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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo compreender o processo de desenvolvimento do 

município de Cachoeiras de Macacu e a percepção ambiental que os moradores desse 

local tem diante das mudanças ambientais e sociais que ocorreram no município. Para a 

construção da ideia de percepção ambiental, utilizamos como público alvo os alunos do 

sexto e  sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Almerinda Ferreira de 

Almeida no distrito de Santana de Japuíba. A partir do histórico de desenvolvimento do 

município e os consequentes problemas ambientais detectados atualmente, 

principalmente no entorno do rio Macacu – principal rio, e que dá nome a essa cidade-, 

foram trabalhados aspectos da Educação Ambiental tais como: 1) Visão globalizadora 

relacionando os acontecimentos do município com o cenário nacional/internacional. 2) 

A contextualização da história local do Município, buscando levar os alunos para além 

da sala de aula,a fim de entenderem a complexidade da dinâmica e sua relação com o 

quotidiano e realidade dos moradores de Cachoeiras de Macacu. 3) E, por fim,  buscou-

se ainda alcançar os outros objetivos da Educação Ambiental tais como: uma  visão 

transformadora,  que permite maior sensibilização  e participação dos alunos no 

processo permanente de manutenção do ambiente em que vivem. Para alcançar esses 

objetivos faz se necessário um trabalho de Educação Ambiental permanente, 

interdisciplinar e aplicado à vivência dos alunos, e assim proporcionar ao discente a 

percepção ambiental, ou seja, a visão de que é participante direto do meio em que vive,  

formando uma consciência de que seus atos influenciam,  na construção e cuidado com 

o meio ambiente.  

Palavras-chaves:  percepção ambiental, educação ambiental, sociedade e ambiente, 

natureza e sociedade, racionalidade ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to understand the development process of the city of Hialeah and the 

environmental perception that local residents have given the environmental and social 

changes that occurred in the municipality. For the construction of the idea of 

environmental perception, we use as target audience students of the sixth and seventh 

year of the elementary school of the Municipal school Jay Ferreira de Almeida in the 

District of Santana de Japuíba. From the history of development of the town and the 

resulting environmental problems detected today, mostly around the river Macacu-main 

river, and which gives its name to this town, have been worked aspects of 

environmental education, such as: 1) globalizadora vision relating the events of the 

municipality with the national/international scenario. 2) the contextualization of the 

local history of the city, seeking to take students beyond the classroom, in order to 

understand the complexity of the dynamics and your relationship with the Cachoeiras de 

Macacu. 3) and, finally, to still achieve the other objectives of environmental education 

such as: a transformative vision, which enables increased awareness and participation of 

students in the ongoing process of maintaining the environment in which they live. To 

achieve these goals if necessary a permanent Environmental education work, 

interdisciplinary and applied to the experience of the students, and so provide the 

students the environmental perception, that is, the vision of which is direct participant of 

the medium in which he lives forming an awareness that their actions influence, 

construction and care for the environment. 

Keywords: perception, environmental education, society and environment, nature and 

society, environmental rationality. 
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1 . INTRODUÇÃO 

  

Este estudo tem como objetivo analisar a questão da percepção ambiental a 

partir de observações, discussões,  trabalhos práticos e visitas de campo  realizados com 

alunos do sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Almerinda 

Ferreira de Almeida  no distrito de Santana de Japuíba, município de Cachoeiras de 

Macacu,  dentro do contexto de Educação Ambiental.  

Sendo a Educação Ambiental de valor primordial para a preservação do meio 

ambiente é necessário um trabalho constante que vise às ações dos alunos em relação a 

esse meio. A escola,  torna-se hoje, o principal local de construção coletiva de hábitos 

que minimizem ou mudem a geração de impactos negativos sobre o  meio ambiente 

(Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs -  p. 3) 

 A nosso ver, para trabalhar a construção coletiva e tomada de consciência 

ambiental proposta pelos PCNs,  torna-se necessário levantar questões ambientais a 

partir da realidade dos discentes envolvidos, e daí desenvolver práticas educativas que 

envolvam as perspectivas por eles apresentadas.  

 Essa perspectiva ambiental, segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, 

consiste “num modo de ver o mundo no qual se evidenciam as inter-relações e a 

interdependência dos diversos elementos na constituição e manutenção da vida” (p. 7), 

ou seja, o discente deve compreender-se como parte elementar do meio ambiente em 

que vive, e que a interação destes resulta na manutenção da vida. Isso nos  leva a  

relação sociedade  e natureza, pois os fenômenos sociais não estão isolados no tempo e 

espaço, mas sim conexos com a dinâmica que o envolve (Morin, 1996). 

 Na concepção marxista, essa relação é compreendida como o orgânico e o 

inorgânico associados e se complementando para a subsistência dos seres vivos e sua 

capacidade de transformar a natureza ou “condições externas” por meio do seu trabalho 

para satisfazer suas necessidades (Foster, Burket, 2000). Essa concepção ainda detalha a 

questão da natureza como base para todas as relações humanas.  

Com isso, compreende-se que mutuamente o homem e a natureza se influenciam 

e que não há como dissociar a sua existência, daí a necessidade do resgate da 

perspectiva ambiental como um modo de compreender como essas relações estão 

presentes no nosso cotidiano, e como ela influencia em uma localidade ao longo da sua 

construção histórica. É possível observar essa influência em nosso estudo, ao 
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identificarmos que as forças naturais em contanto com as transformações realizadas 

pelo homem foram modificando a paisagem do município de Cachoeiras de Macacu, e 

os seus resultados.  

