Náutico – Núcleo do Departamento de Engenharia 
Naval da UFRJ, SOLTEC - Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ, ligado à Escola 
Politécnica da UFRJ e a Escola de Educação Física e Desporto da UFRJ. 

Esta equipe interdisciplinar tendo como perspectiva a diminuição da evasão escolar 
busca despertar nos alunos, dentro de uma diversificada grade curricular, uma reflexiva 
participação social como atores e autores que são. A organização da escola está sendo 
implementada de modo inter e multidisciplinar em turno integral das 7:30 horas às 16:20 
horas. Os alunos recebem orientação pedagógica da grade normal de ensino e recebem as 
atividades pedagógicas ministradas nas disciplinas dos projetos4 e oficinas oferecidas pelo 
grupo interdisciplinar de professores da UFRJ. 

O plano pedagógico desta equipe da UFRJ é dividido em grandes temas, sendo estes 
subdivididos em cada ciclo. As disciplinas a cargo da equipe interdisciplinar da UFRJ 
dividem-se em aulas de navegação e construção naval; natação e oficinas diversas (lutas, 
1 “Em 1999, é publicada a Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental. Em seu artigo 2o, ela 
reforça: “A educação ambiental é um componente permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 
articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal”. 
“Consideramos  que  a  educação  ambiental  para  uma  sustentabilidade  eqüitativa  é  um  processo  de  aprendizagem 
permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a 
transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e 
ecologicamente  equilibradas,  que  conservam  entre  si  relação  de  interdependência  e  diversidade.  Isto  requer 
responsabilidade individual  e  coletiva  em nível  local,  nacional e planetário.  Consideramos que a preparação para  as 
mudanças  necessárias  depende  da  compreensão  coletiva  da  natureza  sistêmica  das  crises  que  ameaçam o  futuro  do 
planeta.” (Tratado de Educação Ambiental MEC SECAD p. 1, 2008)
2 Restinga - Consiste num depósito de areia emerso, de forma linear, que fecha ou tende a fechar uma reentrância mais ou 
menos extensa da costa. As restingas são faixas arenosas depositadas paralelamente à praia que se alongam tendo como 
ponto de apoio cabos e saliências no litoral. (Terra feições ilustradas, p. 189) 

3 Pontal  -  É  um depósito  litorâneo emerso,  composto  de  areia  e  seixos,  de  pouca altura,  Os pontais  apresentam-se 
dispostos de várias formas em relação à costa: paralelos, oblíquos ou perpendiculares, podendo prolongar-se, algumas 
vezes, sob a água na forma de bancos. (Terra feições ilustradas, p. 196)

4 Projeto é intenção, pretensão, sonho, doutrina, filosofia, diretriz, é idéia ou concepção de produto ou serviço, é esboço ou 
proposta, é desenho para orientar construção, é empreendimento com investimento, é atividade organizada com o objetivo 
de resolver um problema, é um tipo de organização temporária, criada para realizar uma atividade finita.
Todas as definições são corretas e abrange significados  do termo projeto.  Aqui nos interessam os dois últimos,  que 
definem projeto do ponto de vista do gerenciamento e administração. Projeto é atividade organizada, que tem por objetivo 
resolver um problema. (Adaptado do texto: O que são projetos?)
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criação literária entre outras), e na disciplina de Relações Sócio-Ambientais - RSA. RSA, 
disciplina da qual fazemos parte, é constituída por um corpo de professores das áreas de 
biologia; geografia, história, comunicação, serviço social e ciências sociais, que em 
conjunto elaboram projetos com temas centrais divididos por séries. 

Dentro de cada tema são criados três sub-temas, ou seja, três sub-projetos por turma. 
Sendo assim, cada turma é atendida por três professores. Cada professor acolhe a um dos 
três projetos originados de um mesmo tema. Esses projetos são apresentados e discutidos 
com os alunos. Após esta fase os alunos optam pelo projeto que querem atuar. Procura-se 
eqüidade na divisão dos alunos por projeto, o que não impede a possibilidade da eliminação 
de um dos projetos ou a junção de dois ou mais projetos.

