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RESUMO

Este  trabalho  apresenta  uma  experiência  vivenciada  durante  a  construção, 
implantação e desenvolvimento de uma disciplina nova no currículo escolar do 
Ensino Fundamental em Macaé (RJ). Formada em 2006, essa experiência vem 
se  destacando  pelo  método  flexível  e  inovador  de  lidar  com  as  questões 
socioambientais  e  principalmente  locais.  Para  dar  conta  desse  desafio,  as 
aulas  são  orientadas  por  projetos  e  os  professores  são  os  condutores  do 
processo de ensino-aprendizagem. Acreditamos que ainda temos muito  que 
caminhar, mas alguns resultados já foram alcançados.
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ABSTRACT

This paper  presents  an experience during the construction,  deployment  and 
development of a new discipline in the school curriculum of elementary school 
in  Macaé  (RJ). Formed  in  2006,  this  experience  has  been  highlighting  the 
innovative and flexible method of dealing with social issues and mainly local. To 
cope with this challenge, the lessons are targeted for projects and teachers are 
the drivers in the context of teaching and learning. We believe that we still have 
far to walk, but some results have been achieved. 

Keywords: Education and Work, social relations, elementary school, internaliz-
ation of the University.
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INTRODUÇÃO
  

A  metodologia  interdisciplinar  orientada  por  projetos  é  exemplo  do 
trabalho  desenvolvido  pela  disciplina  de  Relações  Socioambientais,  aqui 
apresentada. A disciplina começou em 2006 e ao longo dos anos foram feitas 
várias mudanças para avançar numa outra perspectiva de ensino e com isso 
contribuirmos para a elaboração de métodos pedagógicos capazes de alcançar 
uma visão científica envolvida com os saberes e práticas “não científicas”.

A  disciplina  foi  desenvolvida  no  Colégio  de  Pescadores  de  Macaé 
(CPM), de ensino integral, criado em parceria entre a Prefeitura Municipal de 
Macaé  e  a  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro.  A  metodologia  de 
educação e trabalho – que neste caso é o eixo fundamental para a estrutura 
educacional  –  e  o  conceito  de  Politecnia  influenciam  diretamente  na 
organização da disciplina de Relações Socioambientais (RSA). 

Tal  disciplina  tem  entre  seus  pressupostos  teóricos  a  Educação 
Ambiental, a indissociabilidade entre homem e natureza, a interdisciplinaridade 
e a pedagogia orientada por projetos. Os estudantes desenvolvem os mesmos 
em sala de aula  e  fora dela.  Em destaque apresentaremos,  neste artigo,  o 
projeto do Defeso do Camarão, desenvolvido pelos alunos, que se transformou 
em projeto de pesquisa da Universidade e contribuiu para a construção de uma 
política pública direcionada à Pesca. 

1 - O COLÉGIO DE PESCADORES DE MACAÉ

O Colégio de Pescadores de Macaé (CPM) foi fundado em 2002 pela 
Prefeitura da cidade de Macaé em parceria com a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. É uma escola de ensino fundamental, de horário integral. Além das 
disciplinas comuns a todas as escolas, os estudantes têm aulas de Natação, 
Navegação, Construção Naval e Máquinas, Práticas de Comunicação Social e 
Artes  e  Relações  Socioambientais  (apesar  deste  artigo  versar  sobre  esta 
última, ao longo do trabalho será possível entender um pouco melhor o porquê 
das  demais  disciplinas).  A  escola  é  pautada  pela  filosofia  de  educação  e 
trabalho. Tem como referências a politecnia e o “aprender fazendo”. Durante 
este processo, o aluno desenvolve habilidades manuais e intelectuais que o 
ajudarão na construção de sua autonomia e na construção de sua identidade 
social. 

O tema escolhido para a formação do conteúdo escolar está vinculado 
com as  atividades  da  cadeia  produtiva  da  pesca,  colocando  em discussão 
práticas realizadas na atividade, valorizando a pesca e a cultura do pescador, 
permitindo ao estudante entender essa atividade em todas as suas dimensões. 