Para estudar essas questões ambientais e trabalhá-las em ambiente escolar, é 

necessário entender o contexto em que os participantes do projeto vivem, e sua 

interação com o objeto de estudo. Seja um elemento natural, como um  rio ou o 

conjunto de elementos presentes em uma porção do bioma, o trabalho com os discentes 

deve levar em consideração a vivência, os conceitos e a relação do sujeito com o meio a 

partir do grupo social que ele está inserido.  

 Quando é feita essa análise percebemos que cada indivíduo tem uma 

representatividade do meio de acordo com sua convivência com o ambiente analisado. 

Convivência essa que passa pelos seus sentidos: o que ele vê, ouve, percebe e como 

reage a tudo isso, como interage. Isso corrobora com o conceito de percepção 

ambiental.  

Conforme Melazo (2005) descreve, a percepção ambiental é formada a partir de 

estímulos, e, imerso neles, ocorre a formação  das idéias e da compreensão do mundo 

que nos rodeia, norteados pela inteligência  que possui cada indivíduo, bem como de 

seus saberes éticos, morais, culturais, que tornam, assim, o indivíduo capaz de pensar, 

compreender e agir sobre sua realidade. 

 A percepção ambiental é essencial nos trabalhos de Educação Ambiental, pois, 

permite que se conheça essa representatividade que os indivíduos envolvidos tem, antes 

de colocar para eles uma visão acadêmica, que, em um primeiro momento, pode 

distanciá-lo do objetivo do projeto ambiental.  

 Como dito anteriormente, o indivíduo percebe o ambiente com os sentidos, por 

isso, é necessário fazer educação ambiental na prática de campo, na troca de 

experiências vividas, na observação do entorno. Através deste trabalho, é possível 

elucidar uma  tomada de consciência do pertencimento ao meio (Whyte, 1978).  

 Esta relação entre o ser humano e o meio pauta a discussão dos valores que se dá 

a cada um deles. Será que o uso dos recursos do meio  deve ser ilimitado? O que ele 

representa para nós? Por que preservá-lo? São discussões que nem sempre estiveram em 

pauta na sociedade, mas que vem surgindo à medida que a relação da sociedade e a 

natureza se conturbam ou trazem conseqüências graves ao ser humano. 

 Essa discussão começa a tomar forma em 1972 com a Conferência  das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente, ou simplesmente Conferência de Estocolmo, que foi 
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realizada na Suécia, e teve como objetivo reunir os principais líderes mundiais para dar 

foco aos problemas do meio ambiente, e tentar diminuir os impactos ambientais 

negativos. Como resultados dessas Conferências temos a Declaração de Estocolmo, 

primeiro documento abordando as responsabilidades dos países com a preservação do 

meio ambiente, pois os mesmos já haviam, em muito, usado o meio como fonte de 

renda, sem pensar que os recursos naturais se esgotam. 

 Essa  idéia do meio como fonte de renda e de recursos ilimitados começa a ser 

contestada em maior escala,  a partir dos anos 1990. O mundo sai de uma dualidade 

entre sistemas de governo capitalista e socialista, onde o Ocidente capitalista mostra 

toda a sua força e impõe o seu modelo econômico. Nesse período, diversas conferências 

globais são realizadas em Paris, Londres, Rio de Janeiro entre outras visando à saúde do 

nosso planeta10.  

Um dos resultados dessas conferências é o surgimento do conceito de 

desenvolvimento sustentável, que, segundo a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (ONU), é necessário que o desenvolvimento seja capaz de suprir as 

necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações.  

A visão de desenvolvimento sustentável não cabe dentro do contexto de domínio 

do capitalismo sobre a natureza,  visto que o modelo de desenvolvimento presente na 

sociedade de explorar ao máximo os recursos naturais não é sustentável ao longo do 

tempo.  E também começa-se a trabalhar as consequências da exploração da natureza 

pelo homem, que pode gerar conseqüências a população global. A tentativa de domínio 

da natureza  não pode ser bem sucedida, valendo-se da destruição e da colocação em 

miséria de milhões da população. (Latour, 1994)  

                                                             
10

 Conferência de Paris: realizada em 2015, foi a 21ª Conferência das Partes (COP 21), e teve como 
objetivo fortalecer à resposta global à ameaça das mudanças climáticas. Nessa Conferência foi assinado 
o Acordo de Paris por 195 países, para reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
Planet Under Pressure (Planeta sob Pressão): cientistas da área ambiental  de diversos países se 
reuniram em Londres, e  discutiram temas relacionados ao Rio+20 – A Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável. O objetivo foi influenciar a agenda e as discussões na Rio+20 com 
a formalização e o envio de um documento representativo dos pontos de vista dos pesquisadores. 
Rio 92 ou Eco 92: Conferência Ambiental ocorrida no Rio de Janeiro, que contou com a presença de 
representantes de 170 países, além de várias ONGs. Nesse evento diversos documentos foram 
assinados visando, principalmente, modificar o modelo consumista de desenvolvimento para algo mais 
sustentável. 
Rio+20: A conferência realizada no Rio de Janeiro tinha como objetivo o desenvolvimento da economia 
verde, fundamentada na relação entre o ambiente e a economia, e na reestruturação do governo das 
Nações Unidas baseando-se no desenvolvimento sustentável. 
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Avançando nessa  discussão, Latour (1994) trabalha a questão dos humanos e 

não-humanos a partir das visões diferenciadas da relação entre eles. Existe um grupo 

designado pelo autor como “tradução” que torna mais complexo essa relação. Essa 

visão inclui maior participação dos processos humanos sobre o meio, e como ele 

demanda a complementaridade entre natureza e cultura. O segundo grupo colocado pelo 

autor como “purificação” trata da diferenciação entre o mundo natural que sempre 

esteve presente, e do outro lado, a sociedade com seus próprios interesses.  