Os Projetos 
A organização pedagógica escolar está dividida em quatro anos: sexto, sétimo, 

oitavo e nono anos, correspondendo a quinta, sexta, sétima e oitava séries do antigo 
primeiro grau, respectivamente. Para 2008 elaboraram-se os projetos a seguir enunciados 
com as seguintes diretrizes temáticas: Para o sexto ano – quinta série, processos de 
socialização tendo como base à pesca-escola-comunidade. O objetivo geral do projeto é 
“criar mecanismos e idéias capazes de gerar vínculos entre os alunos e a escola, 
destacando-se o papel do aluno como sujeito ativo do processo educativo”. No sétimo ano 
os projetos desenvolvem o tema “A cidade que temos, à cidade que queremos”. O foco dos 
projetos é discutir junto aos alunos uma visão do meio urbano que fuja do senso comum 
construído pela grande mídia e outras instituições, bem como despertar um olhar crítico, 
humano e solidário sobre o seu agir na cidade de Macaé. No oitavo ano os alunos são 
inseridos num grande projeto que aborda a cadeia produtiva da pesca, tanto nos seus 
aspectos técnicos quanto nos seus aspectos histórico-culturais, social e econômico 
buscando atender a diretriz sobre política, pesca e ambiente. No nono ano os alunos são 
conduzidos a integrar os conhecimentos apreendidos das séries anteriores e colocar em 
prática seus conhecimentos inserindo-os em projetos de pesquisas ligados a UFRJ com 
intervenções sócio-ambientais.

Os Projetos de RSA aplicados no Colégio Municipal de Pescadores visão despertar 
nos alunos uma visão crítica sobre o ambiente em que estão inseridos e busca orienta-los 
sobre quais procedimentos intervencionistas podem cultivar ações que busquem soluções 
para o espaço do Colégio.

Justificativa
A aplicação do projeto se justifica primeiro porque atende as diretrizes para projetos 

de educação ambiental cujos objetivos fundamentais são: o desenvolvimento de uma 
compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, 
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envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, éticos e culturais; o fortalecimento de uma consciência5 crítica sobre a 
problemática ambiental e social6; o incentivo à participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a 
defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania7. 

Em segundo, o projeto se pretende qualificado para interação, participação e 
cooperação com as atribuições8 que o Brasil – por meio do Órgão Gestor da Política 
Nacional de Educação Ambiental (PNEA) – recebeu por votação a incumbência de ser o 
coordenador do Programa Latino-americano e Caribenho de Educação Ambiental (Placea) 
no período 2008-2010. 

Em terceiro, por priorizar em suas ações, contribuições cooperativas para o 
atendimento as metas do milênio9 onde em especifico o Brasil e os outros países têm como 

5 “Tomar consciência é fundamentalmente focar a atenção sobre um elemento, deixando de lado outros”. DaMatta, p.35

6 “O social não se restringe somente ao plano da consciência, é também o plano da liberdade, das escolhas, do futuro e da 
esperança. Porque é nesse miolo entre a determinação natural – do mundo e da biologia – e o interesse do grupo que o 
social se realiza e pode, desse modo, promover e alimentar aquilo a que chamamos de ´cultura`, estilo ou forma social”. 
DaMatta, p.35
7A cidadania (do latim,civitas,"cidade"), em Direito, é a condição da pessoa natural que, como membro de um Estado, 

encontra-se no gozo dos direitos que lhe permitem participar da vida política.” A cidadania é o conjunto dos direitos 

políticos de que goza um indivíduo e que lhe permitem intervir na direção dos negócios públicos do Brasil, participando 

de modo direto ou indireto na formação do governo e na sua administração, seja ao votar (direto), seja ao concorrer a 

cargo público (indireto). (Dicionário Wikipedia)