O Colégio de Pescadores fica localizado próximo a um dos bairros mais 
pobres  de  Macaé  (figura  1),  onde  tradicionalmente  viviam,  e  ainda  vivem, 
muitos pescadores. No entanto, com o crescimento econômico da cidade, por 
conta  da  chegada  da  indústria  do  petróleo  e  sua  cadeia  produtiva,  os 
pescadores  foram  exprimidos  pela  urbanização  da  cidade  e  começaram  a 
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habitar áreas desfavorecidas, como ocorreu na Nova Holanda, bairro da Barra 
de Macaé, local em que está localizado o Colégio e onde mora a maioria dos 
seus alunos.

A  localização  da 
unidade  é  estratégica  do 
ponto de vista da praticidade 
em realizar saídas de campo 
para aulas externas, pois de 
um lado temos o Rio Macaé 
e  do  outro  o  mar.  Muitas 
saídas  são  realizadas  com 
auxílio  de  dois  barcos  de 
pesca  adaptados  para 
receber  30  (trinta)  alunos 
cada um. 

Figura 1. Barra de Macaé, localização do Colégio de Pescadores. Fonte: GoogleMaps.

Apesar da localização privilegiada e a proximidade com os pescadores 
do  município,  fica  cada  vez  mais  difícil  estabelecer  um  vínculo  com  essa 
categoria  tendo  em  vista  a  diminuição  do  interesse  em  desenvolver  essa 
atividade. Os pescadores são influenciados principalmente pela possibilidade 
de ganhos melhores nas indústrias de petróleo, principalmente nos trabalhos 
offshore e pela desvalorização do trabalho do pescador:

o  surgimento  de  uma  atividade  econômica  promissora  que  utiliza  
tecnologia  de  ponta,  numa  região  caracterizada  pela  monocultura 
canavieira  e  a  pesca  tradicional  traz  impactos  na  dinâmica  de 
desenvolvimento. Cria novas perspectivas na população de Macaé,  
do  Norte  Fluminense  e  em  todas  as  pessoas,  independente  de  
localização  geográfica,  que  vêem  possibilidade  de  se  inserir  na 
cadeia produtiva do petróleo. A presença da indústria petrolífera em 
Macaé gera, em toda a Região Norte Fluminense, mudanças em sua 
realidade espacial, social, política e econômica (SILVA, 2006, p. 35). 

Macaé encontra-se no epicentro da maior província petrolífera do Brasil 
por  ser  a  base  de  operações  da  produção  offshore da  Bacia  de  Campos. 
Segundo  a  Secretaria  da  Fazenda  de  Macaé,  a  partir  de  1984,  quando  a 
produção de petróleo  e  gás se  intensificou,  4.126 empresas se  instalaram, 
sendo 2.016 industriais e 2.110 prestadoras de serviço (SILVA & CARVALHO, 
2004).  O crescimento populacional  e econômico no município de Macaé se 
deve,  principalmente,  às  intensificações  das  atividades  de  exploração  de 
petróleo e gás na Bacia de Campos.  Segundo dados do IBGE relatados por 
Cruz  (2004),  a  população  aumentou  impressionantes  104%  no  período 
compreendido entre 1980 e 2000. 

3



Revista Visões, 6ª Edição, nº 6. Volume 1 – Jan/Jun 2009.

2  -  PRESSUPOSTOS  TEÓRICO  –  METODOLÓGICOS  DO  COLÉGIO  DE 
PESCADORES

A classe trabalhadora tem no sistema de ensino, historicamente, um dos 
grandes  responsáveis  pela  sua  exclusão.  A  escola  e  o  trabalho  sempre 
representaram ao  longo  do  tempo espaços  diferentes,  “a  escola  se  coloca 
frente ao trabalho como não-trabalho e o trabalho frente à escola como não-
escola” (MANACORDA, 2000). Assim, o espaço “da escola”, do aprendizado 
letrado, foi criado para as classes dominantes. E o aprendizado dos ofícios, 
que  não  necessitava  de  escola,  acabava  por  ocorrer  na  prática  entre  os 
trabalhadores mais velhos e seus aprendizes. 

