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 (...) “a atualidade da degradação ambiental refere-se antes de 
tudo a um processo social, que apenas pode ser compreendido 
como tal, como uma questão socioambiental". (p.XXVIII)

Resumo:

A partir  das  experiências  vivenciadas  em sala  de  aula,  no  Colégio  Municipal  de 
Pescadores, em Macaé/RJ, no primeiro semestre de 2008, encontramos um desafio: como 
ensinar  aos  alunos  de  ensino  fundamental  que  a  relação  de  degradação  ambiental  e  as 
relações sociais estão diretamente imbricadas? Partindo desta premissa, entendemos que a 
situação atual do ambiente resulta da relação do homem com os meios de produção, sendo 
uma relação sócio-histórica, no qual se destaca o desenvolvimento tecnológico como um dos 
fatores que afetam a relação entre o homem e o ambiente.  Sendo assim,  a disciplina de 
Relações Sócio-Ambientais (RSA) visa a compreender a conjuntura atual sócio-ambiental da 
cidade de Macaé partindo de uma visão global sobre esta mesma problemática.

Palavras- chaves: Interdisciplinaridade, Degradação ambiental, Macaé, relações sócio-
ambientais e desenvolvimento.

Abstract

From the  experiences  in  the  classroom  in  the  Municipal  Shool  of  Fishermen,  in 
Macaé/RJ, in the first half of 2008 appeared a great challenge: how to teach primary school 
students  that  both  the  biological  as  the  social  are  intertwined,  because  they  operate  in  a 
complementary  manner. On  this  premise,  we  believe  that  the  current  situation  of  the 
environment is the resulting from the relation of the Man with the means of production, being 
this a socio-historical situation which highlights the technological development as one of the 
factors that affect the relationship between Man and the environment. Thus, the discipline of 
Socio-Environmental Relations (RSA),  Relações Sócio-Ambientais (RSA) in portuguese, in 
the school aims to understand the present conjuncture socio-environmental  of the Macaé’s 
city, based on a global vision about this same issue.

Key-words: Interdisciplinary, environmental degradation, Macaé, relationships socio-
environmental and development.
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Introdução:

Atualmente  está  em voga a  discussão  sobre  o  meio  ambiente,  girando os  debates 
especialmente em torno do papel do homem no processo de degradação do ecossistema. Sabe-
se que a humanidade, em toda sua história, sempre fez uso do ambiente ao seu redor, tanto nas 
sociedades tradicionais quanto nas sociedades complexas. Há pesquisas que demonstram que 
já no período pré-histórico foi o homem que iniciou a extinção de grandes animais e não a 
alteração do clima como se acreditava1. O homem, por toda sua trajetória, sempre alterou o 
seu meio para caçar, para construir sua moradia, para criar seu vestuário, etc. Essas alterações 
locais em grande parte não eram vistas como um problema, mas há um momento em que este 
mesmo homem deixa de só destruir e poluir seu espaço e passa a poluir de maneira global. A 
revolução industrial marca essa passagem da poluição no âmbito local para o global. 

Quando falamos em educação não podemos esperar por fórmulas milagrosas, o que 
existe é uma busca incessante de aprimoramento.  Neste artigo procuramos contribuir  para 
ampliar o campo semântico da discussão que vai além da perspectiva da interdisciplinaridade 
que é intensamente discutida, mas infelizmente pouco aplicada, buscando assim refletir acerca 
dos  desafios  que  se  apresentam  ao  aplicarmos  tal  metodologia  em  sala  de  aula.  Como 
poderemos desenvolver e aplicar uma pedagogia que seja ao mesmo tempo formadora de uma 
reeducação, de uma readaptação de modos e processos sociais que atendam ao paradigma do 
desenvolvimento sustentável? Como atingir eficazmente objetivos que atendam a rapidez das 
transformações  sociais  que  são  indissociáveis  das  igualmente  rápidas  transformações 
individuais? Como despertar no aluno interesse para tais questões? 

A concepção de meio ambiente e de preservação passou a ser, então, foco de muitas 
discussões.  No presente  artigo,  abordaremos,  primeiramente,  a  questão  da  degradação  do 
meio ambiente por uma perspectiva histórica.   