Ser  cidadão é respeitar e participar das decisões da  sociedade para melhorar suas vidas e a de outras pessoas.  Ser 

cidadão é nunca se esquecer das pessoas que mais necessitam. A cidadania deve ser divulgada através de instituições de 

ensino e meios de comunicação para o bem estar e desenvolvimento da nação. A cidadania consiste desde o gesto de não 

jogar papel na rua, não pichar os muros, respeitar os sinais e placas, respeitar os mais velhos (assim como todas às outras 

pessoas), não destruir telefones públicos, saber dizer obrigado, desculpe, por favor, e bom dia quando necessário... até 

saber lidar com o abandono e a exclusão das pessoas necessitadas, o direito das crianças carentes e outros grandes 

problemas que enfrentamos em nosso país.  (http://www.webciencia.com/18_cidadania.htm)

8 As atribuições brasileiras incluirão ações – como intensificar a legitimidade política do PLACEA em todo o mundo; e, 
na América Latina e Caribe, fortalecer e potencializar as redes de diálogo entre educadores ambientais da região; atualizar 
o  exame  sobre  o  estado  da  arte  da  educação  ambiental  nos  países  envolvidos;  articular  em  âmbito  regional  a 
implementação  da  Década  das  Nações  Unidas  da  Educação  para  o  Desenvolvimento  Sustentável,  ajustado  com  a 
identidade latino-americana da educação ambiental;  e participar das instâncias decisórias sobre políticas e programas 
internacionais em educação ambiental representando a região, por exemplo.

9 Até 20l5, todos os l91 Estados-Membros do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD assumiram 
o compromisso das oito metas do milênio:

1. Erradicar a extrema pobreza e a fome
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um dos objetivos para a meta número sete: Garantir a sustentabilidade ambiental; tendo 
como compromisso o objetivo de reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população 
sem acesso permanente e sustentável a água potável segura, o que implica direito ao 
saneamento básico10.

Em quarto, por atender as condições de parceria empreendida pelas Secretarias de 
Educação e de Meio Ambiente de Macaé para o ano de 2008, cujo tema está vinculado à 
qualidade da água e ao da problemática do lixo descartado no rio Macaé.

Em quinto, por ser um trabalho contínuo das ações em educação ambiental iniciado 
no segundo semestre de 2007, conforme discriminado adiante, e, que em 2008 tem como 
diretrizes de trabalho relacionar as questões sobre política, pesca e ambiente presentes no 
Rio Macaé e seus afluentes que conseqüentemente contribuem para a problemática da 
cadeia produtiva da pesca no município de Macaé.

Como surgiu, no colégio de pescadores, o projeto de educação ambiental das escolas 
ribeirinhas do rio macaé?

Em 2007, no segundo semestre, surge o Projeto Escolas Ribeirinhas de Macaé, que 
consiste em formar uma rede de trocas entre as Escolas que residem próximo ao Rio ou 
seus afluentes e que podem através da troca de conhecimentos gerar projetos em comuns. 

No primeiro semestre de 2007 no Colégio de Pescadores os alunos dos projetos: 
Energia (turmas 702 e 703), Poluição Marinha (turma 802) e Cidade (turma 603) 
apresentaram na Primeira Feira de Educação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro – 
Feira Macaé Sempre Verde realizada entre 22 a 26.05.2007, o Projeto “A Água de Temos e 
a Qualidade que Queremos” para o qual elaboraram duas maquetes sobre o consumo 
excessivo e a poluição que é lançada no Rio Macaé. Este trabalho também foi apresentado 
no Sábado letivo LITERARTE, organizado pela Secretaria Municipal Especial de 
Educação. Durante a LITERARTE os alunos foram convidados e expor no dia do meio 
ambiente, 05 de junho de 2007, o trabalho para os funcionários da Petrobrás, unidade 
Ibitinga/Macaé. 