Essas visões transformam-se em práticas que vem influenciando o modo como 

nós, sociedade, nos relacionamos com o meio. Ao perceber a conectividade entre o meio 

e a sociedade podemos levar para o público-alvo uma reflexão  sobre como eles podem 

influenciar diretamente o meio que vivem e como podem perceber as mudanças que 

ocorreram. 

Para que ocorra essa reflexão, é necessária a informação. A tomada de 

conhecimento sobre o meio em que está inserido, sem dissociar da sociedade só pode 

ocorrer quando o cidadão consegue entender que o ambiente é integrado por processos, 

tando de ordem física, como social,  que são dominados e excluídos pela racionalidade 

econômica dominante (Leff, 2001, p. 159). Por isso, Leff ao apontar a questão da 

degradação ambiental,  considera que essa  é de ordem biológica e cultural. 

Ao se trabalhar Educação Ambiental é preciso entender a complexidade dos 

problemas ambientais, e os múltiplos processos que o caracterizam (Leff, 2001, p. 162). 

Por isso, para trabalhar E.A é necessário um saber interdisciplinar para entender todas 

as nuâncias do processo de intervenção ambiental, e construção da percepção ambiental. 

Sendo assim, o nosso trabalho será dividido em três partes: primeiro, um breve 

resumo histórico sobre a  formação do município de Cachoeiras de Macacu, com o 

objetivo de localizar os participantes deste projeto dentro do tempo e espaço do local 

onde vivem, assim como mostrar a eles a evolução da cidade, e como isso interfere em 

nosso dia a dia. A formação do município e sua exploração ao longo dos séculos 

resultam em uma relação de envolvimento e pertencimento dos seus moradores ao 

lugar.  

 No capítulo dois falaremos de Educação Ambiental. Este capítulo dedica-se a 

evolução desta ciência e também sua aplicabilidade no cotidiano escolar. Dentro desse 

contexto pretendemos realizar trabalhos práticos, tais como: visita de campo, aplicação 

de questionários, explanação de conceitos ambientais e conhecimento da evolução 

histórica. A busca a partir dessas práticas é o acompanhamento da evolução da 
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consciência ambiental e da percepção ambiental do público-alvo que são os discentes do 

6º e 7º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Almerinda Ferreira de 

Almeida.  

 No capítulo três, buscaremos trabalhar a relação entre os conceitos de Educação 

e Percepção Ambiental na construção da consciência ambiental dos alunos. Os 

resultados dessa relação serão mostrados, e, também um relatório suscitando as 

especificidades do público-alvo e a evolução da consciência ambiental percebida através  

dos trabalhos práticos dos alunos e de toda a dinâmica que os envolveu. 

 Na conclusão apontaremos os resultados da nossa dinâmica de trabalho. É nesta 

parte que veremos como os conceitos trabalhados neste estudo têm aceitação efetiva na 

comunidade escolar, e a viabilidade dos projetos de Educação Ambiental no Ensino 

Fundamental I. Os resultados do trabalho nos levarão uma reflexão do nosso papel 

enquanto promotores das práticas de Educação Ambiental e como isso, efetivamente, 

pode mudar a percepção ambiental do público a qual estamos trabalhando.  

 

2. BREVE RESUMO HISTÓRICO 

 

2. 1 - Primeiros habitantes do Vale do Macacu e o início da colonização 

  

A ocupação do Vale do Macacu remonta  cerca de 5000 a.C (Rocha, 2012). 

Pesquisas arqueológicas  realizadas durante a construção do COMPERJ acharam 

vestígios dos primeiros habitantes da região, que eram pescadores- coletores e 

construtores de sambaquis. Eles habitaram a região por, pelo menos 2000 anos, até 

cerca de 500 d.C (Rocha, 2012). 

 Sucedeu a esse grupo os ceramistas, que começaram a se instalar a partir da Baía 

de Guanabara e fizeram uma ocupação intensa. A região foi habitada pelos Tupinambás. 

Eles construíam nas encostas (morros) devido às constantes inundações do rio Macacu e 

seus afluentes. Esse grupo, provavelmente, teve contado com os europeus, jesuítas e 

colonos  que posteriormente ocuparam a região. Não se tem uma data precisa da entrada 

dos ceramistas na região, mas fragmentos de cerâmica recolhidos na região e 

submetidos a  14C11, mostram que essa ocupação veio antes da invasão européia. 