Com a Revolução Industrial, a escola passa a ter um papel importante 
na formação dos trabalhadores. Essa inclusão não é, no entanto, um ato de 
caridade e nem um instrumento de libertação, mas parte das novas demandas 
e necessidades impostas pela realidade: A expansão da escola é, sim, uma 
degradação,  pois  as  classes  dominantes,  que  tendem  a  destruir  todas  as 
instituições típicas das classes oprimidas – como por exemplo o artesanato – , 
utilizam  a  escola  apenas  como  um  espaço  para  fazer  a  inclusão  dos 
trabalhadores no seu processo produtivo (MANACORDA, 2000).

Tanto  pela  idéia  de  formação  de  trabalhadores  para  o  mercado  de 
trabalho – o que está presente nos supletivos e cursos técnicos (um conceito a 
ser debatido, já que a nossa percepção de escolas técnicas como uma outra 
possibilidade de formação será explicitada a seguir) – , quanto pelo abandono 
precoce dos seus estudantes que ficam, assim, privados de uma linguagem 
necessária para dirigir os processos produtivos, fica clara a discriminação das 
classes e as formas como ocorre a exclusão. 

O ensino integral já foi experimentado no Brasil outras vezes, algumas 
mais bem sucedidas do que outras. Ele representa para nós a possibilidade de 
romper com ambas as formas de exclusão, permitindo ao estudante ter uma 
formação politécnica,  saindo do profissionalismo ou da formação de ofícios 
para o mercado de trabalho, e caminhando para uma percepção do processo 
produtivo como um todo. Segundo Vigotsky  tudo sobre algo tem a ver com 
profissionalismo,  enquanto  algo  sobre  tudo tem a  ver  com politecnia.  É  no 
processo de transformação da natureza pelo  trabalho que o estudante  tem 
contato  com diferentes  aprendizados  acumulados  pelos  seres  humanos  ao 
longo da história. A manutenção dos estudantes na escola é prioridade e outra 
fratura realizada pelo sistema como já denotamos. A nossa impressão é a de 
que  é  justamente  no  ensino  fundamental  que a  evasão  dos  estudantes  se 
intensifica na busca por trabalho (VYGOTSKI, 2003).

A escola é organizada pelas disciplinas comuns (disciplinas tradicionais 
do currículo: português, matemática, ciências, geografia, história etc.) e pelas 
de áreas técnicas. Estas últimas estão sob a coordenação da UFRJ e buscam 
ensinar aos alunos as demais etapas envolvidas com a cadeia produtiva da 
pesca para que os mesmos possam entender a atividade como um todo, com 
todas  as  suas  complexidades,  desde  a  construção  de  embarcação,  a 
matemática  e  a  física  envolvidas  nela,  unindo  o  conhecimento  milenar  e 

4



Revista Visões, 6ª Edição, nº 6. Volume 1 – Jan/Jun 2009.

artesanal dos construtores da região, até a comercialização do pescado e as 
técnicas de beneficiamento utilizadas pelas mulheres da pesca assim como as 
técnicas  utilizadas  nas  grandes  indústrias.  Conforme  já  mencionamos  o 
objetivo  deste  artigo  é  focarmos  a  disciplina  de  Relações  Socioambientais 
(RSA), sua estrutura e desenvolvimento.

3 - A DISCIPLINA DE RELAÇÕES SÓCIOAMBIENTAIS (RSA)

No ano de 2006, professores de ecologia, agricultura, beneficiamento do 
pescado e organização do trabalho,  coordenados pelo professor  Dr.  Sidney 
Lianza  (Escola  Politécnica,  SOLTEC/UFRJ)  resolveram  criar  uma  nova 
disciplina com a junção das citadas acima (figura 2).