2. Atingir o ensino básico universal
3. Promover a igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres
4. Reduzir a mortalidade infantil
5. Melhorar a saúde materna
6. Combater o HIV/Aids, a malária e outras doenças
7. Garantir a sustentabilidade ambiental
8. Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento. (PNUD)

10 Saneamento básico é a atividade econômica voltada ao abastecimento de água potável encanada e à coleta, tratamento 

de esgoto e controle de pragas e qualquer tipo de agente  patogênico,  visando à saúde das comunidades.  (Dicionário 

Wikpédia)
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Devido ao alcance educacional obtido com o trabalho desenvolvido pelos alunos 
motivando a publicação de três notícias de jornal local e uma matéria de TV acordamos 
com os alunos da turma 802, e aplicando a idéia de uma professora do NUPEM, que 
realizaríamos a contagem do lixo identificável11 que coletaríamos no entorno do Colégio 
Municipal de Macaé, na praia e no rio. Somando-se a essa idéia de quantificação do lixo 
que chega a Paia do Pontal veio a idéia de levarmos a outras escolas o trabalho em 
educação ambiental que está sendo executado no Colégio de Pescadores e trocarmos 
experiências sobre os olhares destas agressões que, em diferentes níveis, cada escola vem 
sofrendo. 

Como o Colégio de Pescadores está geograficamente localizado a jusante do trajeto 
pelo qual a poluição é lançada a montante do Rio Macaé, e como esta poluição se acentua 
através do lançamento de esgotos residenciais e industriais in natura assim como pelo lixo 
jogado pela população ribeirinha e que conseqüentemente deságua na foz, os alunos 
acharam importante experimentar essa troca de informações e de experiências vivenciadas.
Esta coleta e catalogação do lixo iniciada em 31.07.2007 no Colégio Municipal de 
Pescadores realizados pelos alunos da turma 802 no segundo semestre de 2007 todas as 
terças-feiras no horário da aula, 14:40 horas às 16:20 horas, serviram de fomento na 
produção de um vídeo com 14 minutos de projeção.

Este vídeo foi apresentado aos alunos voluntários12 das escolas abaixo relacionadas: 
Colégio Municipal do Sana – no Distrito do Sana, Colégio Estadual Municipalizado Pedro 
Adami – no Distrito de Córrego do Ouro, Colégio Estadual Municipalizado Raul Veiga – 
no Distrito de Glicério e no Colégio Municipal Generino Teotônio de Luna- no Bairro 
Virgem Santa em Macaé.

Logo após a apresentação do projeto seguida da exibição do filme foi aberto um 
debate entre os alunos. Este debate foi registrado e filmado, servindo como instrumento 
para a produção do segundo filme com duração de 9 minutos o qual foi exibido aos alunos 
presentes no I Seminário das Escolas Ribeirinhas do Rio Macaé realizado no dia 
03.12.2007 no Iate Clube de Macaé tendo sido iniciado as 9:30 horas e terminado as 15:30 
horas. O Seminário contou com a presença de 10 alunos da Escola Generino Teotônio de 
Luna, localizada no Bairro Virgem Santa que estiveram acompanhados pelas professoras.
Este Seminário gerou dois resultados importantes: Primeiro o Projeto foi convidado pela 
professora de biologia da UFRJ, Doutora Érica Pellegrine a fazer parte de um projeto maior 
que desenvolverá pesquisas ambientais na bacia do Rio Macaé tendo a participação de uma 

11 Identificável  – falamos do lixo recolhido e do qual se pode colher dados sobre o fabricante,  principalmente.  Vale  
ressaltar que todos os dias a partir das 06:00 horas da manhã a Prefeitura de Macaé, através do serviço de coleta de lixo 
urbano, realiza uma dragagem na Praia do Pontal, mais especificamente no entorno do Colégio Municipal de Pescadores. 
No horário em que fazemos a coleta de lixo entre 14:20 e 16:40 horas, apenas é recolhido o lixo não coletado pelos 
catadores da parte da manhã, ou eventualmente algum outro lixo trazido pela maré.