1. A degradação do ambiente sob uma perspectiva histórica

Pensando esse processo, durante a segunda metade do século XVIII, após um intenso 
processo de acumulação de capitais e cercamento dos campos ingleses, tornou-se possível um 
desenvolvimento  da  grandeza  tecnológica  da  sociedade  inglesa  que,  na  década  de  1780, 
presenciou a aceleração da tecnologia na produção: a criação da máquina a vapor, os teares 
mecanizados  e  o  transporte  através  do  trem  e  estradas  começavam  a  se  espalhar  pela 
Inglaterra.  Neste  contexto,  a  tecnologia  passou  a  ser  criada  para  abastecer  um  imenso 
comércio ultramarino,  necessitado de um excedente de produção cada vez maior,  além da 
necessidade dos burgueses industriais, cada vez mais ansiosos em aumentar a produção (e 
seus lucros).

Se a priori a Revolução Industrial trouxe para o mundo um desenvolvimento técnico a 
fim de aumentar o excedente da produção e gerar renda para os homens de negócio, deixou 
feridas  nas  relações  sociais  relacionadas  aos  impactos  da  produção:  superpopulação  nas 
cidades,  salários  defasados,  jornadas  de  trabalho  beirando  16  horas  diárias  e  algo  pouco 
discutido:  a degradação ambiental. A partir da Revolução Industrial podem ser destacadas 
transformações profundas na vida dos homens com o meio ambiente e, conseqüentemente, 
das  condições  objetivas  e  subjetivas  de  saúde  humana  e  da  sustentabilidade  ambiental 
(DRUCK e FRANCO, 1998, p.2). 

1 Referência encontrada na revista Veja online, de 1999.
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Não houve, na época da corrida tecnológica e desenvolvimentista, uma tentativa de 
frear  o  que  conceituamos  hoje  de  degradação  ambiental,  o  interesse  estava  somente  no 
protecionismo da produção e no liberalismo econômico desenfreado dos burgueses e não 
havia preocupação com o redirecionamento espacial das sociedades (no primeiro momento, a 
revolução se concretiza na Inglaterra, no segundo momento na França, na Alemanha e nos 
EUA). Entretanto, existiam intelectuais que estavam atentos às transformações do ambiente 
e das relações sociais:

Desta vala imunda a maior corrente da indústria flui para fertilizar o 
mundo  todo.  Deste  esgoto  imundo  jorra  ouro  puro.  Aqui  a 
humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior 
brutalidade,  aqui  a  civilização  faz  milagres  e  o  homem civilizado 
torna-se selvagem. (TOQUEVILLE, 1835 apud HOBSBAWM,1977) 

  Outros  autores  como  Engels,  Marx  e  Adam  Smith  se  debruçaram  de  maneira 
exemplar  sobre  estas  transformações  ditas  sociais  e  econômicas.  Alguns  cientistas  das 
Ciências Humanas comentaram superficialmente os problemas ambientais, contudo, a atual 
formação acadêmica não explora estes debates. Isso se explica porque as questões biológicas 
ficaram com as chamadas ciências naturais, ou seja, cada ciência passou a ter o seu objeto 
próprio de estudo. Na verdade, esta fragmentação da ciência foi importante para transformá-
la no que é hoje. Talvez este tenha sido o melhor caminho a se tomar para a legitimação de 
alguns campos do saber. Enquanto o meio ambiente vai sendo modificado, a ciência social 
(pode-se dizer as ciências humanas) foi tendendo à fragmentação, estudando, por exemplo, a 
exploração da mão de obra, o capitalismo e a mais valia. 

O grande problema da separação das ciências biológicas com as ditas naturais refere-
se  ao  engessamento  de  algumas  disciplinas  e  principalmente  à  separação  de  temas  de 
pesquisas e áreas – principalmente quando falamos da escola regular. Os livros didáticos de 
biologia  falam  sobre  corpo  humano,  fauna  e  flora,  mas  dificilmente  irão  trabalhar  as 
interações entre o homem com o meio e as conseqüências provenientes da interação entre 
estes dois.

2. O estudo do meio ambiente em interface com disciplinas formais

A história,  a  filosofia  e  a  sociologia  falam das  relações  sociais,  do  consumo,  das 
desigualdades socioeconômicas, porém, não falam do ambiente,  como se tal  assunto fosse 
restrito à discussão de outras ciências, como a geografia.