Figura 2: Fluxograma das disciplinas que originaram Relações Sócioambientais (RSA)

A criação da disciplina de RSA se destaca por seu método flexível  e 
inovador  de lidar  com as questões socioambientais  e principalmente locais. 
Para  fugir  das  discussões  predominantemente  naturalistas,  biologistas  e 
ecologistas no campo das relações sociedade-natureza, a disciplina vem sendo 
ministrada por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, entre 
elas: sociologia, história, serviço social, geografia e biologia. 

A proposta é compreender a natureza, não como um substrato, ou um 
ente distante dos seres humanos, ou ainda algo a ser preservado. A idéia é 
perceber  a  natureza  enquanto  relação  dialética  com  a  existência  humana. 
Ambiente em que criamos as nossas instituições e através da transformação 
dela,  ou  do  trabalho,  é  que  nós  criamos  a  nossa  própria  humanidade. 
(LOUREIRO, 2007).

Como afirmam D’ avila Neto e Maciel :
O meio ambiente não pode ser encarado como um dado isolado, mas 
sim como um dado da cultura de uma comunidade, isto é, como um 
processo de interação entre o sociocultural, gerado pelo homem, e a 
natureza. Não são possíveis ações ditas de desenvolvimento, sejam 
de preservação ou modificação sobre o meio ambiente, dissociadas 
do homem que a habita, e, por conseguinte, de sua dinâmica cultural 
(D’ AVILA NETO e MACIEL (1995) apud NASCIUTTI, 2000, p. 12).

Porém, para nós, não é possível entender a realidade sem transformá-la, 
pois no momento em que intervimos na realidade é que a compreendemos e, 
conhecendo-a,  conhecemos a  nós  mesmos.  Assim,  já  não  somos  mais  os 
mesmos e nem é a mesma a realidade (PINTO, 1972). 

Como define Leff (2002), a problemática ambiental demanda a produção 
de  um corpo  complexo  e  integrado  de  conhecimentos  sobre  os  processos 
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naturais  e  sociais  que  intervêm  em  sua  gênese  e  em  sua  resolução.  É 
pensando  nessa  complexidade  e  na  busca  de  uma  visão  holística  para  a 
aplicação de uma pedagogia interdisciplinar que se priorizada a presença de 
profissionais de diversas áreas.

Seguindo o pressuposto de que as crianças não chegam à escola como 
frascos  vazios  para  serem  preenchidos  com  informações,  mas  constroem 
ativamente  seus  conhecimentos  relacionando  todas  as  informações  a 
experiências  anteriores  em  uma  busca  constante  de  significados  (CAPRA, 
2003),  acreditamos  que  os  significados  podem  ser  melhores  associados 
quando  os  alunos  constroem  o  conhecimento  e  são  orientados  pelos 
professores. 

Assim, nosso caminho escolhido para tornar a educação mais prazerosa 
e participativa é calcado por uma pedagogia orientada por projetos, em que os 
próprios estudantes criam e articulam os conhecimentos de outras disciplinas 
com projetos de intervenção. 

Segundo Capra (2003), a aprendizagem baseada em projetos consiste 
em fomentar experiências de aprendizagem que engajem os estudantes em 
projetos complexos do mundo real, através dos quais possam desenvolver e 
aplicar suas habilidades e conhecimentos. 

Para  existir  uma  orientação  aos  professores,  a  disciplina  de  RSA  é 
estruturada  dentro  de  algumas  temáticas  específicas  para  cada  ano  de 
escolaridade:

• Sexto ano – A Escola e o seu entorno: nessa temática, os alunos 
novos  realizam  projetos  para  conhecer  como  funciona  a  sua 
escola  e  para  conhecer  o  ambiente  em que ela  está  inserida, 
buscando modificá-lo/a para que possam se apropriar dele/a.