                                                             
11

 C14 (Carbono 14): técnica que permite conhecer e determinar a idade dos sedimentos, fósseis humanos ou vegetais, que 

contenham átomos de carbono em sua composição. Ou seja, qualquer madeira, carbono, sedimentos orgânicos, conchas marinhas 
ou qualquer outro material que tenha absorvido compostos contendo carbono, que vai diminuindo ao longo do tempo nos tecidos 
orgânicos mortos. (https://www.infoescola.com/quimica/datacao-com-carbono-14 - extraído em 02 de maio de 2019) 
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Muitos desses fragmentos pertenciam a uma urna funerária, produzida e decorada pelos 

nativos, datada de 1000 a.C.(UFRJ, 2013). Abaixo vemos fragmentos de urna funerária 

e tigela encontradas durante escavações arqueológicas no Vale do Macacu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Fragmento e tigela com características típicas dos grupos Tupi: 
cerâmica de coloração creme e borda pintada de vermelho. Fonte: UFRJ, 
2016. 

 

 

A ocupação do Vale do Macacu  pelos colonizadores iniciou em 1567 quando 

Portugal doou uma sesmaria a Miguel de Moura12, e este doou suas terras à Companhia 

de Jesus em 1571. Segundo registros de Serrão (1965, pág 132) contam que Miguel de 

Moura3  recebeu “9000 braças ao lardo em meio ao rio Macacu e 1200 braças para o 

sertão”. Antes de doar as terras o sesmeiro não deu a elas nenhum fim produtivo. 

Também houve, nessas terras, inúmeros conflitos entre os colonizadores e os 

indígenas pelo domínio das mesmas, que eram estratégicas tanto para um grupo como 

para o outro, devido à rede hidroviária presente nela. Essa região cercada por rotas 

fluviais, tais como os rios Macacu, Casseribu, Tapacorá, Guapiassu e Guapimirim eram 

importantes para a interiorização da colonização portuguesa. Essa região era conhecida 

como o “sertão de Macacu”. As rotas usadas pelos indígenas, mais tarde, foram usadas 

pelos tropeiros que fizeram a ligação entre o litoral e o interior.  

 

2.2 - As freguesias do sertão 

  

Com o intenso fluxo de tropeiros nas rotas entre o litoral e o interior para a 

circulação de mercadorias, iniciaram novos núcleos populacionais. O modo tradicional 

                                                             
12

 Miguel de Moura era escrivão da Fazenda de El-Rei, que provavelmente recebeu as terras como “recompensa” por ter ajudado 

a coroa portuguesa, nas pessoas de Mem de Sá e Estácio de Sá,  na expulsão dos franceses e tamoios do Rio de Janeiro. COSTA, 
Gilciano Menezes, A Vila de Santo Antônio de Sá: configuração polític0-territorial (1967-1877) (extraído de 
http://www.encontro2018.rj.anpuh.org/resources/anais - acessado em 05 de maio de 2019) 



17 
 

de erguer povoados predominou na região. Modo tradicional que é visto por Antônio 

Cândido, em seu livro Parceiros do Rio Bonito, como: 

 

“ajustamento do colonizador português ao Novo Mundo, seja por transferência 

e modificação dos traços da cultura original, seja em virtude do contato com o 

aborígene”. (p. 25) 

 

Ou seja, havia uma adaptação da vida dos colonos portugueses, ao local, pois as 

condições físico-sociais na região eram diferentes do seu país de origem.  Eram erguidas 

capelas nas fazendas, que estimulava a sociabilidade entre os colonos, e também a 

administração dos vilarejos. O  agrupamento dessas famílias, com certo vínculo criado 

pelo sentimento de localidade, pela convivência e pelas práticas de auxílio-mutuo e 

pelas atividades religiosas dão origem a uma estrutura fundamental de sociabilidade 

(Cândido, 1954).  Essa sociabilidade mostra que havia um equilíbrio na sociedade, que 

visava atender as suas necessidades. Isso levava o grupo a buscar soluções mais 

adequadas que, segundo Cândido (1954),  depende a eficácia e a própria natureza do 

equilíbrio. No século XVII esses locais foram elevados a freguesias, o que levava a ter 

reconhecimento pelo governo central da província do Rio de Janeiro. 

 No período em que os jesuítas receberam as terras de Miguel de Moura, 

venderam as terras a Manoel Fernandes Ozouro13 (1599). Para estabelecer o domínio 

colonial, o novo proprietário ergueu, em 1612, a capela de Santo Antônio entre os rios 

Casseribu e Guapiassu. Em 1624,  essa capela foi elevada a curato, pois a região foi 

reconhecida como tendo uma população suficiente para ter uma paróquia e um padre. 

Em 1644 a capela foi elevada a freguesia de Santo Antônio do Casseribu.  

 Em 1649 os padres franciscanos fixaram na sede da freguesia, e ali construíram 

uma residência improvisada, que depois foi substituída pelo Convento de São 

Boaventura (1660-1670). Nesse mesmo período, foi construída outra capela importante, 

a da Santíssima Trindade (1675) que é conhecida como Igreja Velha de Papucaia, e fica 

nesse mesmo distrito em Cachoeiras de Macacu. 