Em uma prática regular de ensino, o profissional é capaz de dominar estritamente as 
questões inerentes a sua ciência, mas não está preparado para ser um mediador entre teoria e 
prática,  uma  falha  que  se  apresenta  desde  a  sua  formação  profissional.  É  preciso  um 
investimento maciço para que o profissional não se deixe levar por questões já superadas e 
com discussões desnecessárias em sala de aula. Como descreve CRUZ (2007):

 “O ofício do professor implica no manejo de técnicas, mas 
não só isso. Trata-se de um misto de habilidades que não podem ser  
engessadas  nesse  quesito. Diversas  questões  instigam  o  trabalho 
cotidiano  do  professor  exigindo  reflexão,  análise  de  situações  e  
tomada de posição”.
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Vivencia-se, hoje, uma carência de investimentos na área da educação, o que dificulta 
ainda mais o trabalho do professor. Isso torna-se ainda mais evidente no momento em que é 
preciso trabalhar com a interdisciplinaridade, já que para que esta última aconteça, é preciso 
que o profissional se mantenha atualizado sobre o que se passa na ciência,  na política,  na 
literatura, etc. A educação presencia, ainda, a falta de um método interdisciplinar de ensino, o 
que dificulta ainda mais o trabalho docente.

 Ao ingressar na Universidade, o futuro profissional já se vê divido ao ter que escolher 
entre  exatas  e  humanas.  O  conhecimento  é,  de  certa  forma,  fragmentado  e  a  idéia  da 
separação  de  disciplinas  torna-se  ainda  mais  concreta.  Assim,  desde  a  sua  formação  o 
profissional  docente  não  experimenta  uma  interlocução  dos  saberes  na  efetivação  do 
aprendizado, esta prática só é vivenciada posteriormente, quando a sua formação demanda um 
esforço e um tempo muito superior de planejamento e estudo.

3. A disciplina de Relações Sócio-ambientais no Colégio de Pescadores

A experimentação da interdisciplinaridade, no Colégio de Pescadores, em Macaé, já é 
uma realidade no que tange algumas disciplinas.  A escola possui, além das disciplinas do 
núcleo  comum,  oficinas  e  disciplinas  específicas  como  Relações  Sócio-ambientais, 
Navegação, Natação, etc. Porém, ainda há dificuldades de  lecionar a disciplina de Relações 
Sócio Ambientais em uma perspectiva interdisciplinar – na verdade, o nome relações sócio-
ambientais já pressupõe uma relação entre a teoria social e biológica com a percepção de que 
estas não encontram-se dissociadas uma da outra.

 A dificuldade  está  em unir  tal  concepção  em sala  de  aula,  fazendo  com que  os 
professores possam ensinar sem sobrepor uma ciência à outra ou, por exemplo, em uma aula 
de  biologia  fazer  citações  sociológicas  en  passant  e  vice-versa,  acreditando  que  isto  é 
interdisciplinaridade. Também deve-se procurar compreender que outras disciplinas como a 
história,  a  biologia,  a  geografia  e  a  sociologia  podem  realmente  se  direcionar  em  uma 
perspectiva interdisciplinar sem enfatizar uma em detrimento da outra.

Os alunos que ingressam no Colégio de Pescadores também enfrentam as mesmas 
dificuldades que os professores, uma vez que os primeiros são oriundos de instituições cujo 
ensino  dispõe  separadamente  as  disciplinas:  um dia  estuda-se  a  matemática,  no  outro  o 
português, no outro a ciências. Os próprios alunos não estão preparados a essa nova forma de 
pensar. É preciso constantemente reafirmar a idéia de que alunos, comunidade e escola não 
podem ser pensados separadamente. Se os alunos não compreendem a proposta da escola, eles 
não compreenderão a mesma como um todo. Não entenderão que o planejamento direciona-se 
para a criação de uma escola onde as disciplinas possuem uma complementaridade e que o 
saber não pode ser fragmentado. O que importa é compreender que uma tentativa constante e 
diária para que a idéia se transforme em aplicação faz-se necessária.

Obter conhecimento que possa assegurar compreensão sobre processos complexos é 
o  que  mais  desafia  o  corpo  docente.  Nesta  busca  por  informações,  dados  e  evidências, 
percebe-se  que  não  somente  para  os  alunos,  mas  para  os  próprios  professores  essa 
articulação  parece  complexa.  Tal  dificuldade  pode  ser  explicada  pela  fragmentação  dos 
saberes, como já mencionado anteriormente. 