• Sétimo  Ano  –  A  cidade  e  suas  histórias:  nesse  momento  os 
estudantes  realizam  projetos  para  descobrir  as  estruturas  e 
superestruturas  responsáveis  pelo  funcionamento  da  cidade  a 
partir de projeto em seus bairros e nos ecossistemas existentes 
nos  bairros  e  na  cidade.  Busca-se  conhecer  esses  espaços  a 
partir dos relatos daqueles que moram no seu entorno.

• Oitavo Ano –  A pesca, seu ambiente e sua história: Apesar da 
pesca  ser  um  assunto  presente  em  todos  os  outros  eixos 
mencionados anteriormente,  é  no oitavo  ano que ela  é  melhor 
explorada, e é nesse ano que os estudantes desvendam toda a 
sua  cadeia  produtiva,  sua  história  e  podem  valorizar  esse 
conhecimento tradicional e milenar.

• Nono  Ano  –  Intervenções  socioambientais: Nesse  ano,  os 
estudantes, já mais maduros, têm maior liberdade para propor e 
para criar projetos que visem a intervir diretamente na realidade.

Em cada uma dessas temáticas a turma é dividida em dois projetos que 
podem ser diferentes, dependendo do interesse da turma e da abordagem de 
cada professor. O conceito de  curiosidade epistemológica, de Paulo Freire, é 
um  norteador  nesse  sentido.  Em  cada  um  dos  projetos  desenvolvidos  os 
estudantes  serão  os  pesquisadores,  na  tentativa  de  melhor  conhecer  a 
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realidade.  Os  professores  serão  organizadores  desse  trabalho  e  também 
aprendizes.

No ano de 2006,  o corpo docente foi  composto por (6) Biólogos,  (1) 
Geógrafo, (1) Cientista Social, (1) Engenheiro Mecânico, (4) Engenheiros de 
Produção.  O  primeiro  ano  foi  um  momento  de  se  romper  com  vários 
paradigmas impregnados em nossas formações, foi difícil sair cada professor 
de sua disciplina.  

Em 2007 realizamos uma avaliação das experiências ocorridas nos anos 
anteriores e percebemos que os projetos do 9º ano foram mais bem sucedidos. 
Os grandes projetos, divididos em diferentes temas, eram insuficientes para 
concretizar  metodologias  interdisciplinares  de  ensino  e  pesquisa,  gerando 
assim uma visão reducionista do ensino dito socioambiental. Nesse ano, todas 
as turmas foram divididas em três projetos, com um número menor de alunos, 
e os professores trocavam as suas experiências, influenciando uns aos outros 
nas possíveis visões de cada proposta. 

No ano de 2008 optou-se por realizar apenas dois projetos por turma e 
buscar  uma  maior  integração  destes  em  sala  de  aula.  A  idéia  de  como 
trabalhar  estava mais clara na cabeça dos professores e com o passar  do 
tempo a disciplina de RSA foi amadurecendo, o corpo docente foi composto por 
(4)  Biólogos,  (1)  Historiador,  (4)  Sociólogos,  (1)  Engenheiro,  além  de 
estagiários  da  área  de  Serviço  Social  (1),  Biologia  (2)  e  Geografia  (1).  A 
formação diversa do corpo docente contribuiu para um avanço na dimensão 
dos  projetos.  O  planejamento  foi  realizado  de  forma  participativa  com  a 
finalidade de não acontecer o que foi apontado por Leff (2002), em que cada 
disciplina impõe suas condições teóricas e institucionais  para a produção e 
internalização de um saber ambiental,  acontecendo um processo desigual e 
heterogêneo.