 

                                                             
13

 Manoel Fernandes Ozouro: colono que comprou partes das terras da Sesmaria do entorno do rio Macacu, das mãos dos 

Jesuítas, constrói a capela de Santo Antônio, e dá origem ao primeiro núcleo de povoamento da região (Vila de Santo Antônio de 
Sá). (http://historiasemonumentos.blogspot.com/2015/12/brasil-rj-itaborai-igreja -de-santo.html – extraído em 02 de maio de 
2019). 
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2.3 - A vila de Santo Antônio de Sá 

  

No século XVII, a descoberta do ouro nas Minas Gerais e o intenso comércio 

entre São Paulo e o restante da região aurífera impulsionou o comércio feito por 

mascates e tropeiros. O Rio de Janeiro tornou-se mais integrado nesse período pois 

esses comerciantes passavam pelos portos do estado. Com o intenso fluxo comercial, a 

região do sertão do Macacu tornou-se mais movimentada.  

Na ilustração abaixo podemos ver que a estrada dos tropeiros que saíam da Baía 

de Guanabara em direção a Nova Friburgo. Ela acompanhava o trajeto do rio Macacu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reconhecimento do rio Macacu e 

da estrada que conduz a Nova Fribuergo. 

Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos 

Rocha. História e Patrimônio:  Cachoeiras 

de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. P 

43 

 

Em 5 de agosto de 1697, o governador da capitania do Rio de Janeiro, Arthur de 

Sá Menezes  elevou a freguesia de Santo Antônio do Casseribu a Vila de Santo 

Antônio, o qual os moradores incorporaram o Sá em homenagem ao governador. O 

local ganhou uma câmara de Vereadores.  

 A nova vila continuou crescendo e tinha sob sua jurisdição uma área formada 

pelas freguesias de Nossa Senhora do Desterro de Itambí, Santo Antônio – sede da vila 

– e São João Batista de Itaboraí. No século XVIII surgiram outras novas capelas como a 

Sant’Ana de Japuíba (capela de 1732).  

 A Vila incorporava muitas propriedades agrícolas, que estavam estrategicamente 

localizadas entre a baía da Guanabara e o interior. Também era caminho de tropas que 

vinham de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. 
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 As principais atividades produtivas da Vila eram derivadas da cana de açúcar (o 

açúcar e a aguardente). Também eram plantados diversos outros gêneros como frutas, 

legumes, mandioca etc, que servia para o abastecimento interno, principalmente da 

crescente população da cidade do Rio de Janeiro. A mão de obra empregada nessas 

fazendas era escrava, de origem africana. 

A sociedade era essencialmente católica. Os principais fatos que temos sobre ela 

são os registros paroquiais, como mostrado abaixo,  que mostravam como a sociedade 

era dividida e classificada por categorias de cor, sexo, condição jurídica de liberdade e 

legitimidade. Isso mostra que um dos principais vínculos sociais da sociedade 

tradicional era baseado na religiosidade.   

No final do século XVIII a vila de Macacu (Santo Antônio de Sá) foi 

territorialmente reduzida com o desmembramento do aldeamento indígena de São 

Barnabé e da freguesia de Nossa Senhora da Ajuda de Guapimirim, que passou a fazer 

parte da Nossa Senhora da Piedade de Magé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Registros de batismos da Igreja de Santana de Japubíba. Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida 

Bastos Rocha. História e Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. P 66 

 

2.4 - O quadro epidêmico e a crise de Santo Antônio de Sá 

  

No século XIX ocorrem inúmeros fatos que mexeram com a vida na “Vila de 

Macacu.” Em 1808 a capital da coroa portuguesa foi transferida para o Rio de Janeiro. 
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Nesse momento, a região ganha visibilidade e aumento populacional. Por isso, foram 

tomadas regras administrativas sobre a Vila. Uma delas foi a instalação do cargo de Juiz  

criado em 27 de junho de 1808. Nesse período a Vila contabilizava cerca de 810 

pessoas.  

 As áreas no entorno do rio Macacu eram usadas para cultivo, tanto para a 

população local, como para venda na capital do país e as cidades ao seu entorno. Esse 

cultivo levou ao intenso uso dos recursos naturais. Esse uso da natureza partia da idéia 

dela como suporte para o desenvolvimento humano no local, corroborando com  

Moreira (2004, p 23) que afirma que a natureza:“é um substrato e arsenal de recursos 

naturais úteis para fins de subsistência e    sobrevivência dos homens em sociedade.”  

Mas esse uso desenfreado trouxe conseqüências negativas para a localidade. O 

crescimento trouxe o aumento da ocupação das terras e as práticas agrícolas culminaram 

em um intenso desmatamento da Mata Atlântica, além do uso dos rios para transporte 

ou desvios para irrigação das lavouras. O uso da natureza como coisa para o homem, 

como meio de produção e com a finalidade de obter riqueza (Quaini, 1979)  levou a um 

desenrolar de graves problemas ambientais.   

Isso causou o assoreamento dos rios como o Macacu. Somando esses 

assoreamentos às constantes chuvas da região da Serra do Mar, as planícies do Macacu 

ficavam alagadas e formavam pântanos de águas estagnadas. A baixada do Macacu, que 

hoje formam Papucaia e Sant’Ana de Japuíba, começou a sofrer com surtos de febre 

amarela e malária devido a proliferação do Aedes Aegypti e do Anopheles. Esses surtos 

começam por volta de 1829 e tem uma sequência epidêmica nos anos seguintes. Tais  

surtos eram conhecidos como a “febre de Macacu”.  Como Santos (1992, p 96) coloca,   

 

“o homem usa à Natureza como um suporte transformando–a em natureza 

artificializada que alcança estágios de esgotamento, tornando assim  a natureza e 

o homem  reciprocramente hostis”. 