Relacionar  fatos  sociais  aos  fatos  ecológicos  não  tem sido  tarefa  simples  se  nos 
prendermos ao discurso aplicado e especializado das várias formas de comunicação. Todo 
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impacto ambiental é produzido por ações antropogênicas, ou melhor, por ações sociais. Ao 
se trabalhar com Relações Sócio-ambientais em sala de aula está implícito o trabalho com 
ecossistemas.  Contudo, não é possível trabalhar tal  disciplina constantemente em sala de 
aula, já que o estudo exige experiências práticas que criem uma percepção de mundo mais 
educativa.  Macaé  apresenta  uma  grande  diversidade  de  ambientes  que  possibilitam  aos 
professores  ampliar  suas  áreas  de  atuação  saindo,  assim,  da  aula  tradicional.  Conforme 
defende Layargues (2001), a resolução de problemas ambientais não pode ser considerada 
atividade fim e, neste sentido, essas questões devem ser integradas com práticas sociais e 
educacionais. 

Para que os  alunos  do Colégio  de Pescadores  tenham consciência  dos  fatores  que 
agridem  a  natureza,  é  preciso  que  os  mesmos  compreendam  bem  o  funcionamento  do 
ecossistema  local.  Um  grande  número  de  alunos  matriculados  no  colégio  moram  em 
comunidades  que  já  foram  grandes  manguezais  e  hoje  infelizmente  são  favelas  com 
problemas  de saneamento  básico.  Portanto,  é  necessário  compreender  que o problema do 
crescimento  demográfico  não  causa  apenas  problemas  socioeconômicos.  Tais  problemas 
também  demonstram  descaso  na  administração  do  município,  o  que  traz  resultados 
desastrosos  para os  recursos  naturais  da cidade.  Por  isso,  os alunos estudam o que é  um 
manguezal2,  para  que  serve  e  porque  é  tão  importante  para  Macaé. Os  manguezais 
caracterizam-se como um ambiente de alta produtividade, sendo considerado um ecossistema 
de extrema importância ao longo das regiões tropicais no mundo. Seus bosques contêm uma 
ampla diversidade de plantas e são verdadeiros berçários naturais, além de fornecer 

4. As transformações pelos ecossistemas na cidade de Macaé

Conhecer os ecossistemas e seu funcionamento é um passo importante para discutir os 
problemas  ambientais  e  sociais.  Neste  sentido,  é  importante  destacar  a  vinda  do  Charles 
Robert Darwin (1809-1882). Darwin, em seu diário, relata na chegada ao Brasil em 1832 uma 
forte  impressão  com  o  ambiente  natural  que  começava  a  conhecer.  No  Rio  Macaé  ele 
observou uma área quase natural, livre de possíveis impactos, mas naquela época as coisas 
eram completamente diferentes do que é atualmente. O aumento da população do Município, 
principalmente  com  a  chegada  da  Petrobras,  fez  com  que  muitos  ecossistemas  ficassem 
ameaçados. Com certeza se esse naturalista pudesse subir o Rio Macaé nesse momento, suas 
escritas seriam bastante diferentes. Hoje, ocorrem degradações por lançamentos de esgoto in  
natura, abatedouros clandestinos que não apresentam nenhuma preocupação com os resíduos 
gerados durante suas atividades, além da poluição gerada pela própria população e descaso do 
Governo.

Chegando ao manguezal, podemos observar diversas espécies que deixaria qualquer 
biólogo estupefato: bananeiras, coqueiros, goiabeiras e até cana-de-açúcar disputam espaços 
com as espécies nativas como  Laguncularia racemosa e  Rhizophora mangle.  Caranguejos 
estão cada vez mais raros. O código florestal, Lei 4.771 de 1965, artigo 2º, cita o manguezal 
como área de preservação permanente, proibindo sua supressão, ou somente admitindo com 
prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando forem necessárias as obras, planos, 

2 Os manguezais  caracterizam-se  como um ambiente de alta  produtividade,  sendo considerado  um 
ecossistema de extrema importância ao longo das regiões tropicais no mundo. Seus bosques contêm uma ampla 
diversidade de plantas e são verdadeiros berçários naturais, além de fornecer abrigo e alimentos para mamíferos, 
aves, répteis, peixes, moluscos, insetos e micro-organismos, os quais permanecem no ecossistema toda sua vida 
como residentes, visitantes regulares ou oportunistas. (Leitão, 1995; Saito, 1997). 
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atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. Porém, esse problema torna-se 
muito comum nesse local, em poucos anos houve a construção de muitas moradias, tanto por 
parte de pessoas de classes menos favorecidas quanto de um elevado poder econômico.

Figura 1: As casas construídas em cima do que seria um manguezal. Acervo RSA.