A forma como estamos desenvolvendo a metodologia dessa disciplina 
está em constante mutação, pois além de ser uma experiência muito recente, 
trabalhar  projetos  com  uma  metodologia  interdisciplinar  é,  para  nós 
professores,  vencer  a  grande  barreira  da  educação  a  qual  fomos  criados. 
Portanto, a cada ano são feitas avaliações constantes para que a metodologia 
possa ser modificada. A metodologia também está em constante mutação, pois 
não existe chave mágica para a realidade, são os passos que fazem o caminho 
(Streck, 2006). 

4 - DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA UMA PESQUISA UNIVERSITÁRIA

Para  entender  melhor  a  metodologia  de  trabalho  por  projetos, 
destacaremos a seguir o caso emblemático daquele desenvolvido com o nono 
ano, em 2006. Acreditamos que esse projeto poderá demonstrar um pouco a 
forma como funciona a disciplina e a materialização dos pressupostos teóricos 
mencionados acima.

O nono ano em 2006 teve três projetos: 
• Desenvolvimento de um projeto para criação de mexilhão;
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• Elaboração de um projeto para construção de uma fossa para o 
Colégio; 

• O Defeso do Camarão (descrito a seguir). 
A  pesquisa  realizada  pelo  Núcleo  de  Solidariedade  Técnica 

(SOLTEC/UFRJ) denominada  Pesquisa-Ação na Cadeia Produtiva da Pesca 
em Macaé, iniciada em abril de 2004, identificaram alguns entraves da pesca 
na Região (PAPESCA, 2005). Dentre eles, destaca-se o relato dos próprios 
pescadores ao possível erro no período de defeso - período de proibição da 
pesca  na  época  de  reprodução  -  do  camarão-rosa (Farfantepenaeus 
brasiliensis e  F. paulensis),  não correspondendo ao período de reprodução 
observado por eles. 

Os  camarões peneídeos constituem um dos recursos pesqueiros mais 
frequentes e explorados nas regiões costeiras em todo o mundo, assim como 
em toda costa brasileira (MELLO 1973; D'INCAO 1991).  Sua exploração de 
forma irracional pode afetar diversas famílias dependentes da cadeia produtiva 
da pesca desse crustáceo, entre pescadores e descascadeiras. Entretanto, o 
defeso, quando realmente cumprido, pode ser eficiente para a conservação das 
espécies.

Atualmente, as medidas de defeso do camarão-rosa no sudeste/sul do 
Brasil  estão regulamentadas de forma genérica pela portaria no 74/2001, do 
IBAMA, ocorrendo no período de março a maio. No entanto, o artigo 5º da 
Instrução Normativa de no 92 de 2006 disciplina que, nas áreas estuarinas e 
lagunares, os períodos de defeso serão definidos em instruções normativas 
específicas  de  acordo  com  as  características  ambientais  de  cada  região, 
considerando as peculiaridades locais  da atividade pesqueira.  Porém, ainda 
não se sabe se a disciplina será aplicada na Região Norte-Fluminense, pois 
tem a data do defeso baseada em pesquisas realizadas no Sul do país.  
 Como os dados para a região eram inexistentes, resolvemos, em 2006, 
realizar esse estudo com a intenção de mostrar para as instituições científicas, 
governamentais e comunitárias a problemática apontada pelos pescadores de 
Macaé. 

O projeto foi desenvolvido ao longo do ano e contou com a atuação de 9 
(nove) alunos, entre eles alguns filhos de pescadores, o que facilitou muito o 
envolvimento e a participação dos atores sociais relacionados com a questão. 
Apesar de o projeto ter o foco na preservação da biodiversidade, ele não ficou 
direcionado somente  nesse campo,  pois  as  questões sociais  envolvidas  na 
cadeia produtiva do camarão foram sempre muito visíveis e gerou um forte 
apelo aos alunos. Como definiu uma ex-aluna e co-autora do projeto: “Eu faço 
esse projeto não é para salvar o camarão-rosa que pode acabar, mas sim as 
famílias que dependem dele para sobreviver”  (Juliana Thomaz,  ex-aluna do 
CMP e co-autora do projeto Defeso do Camarão).