12 O vídeo foi apresentado aos alunos voluntários de cada colégio que decidiram aderir ao Projeto Escolas Ribeirinhas.
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equipe interdisciplinar com pretensão de ser iniciado neste ano de 2008. Segundo recebeu 
total apoio da Petrobrás para a realização das etapas a serem desenvolvidas também em 
2008.
 
Objetivo Geral

O projeto busca uma gestão voltada para o aprendizado e aperfeiçoamento: dos 
alunos, dos professores e dos demais atores. 

O presente trabalho busca contribuir e desenvolver noções/conceitos e 
sensibilidades em Educação Ambiental na relação existente entre homem, cidade e natureza 
objetivando, a partir da realidade prática no espaço vivido no cotidiano dos alunos, a 
integração e interação dos mesmos como agentes sociais despertando e estimulando-lhes 
uma visão mais ampla e critica da cidade desenvolvendo os conceitos de diversidade13 e de 
cidadania. 

É também objetivo do projeto a horizontalidade na tomada de decisões analisadas 
pelos atores nele envolvidos, bem como o trabalho de educação em rede com as escolas que 
aderirem ao projeto, assim como a formação de parceiras, a co-responsabilidade e a 
cooperação. Colaborar para que esses alunos se percebam agentes sociais ativos 
estimulados a ter uma visão mais crítica e reflexiva da cidade incitando-os a se tornarem 
multiplicadores das informações sobre a vulnerabilidade e do risco social14 a que estão 
subjugados pela poluição transportada pelo rio Macaé até a sua foz, tendo como uma das 
conseqüências danosas na cadeia produtiva da pesca à poluição do ambiente marinho 
macaense. 

Buscará desenvolver ações para recuperar, reconhecer, respeitar, refletir e utilizar a 
história indígena e culturas locais, assim como promover a diversidade cultural, lingüística 
e ecológica, conforme instruções do MEC. (MEC/SECAD p.2)

 Objetivo Específico
 Diagnosticar a situação do Rio Macaé em relação à qualidade de suas águas; 

13 O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência de idéias, características ou elementos diferentes entre si, 

em  determinado  assunto,  situação  ou  ambiente.  A  idéia de  diversidade  está  ligada  aos  conceitos  de  pluralidade, 

multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de abordagem, heterogeneidade e variedade. E, muitas vezes, também, pode 

ser  encontrada na comunhão  de contrários,  na  intersecção de diferenças,  ou ainda,  na  tolerância  mútua.  (Dicionário 

Wikipédia)
14 Em vulnerabilidade e risco social  deve-se considerar  a questão urbana da exclusão;  a dimensão do Direito;  as 
formas de trabalho e geração de renda e;  meio ambiente; habitação e áreas de risco, a partir da análise sobre a 
condução de políticas públicas e formas de organização em torno da defesa de uma vida social sustentável e de qualidade. 
(adaptado do site http://www.fortaleza.ce.gov.br/ver_noticias.asp?cod=n543212382005114910)
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 Ser fomento para diretrizes que agreguem valor ao processo Educativo em 
Educação Ambiental;

 Valorizar práticas pedagógicas sugeridas pelos alunos, práticas essas geradas pela 
experiência de cada escola;

 Subsidiar políticas públicas sobre descartes de embalagens em ambiente urbano.

Metodologia
O Projeto busca desenvolver a Pedagogia de Projetos15 através da Pesquisa-ação16 

onde está inerente o fazer junto: Pensar, Planejar, Realizar e Analisar17.
Como práticas pedagógicas  18   os alunos:  

 Desenvolverão um calendário das atividades e de visitas;
 Desenvolverão meios para avaliação das visitas as escolas e/ou comunidades;
 Construirão um mural onde serão organizados uma escala de desenvolvimento do 

projeto e os objetivos alcançados conforme o calendário das atividades a serem 
planejadas, tomando-se o cuidado de se registrar as rotinas diárias do projeto bem 