 

 Essa hostilidade entre o homem e a natureza resultou no abandono de grandes 

áreas produtivas. O que antes era local de intensa produção sofre com a emigração de 

seus moradores, em busca de uma terra livre das conseqüências da febre do Macacu.  

 Em 1830, Francisco José Alves Carneiro, Juiz de Fora da Vila enviou um relato 

ao governador sobre o que acontecia na região: 
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“Torno a por na presença da Vossa Excelência o requerimento incluso de 

alguns moradores da freguesia da Vila de Santo Antônio de Sá e outros lugares. 

A epidemia Eximio Sr, ainda continua com os seus estragos, e sou informado 

que agora torna-se  mais temível pela freguesia da Santíssima Trindade e que 

na Vila não continua a fazer seus estragos, por estar a mesma quase deserta, ou 

habitada por meia dúzia de homens, apesar de todos os sofrimentos.” (Apud 

Ramos, 2003: 17) 

  

Isso fez com que os núcleos populacionais se reduzissem à sede da freguesia – 

Santo Antônio- e à freguesia da Santíssima Trindade. Esses locais deram início aos 

limites que seriam o município de Cachoeiras de Macacu. Também adiciona a esse 

município a construção da capela de São José da Boa Morte. O município ficou, então, 

com três freguesias: a sede, na vila, Santíssima Trindade e São José da Boa Morte.  

 Passados os anos, os surtos continuavam sendo os mais fortes entre 1830 e 1831, 

e 1836 e 1839. Os surtos eram tão intensos que Honório Hermeto Carneiro Leão 

(Marquês do Paraná), presidente da província do Rio de Janeiro chegou a sugerir a 

extinção da vila em 1842: 

 

“A vila de Santo Antônio de Sá, quase completamente abandonada de 

habitantes, tendo ser sujeita à jurisdição do juiz municipal de Itaboraí e uma à 

de Magé. A comodidade dos povos, parece- menada ter a sofrer com essa 

extinção, por estar o assento da Vila de Santo Antônio de Sá mui próximo a 

Itaboraí.” (Leão, 1842). 

  

Porém, essa sugestão não foi adiante e a Vila não foi extinta. Em 1850, a 

freguesia da Santíssima Trindade foi dividida em duas, surgindo a de Sant’Ana. Quatro 

anos depois essas freguesias foram reunificadas ficando a sede em Sant’Ana, que 

passou a se chamar Sant’Ana de Macacu. 

 Apesar da tentativa de reerguimento da Vila, em 1855, houve uma epidemia de 

cólera morbus na região. Em 1863, o deputado provincial Leocádio de Figueiredo 

apresentou um novo projeto de extinção da Vila. Nesse projeto, reconheceram que a 

região da freguesia de Santo Antônio de Sá era insalubre, e passaram a sede da Vila 

para Sant’Ana de Macacu. A partir de 1850 Sant’Ana passou a vislumbrar como centro 

econômico com ascendente estrutura urbana: 
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“Santo Antônio de Sá estava em decadência, o lugar não era salubre, havia 

poucas edificações e a maior parte arruinadas, não tinha médico, nem botica, o 

comércio era pequeno e a cadeia um foco de imundícies, estragada e sem a 

menor segurança (...) a freguesia de Sant’Anna de Macacú, contava com mais 

de 9000 almas, era mais salubre do que as localidades adjacentes, tinha boas 

edificações, importantes casas de comércio, pradarias, hotéis, serrarias e outras 

oficinas, duas boticas e dois médicos, boa igreja matriz e uma casa de detenção 

especialmente construída para esse fim. Havia ainda um edifício que se 

adaptava ao funcionamento do Júri e da Câmara Municipal.” (Forte, 1984: 12) 

 

 Na foto abaixo, vemos um período de cheia do rio Macacu já no século XX. 

Como podemos inferir, as ruas, casas e comércios no seu entorno eram tomadas pelas 

suas águas, e locomoção nesses lugares, somente por meios fluviais.  

 

 

Figura 4: Cheia do rio Macacu no distrito de Santana de Japuíba. Fonte: arquivo da Escola 

Municipal Almerinda Ferreira de Almeida (s/d). 

   

Sant’Ana de Macacu também contava com o trecho navegável do rio Macacu e 

com estradas que a ligavam a outras Vilas. Também possuía uma estação ferroviária de 
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Cantagalo, que seria de grande importância para o desenvolvimento do município de 

Cachoeiras de Macacu.  

 Entre 1860 e 1870, as ferrovias foram de extrema importância para o 

desenvolvimento da economia fluminense. Nesse período, projetou-se a Estrada de 

Ferro Cantagalo que ligaria Nova Friburgo à Porto das Caixas. Tal estrada tornou-se 

entreposto de escoamento agrícola para o Rio de Janeiro. As estações de Sant’Ana e de 

Cachoeiras integraram esse processo. A ferrovia era o meio de transporte de 

mercadorias, pessoas e informações. 