O projeto foi orientado por um biólogo que acompanhava os alunos na 
pesquisa.  Além  disso,  contamos  com  a  parceria  do  SOLTECUFRJ  que  já 
apresentava uma forte atuação em Macaé. Com o objetivo de identificar o real 
período  de  reprodução  do  camarão-rosa,  foram  feitas  algumas  visitas  ao 
Mercado Municipal de Peixes e realizamos entrevistas semi-estruturadas. Além 
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das  entrevistas,  foram  feitas medições  do  comprimento  dos  exemplares 
encontrados no  Mercado de Peixes  ou  diretamente  com os pescadores  da 
região.  No mês de agosto de 2006,  o  grupo de alunos que realizava esse 
projeto  foi  convidado  a  apresentar  esse  trabalho  no  NUPEM/UFRJ  e  na 
Semana de Biologia da UFRJ no mesmo ano. 

Após  a  apresentação  do  projeto  no  NUPEM/UFRJ  para  professores, 
pesquisadores e alunos do curso de biologia da UFRJ, aconteceu o inusitado. 
Um professor da Universidade se mostrou interessado na pesquisa realizada 
pelos alunos do Ensino Fundamental e resolveu dar continuidade aos estudos. 
Hoje essa pesquisa conta com 11 (onze) alunos de graduação da UFRJ, além 
de  alunos  de  pós-graduação,  coordenada  pelo  Professor  Dr.  Alexandre  de 
Azevedo.  

Atualmente  o  professor  é  um  dos  coordenadores  do  Colégio  de 
Pescadores  e  ampliou  a  sua  atuação  na  PAPESCA.  Isso  demonstra  a 
importância de realizar o diálogo entre diferentes instituições, independente dos 
níveis. Chamamos a atenção para uma definição proposta por Vieira (2005), 
que  utiliza  o  termo  interações  transescalares  para  designar  instituições 
conectadas tanto  horizontalmente (através  do  espaço)  quanto  verticalmente 
(através  de  níveis  de  organização).   Nesse  caso,  uma  Escola  do  Ensino 
Fundamental  influenciou  diretamente  a  pesquisa  da  Universidade, 
demonstrando que não existe um parâmetro único na gestão dos recursos. O 
que nos resta é contribuir para que mais Instituições participem da pesquisa e 
principalmente a comunidade envolvida com a pesca no Município de Macaé e 
região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência do Colégio de Pescadores tem auxiliado na construção de 
uma prática educativa completamente diferenciada. A formação da disciplina 
RSA  ainda  requer  mudanças  estruturais  para  a  elaboração  de  métodos 
pedagógicos coesos para a construção de um conhecimento interdisciplinar 
das relações sociedade-natureza. Mas acreditamos que a construção dessa 
disciplina  vem  quebrando  paradigmas  científicos  tradicionais  e  produzindo 
novos  conhecimentos,  gerando  diálogos  educacionais  entre  diferentes 
disciplinas e especialidades.   

A  disciplina  Relações  Socioambientais  permitiu  que  a  Escola  se 
aproximasse  da  Pesquisa-ação  na  cadeia  produtiva  da  Pesca,  pesquisa 
realizada pela UFRJ na região, que resultou na criação de um capítulo sobre a 
Pesca no Plano Diretor da Cidade, contribuindo ainda mais com as conexões 
institucionais. 

Acreditamos que a articulação entre escolas, universidades, prefeituras 
e a comunidade local contribui para a construção do processo educativo. Como 
foi mostrada, essa contribuição pode ser feita através de diferentes níveis. No 
nosso caso,  a comunidade apontou um problema (defeso do camarão) que 
gerou  um  projeto  no  Colégio  de  Pescadores,  esse  projeto  influenciou 
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diretamente as pesquisas realizadas dentro da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro e fechamos o ciclo com a construção do capítulo do Plano Diretor. 
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