15 É a pedagogia desenvolvida por profissionais dotados de maior autonomia para tomar decisões. Valorização do trabalho 
em grupo, desenvolvimento de vínculos de solidariedade e aprendizado constante são algumas das características 
incentivadas pela realização de projetos de trabalho. Em uma equipe que trabalha com vistas a realizar um projeto, são 
mais importantes a solidariedade e o cuidado com a contribuição de cada um para o todo, do que os níveis hierárquicos. A 
questão não é quem manda em quem, mas se o projeto está se tornando realidade. As seguintes condições são imperativas 
para o positivo e provável sucesso do projeto: Definição do problema; Envolvimento da equipe e Planejamento
 ( http://www.projetospedagogicosdinamicos.kit.net/index_arquivos/Page325.htm)

16 A pesquisa-ação deve partir de uma situação social concreta a modificar e, mais que isso, deve se inspirar 
constantemente nas transformações e nos elementos novos que surgem durante o processo e sob a influência da pesquisa. 
Deverá ter como raízes epistemológicas: o diagnóstico, a participação, o empirismo e o experimento.
A pesquisa-ação  considera  a  voz  do sujeito,  sua  perspectiva,  seu  sentido,  mas  não apenas  para  registro  e  posterior 
interpretação do pesquisador: a voz do sujeito fará parte da tessitura da metodologia da investigação. A metodologia se 
organiza pelas situações relevantes que emergem do processo, pois o sujeito deve tomar consciência das transformações 
que vão ocorrendo em si próprio e no processo. É também por isso que tal metodologia assume o caráter emancipatório, 
pois mediante a participação consciente,  os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se libertar de mitos e 
preconceitos que organizam suas defesas à mudança e reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos históricos.

17 As ações referendadas à pesquisa-ação devem estar vinculadas a procedimentos decorrentes de um agir comunicativo; 
devem emergir  do  coletivo  e  caminhar  para  ele;  devem ser  eminentemente  interativas,  dialógicas,  vitalistas;  devem 
conduzir a entendimento/negociação/acordos; devem se reproduzir no cultivo de um saber compartilhado; devem procurar 
aprofundar a interfecundação de papéis: de participante a pesquisador e de pesquisador a participante, cumprindo assim 
seu papel formativo. (FRANCO, 2000)
18

1

 Como observação cabe informar aos integrantes do projeto que todos deverão lembrar que a análise de dados, conforme 
FRANCO, só produz resultados dentro do seu contexto e que a pedagogia  da pesquisa-ação implica em considerar a 
complexidade, a imprevisibilidade, a oportunidade gerada por acontecimentos inesperados, a fecundidade potencial de 
alguns momentos que emergem da práxis, indicando que o pesquisador precisa muitas vezes “agir na urgência e decidir na 
incerteza” (p.15)

13
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como a formulação de uma “frase do dia” que tenha como significado a avaliação e 
percepção da turma sobre a atividade desempenhada naquela data, contendo:

 Referências dos acordos estabelecidos para o funcionamento de grupo;
 Dados referentes a compreensões, interpretações, sínteses das leituras de 

fundamentação teórica;
 Descrição de atividades e práticas do grupo;
 Síntese das reflexões e decisões grupais;
 Caracterização das mudanças institucionais e administrativas que estão ocorrendo;
 Descrição da participação dos elementos do grupo. 
 É objeto do projeto a criação de um momento para a música, onde os alunos 

poderão apresentar músicas que achem possuir identificação com as diversas 
atividades;

Considerações finais
Trabalhar com questões sócioambientais é sempre um desafio, pois as variáveis são 

as maiores possíveis, ainda mais quando inserimos nesses estudos as crenças, costumes e 
valores de cada indivíduo e em cada localidade. 

Estamos desenvolvendo praticas sociais e educacionais que tenham como função  o 
desenvolvimento da capaciadade de usar saberes para agir em situações concretas do 
cotidiano de vida, priorizando os atores sociais em situações de maior vulnerabilidade 
socioambiental como sujeitos da ação educativa.
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