 

2. 5 - Ferrovia, desenvolvimento da agricultura e o turismo no século XX 

  

Devido à presença da estação ferroviária, Cachoeiras de Macacu presenciou um 

crescimento econômico e populacional no final do século XIX. No ano de 1894, o 

arraial de Cachoeiras foi elevado à categoria de 2º distrito de Sant’Anna  de  Macacu, 

que era formada por três distritos: Vila de Sant’Anna de Macacu (sede); 2º distrito de 

Cachoeiras de Macacu e 3º distrito de São José da Boa Morte. Em 1898 houve uma 

mudança na denominação do nome do município que passou a se chamar Sant’Anna de 

Japuhyba, que é o foco do nosso trabalho. 

 Cachoeiras de Macacu, nesse período, faz parte do que é conhecido como Sertão 

do Macacu ou Sertão do Leste do Rio de Janeiro. São localidades além da capital, em 

que se usava o rio Macacu para alcançar  maiores altitudes como o povoado de  

Cantagalo. Clodomiro Vasconcellos14 relata que a insalubridade impedia a prosperidade 

do local.  Apos seguidos episódios da “febre do Macacu”, houve um abandono da 

região, servindo, na maior parte do tempo, como passagem para as cidades que iam 

crescendo na Região Serrana do Rio de Janeiro.  

  Mas,  a partir de 1922 começou um processo de saneamento,  e o município, 

além de um local de trânsito ferroviário, passou a ter produção agrícola considerável. 

Esse processo acompanhava um movimento nacional de campanha de saúde, que 

iniciou com o médico Oswaldo Cruz em seu trabalho sanitarista para conter as 

epidemias presentes no país. Esse movimento, que começou em Santos no ano 1900, 

seguiu se espalhando pelo país.  

                                                             
5- 

VASCONCELLOS, Clodomiro. Histórias do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Editora Paulista, 1928. 
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 Após o início do repovoamento da região, houve mudanças significativas no 

município. De acordo com a plataforma cidades do IBGE15 em 1929, a região foi 

elevada a cidade com a denominação Santana de Japuíba. 

 Em 1933, é constituído em três distritos: Santana de Jápuíba (sede), Cachoeiras 

de Macacu e Subaio. Já em 1938, o município de Santana de Japuíba passa a ser 

denominado Cachoeiras, e Japuíba simplesmente Santana. Os três distritos 

permanecem7 

Em 1943, o município passa a ser chamar Cachoeiras de Macacu, e o distrito de 

Santana, torna-se Japuíba . Assim permaneceu o município com o nome de Cachoeiras 

de Macacu, formada por três distritos: Cachoeiras de Macau, Japuíba e Subaio.8 

  Durante a década de 1930 o município de Cachoeiras de Macacu tinha 

duas fontes econômicas principais: a agricultura de subsistência e as atividades 

ferroviárias ligadas a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (R.F.F.S.A) que 

trouxe para a cidade oficinas da Estrada de Ferro, o SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial e a Escola Ferroviária. A atividade ferroviária era tão 

importante que na década de 1950 chegava a ocupar cerca de 16% da mão de obra 

cachoeirense. Além disso, também desenvolveu toda uma estrutura em volta dessa 

atividade. Aumento do comércio e a expansão urbana no entorno das estações são 

características dessa época. Observa-se, no mesmo período, o surgimento de líderes 

trabalhistas e políticos promovidos pela atividade ferroviária. 

 Em 1966, foi ordenada a extinção das linhas ferroviárias que não traziam mais 

tanto lucro (antieconômicos). Com isso, os trilhos foram retirados, o SENAI e a Escola 

Ferroviária abandonadas e as oficinas da ferrovia fechadas. O comércio sofreu muito 

com essa desativação, tendo várias lojas locais sendo fechadas.  Porém,  o período do 

auge ferroviário trouxe para o município uma história pelo qual eles se identificaram, 

gerando uma memória em torno das atividades ferroviárias, que, apesar do abandonado, 

sagrou-se como o grande trunfo histórico do município.  

                                                             
6 – 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cachoeiras-de-macacu/historico - acesso em 21 de março de 2019 (lei estadual nº 2335) 
7– 

– 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cachoeiras-de-macacu/historico - acesso em 21 de março de 2019 (decretos estaduais nº 

392-A e nº 641) 
8 -  

– 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/cachoeiras-de-macacu/historico - acesso em 21 de março de 2019 (decreto-lei nº 1056) 
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Figura 5:  Trajeto da Estrada de Ferro Leopoldina – 

Linha Cantagalo Fonte: ROCHA, Helenice 

Aparecida Bastos Rocha. História e Patrimônio: 

Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 

2012. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Horário da Estrada de Ferro Leopoldina. Linha Cantagalo. Fonte: ROCHA, Helenice 

Aparecida Bastos Rocha. História e Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. 

44 
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Com as obras de saneamento que iniciaram no Rio de Janeiro na década de 1930 

houve o aumento da produção agrícola, e, junto a isso, as disputas por terra. A 

especulação imobiliária, as ocupações e os grileiros deram início, no município, à briga 

pela posse de terras. Em 1950 cerca de 84% da população do município era de zona 

rural. A produção dessas terras era basicamente voltada para a fabricação de aguardente, 

como podemos ver nas imagens abaixo, e farinha de mandioca, mas existiam outras 

culturas agrícolas como a banana, abacaxi, tomate, batata-doce, mandioca, milho e 

carvão. Essa sobrevivência pela agricultura levou a implantação de colônias agrícolas, 

principalmente em Japuíba e Papucaia. Nessas colônias, a presença de imigrantes era 

muito grande, com destaque para os japoneses que acabaram fundando a colônia de 

Funchal, onde havia uma escola, área de preservação de mata nativa e especializou-se 

em plantio de goiabas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Corte de cana: Fazenda do Carmo. Daniel Ribeiro. 1921. Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida 