Os manguezais  também são muito importantes para as comunidades que vivem no 
entorno,  que  sobrevivem dos  seus  recursos,  como  pesca  artesanal,  coletas  de  mariscos  e 
fabricação de artesanatos. Apesar de sua grande importância sócio-ambiental,o manguezal de 
Macaé vem sofrendo inúmeros impactos. Toneladas de lixo, esgoto doméstico e industrial, 
aliadas à especulação imobiliária e à pesca predatória, fazem com que diversas comunidades 
tradicionais  sejam  obrigadas  a  abandonar  suas  atividades,  buscando  outras  fontes  de 
subsistência (Nunes, 1998).

Urge,  assim,  criar  possibilidades  para  que  o  homem  e  a  natureza  vivam 
harmoniosamente. O Arquipélago de Santana é mais um exemplo de um local que deveria ser 
preservado, uma vez que sua proximidade com a costa e o elevado grau de biodiversidade 
marinha  faz do lugar  um excelente  ponto de estudo na área  ambiental  (Fig.2).  O Projeto 
Revizze pode ser citado como referencia neste sentido.
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Fig. 2. Ilha do Francês sendo utilizada como sala de aula. Foto: Acervo RSA.

A tarefa do Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na 
Zona Econômica Exclusiva (Projeto Revizee) é coletar e identificar organismos marinhos ao 
longo de toda  a  costa  brasileira.  Desde 1994,  quando o Brasil  assinou a  Convenção  das 
Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), o projeto tem mobilizado quase todas as 
instituições  de  ensino  e  pesquisa  envolvidas  com  o  mar  para  cumprir  com  a  tarefa  de 
aumentar o conhecimento da biodiversidade marinha do litoral brasileiro.

Pela convenção,  existem dois conceitos  diferentes  de gerenciamento do litoral:  um 
deles é o de mar territorial, ligado à segurança marítima e, portanto, à Marinha. Este é o limite 
de 12 milhas de que o Brasil dispõe, a partir da costa. E há um novo conceito que é o de Zona 
Econômica  Exclusiva  (ZEE).  A  ZEE  não  é  mais  um  direito  de  toda  e  qualquer  nação 
marítima,  como  ocorria  antes  da  Convenção.  Agora,  para  gozar  do  direito  de  explorar 
economicamente sua zona costeira, o país deve mostrar que dispõe de conhecimento, infra-
estrutura e frota suficiente para explorar adequadamente os recursos da ZEE. Caso contrário, 
deve estabelecer parcerias com os países mais capacitados nesta exploração. Seguindo esses 
princípios,  pode-se  orientar  os  educandos  em um processo  de  descobertas,  seguindo  um 
contexto atual.  Um outro exemplo de localidade preservada e assegurada por lei é o Parque 
Nacional  da  Restinga  de  Jurubatiba,  uma  Unidade  de  Preservação  Integral  e  a  única  no 
Mundo a preservar esse tipo de ecossistema. 

Conclusão

Devemos  pensar  educação  como  um  processo  da  cidadania  através  de  “projetos 
educativos”.  Este  é  um  desafio  de  todo  o  profissional  que  deseja  trabalhar  com  a 
interdisciplinaridade.  Como  entender  relações  sócio-ambientais  tão  complexas?  O  que 
priorizar nos nossos estudos? 

As  experiências  em  sala  de  aula  comprovam  a  importância  de  se  analisar  o 
ecossistema ultrapassando os muros da sala de aula e criando vivências, experiências reais. 
A formação  docente  precisa  sofrer  atualizações  para  que  tais  objetivos  sejam atingidos. 

http://www.mma.gov.br/port/sbt/revizee/capa/index.html
javascript:jumpTo('biomar5.htm%23zee')
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Apesar do despreparo ser explicável pela história da educação e pelas questões sociais que a 
mesma suporta, há que se compreender as necessidades que se apresentam nos dias de hoje 
em relação à educação.  

Sociedade, ambiente e desenvolvimento são aspectos tratados separadamente, quando 
deveriam  ser  analisados  sob  a  perspectiva  de  causa  e  conseqüência:  os  problemas  de 
desenvolvimento,  por exemplo,  geram problemas sociais  que,  por sua vez,  desencadeiam 
riscos ao ambiente.
 Estado, escola e cidadão devem encontrar-se em perfeita harmonia para que os riscos 
ambientais de hoje não se tornem causas perdidas no amanhã. Infelizmente, a vinculação 
entre trabalho, renda e desenvolvimento sustentável ainda é um desejo e não uma realidade. 
Contudo,  é  preciso  criar  formas  de  desenvolvimento  que  não  agridam  de  forma  tão 
avassaladora o meio-ambiente.
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