Bastos Rocha. História e Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. 52 
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Figura 8: Canas cortadas para moagem: Daniel Ribeiro, 1921. Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida 

Bastos Rocha. História e Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. 52 

  

A região de São José da Boa Morte, que foi abandonada por um grande período 

devido à insalubridade, ainda guarda ruínas da igreja construída nesse período. Após a 

revitalização as terras de suas fazendas ocupadas por famílias de posseiros. Isso levou a 

uma disputa judicial entre estes e os donos das terras. Tais disputas se arrastaram por 

décadas. Por fim, em 1964 as fazendas foram desapropriadas e devolvidas aos seus 

donos. A reforma agrária para esses lavradores foi prometida, mas não houve a real 

instalação dessas famílias em locais produtivos, o que levou, na década de 1980,  a 

novas ocupações. Os lavradores tiveram apoio da Pastoral da Terra de Nova Friburgo. 

Entre prisões e disputas judiciais, a Pastoral ajudou os agricultores a conquistarem um 

assentamento para mais de 500 famílias. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9: Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte: Folder 

da Fundação Macatur. Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida 

Bastos Rocha. História e Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. 

Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. 77. 
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O final do século XX apontou uma nova potência econômica para o município: o 

turismo ecológico. Pessoas passaram a dedicar-se a este fim, e casas de veraneio foram 

adquiridas na localidade. Além disso, houve a criação de pousadas, restaurantes e 

comércios para atender aos visitantes que iam ao município em busca de tranquilidade 

ou de aventuras ecológicas. 

 

2. 6 - O desenvolvimento econômico e industrial no final do século XX e início do 

XXI. 

  

Atualmente temos no município uma economia baseada nas atividades agrícolas. 

Destaca-se na região a produção de banana, inhame, coco, maracujá, goiaba, milho 

verde entre outros. Também destacam-se a criação de gado de corte, e de outros animais 

como avestruzes, rãs e peixes. Nas atividades extrativistas temos a extração de areia e a 

extração de água mineral. 

 A indústria em Cachoeiras de Macacu tem duas fábricas de grande porte: a 

fabricação de caixões e a produção de bebidas. A fábrica de bebidas, como vimos na 

imagem abaixo, fica próximo a RJ 122, próximo à fontes hidrominerais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Fábrica de bebidas no km 70, Cachoeiras de Macacu. Adquirida pela AMBEV em abril de 

2016. Fonte: epocanegocios.globo.com/empresa/ noticia/2016/04. 

 

No setor de comércios e serviços temos, principalmente no centro da cidade, um 

comércio variado e serviços de banco, saúde, educação voltada para a população local, 

além das empresas turísticas. 

 Atualmente, o município de Cachoeiras de Macacu conta com uma população 

estimada em 2018, de 58.560 pessoas, com densidade demográfica de 56,90 hab/km2. 
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Uma baixa ocupação populacional se comparado a média do estado do Rio de Janeiro 

que é de 365,2 hab/km2 . Isso reflete a realidade de ocupação do solo do município, 

onde se tem pequenos núcleos urbanos na sede dos distritos que concentra 86% da 

população do município, e grandes áreas de plantio, aliada as áreas de preservação 

ambiental (APA) presentes no município.  

 Cachoeiras de Macacu apresenta um percentual baixo de população ocupada, 

com cerca de 13% das pessoas trabalhando, e a renda também é baixa com cerca de 2,0 

salários mínimos por trabalhador. Cerca de 35% da população vive com menos de ½ 

salário mínimo por pessoa. A maior parte da receita do município vem de fontes 

externas (83,6%).  

 O município tem uma área de 954, 749 km2, sendo 55% desse território com 

cobertura vegetal de Mata Atlântica, conforme vemos na imagem abaixo. O município 

corresponde a 14,2% da área da Região Metropolitana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Cobertura florestal em Cachoeiras de Macacu. Fonte: Boletim Municipal de Cachoeiras de 

Macacu (PETROBRÁS, 2013) 
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2. 7 - A chegada do COMPERJ e a inclusão na região metropolitana do Rio de 

Janeiro 

  

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) no município de 

Itaboraí iniciou em 2008 e trouxe mudanças não só para este município, onde se 

encontra instalado, mas também aos municípios no entorno.Como na imagem abaixo, 

destaca-se (em amarelo) os municípios que sofreriam influência direta dessa construção.   

Essas mudanças são percebidas nos setores imobiliários, econômicos, populacionais etc, 

que demandam de grandes projetos sociais, de educação e saúde. 

Também tornou-se necessário uma evolução da infraestrutura para atender as 

demandas provenientes dessa construção, tais como a construção do arco metropolitano 

ou do arco rodoviário, que ligaria o Porto de Itaguaí a Itaboraí.  

 

Figura 12: Área do COMPERJ, com destaque para o Arco Metropolitano. Fonte: Relatório de Impacto 

Ambiental – RIMA do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Fonte: PETROBRÁS, 2013. 

  

Nesse  contexto foi criado o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 

Leste Fluminense – Conleste. Segundo a Petrobrás, responsável pelo Comperj, com o 

objetivo de:“viabilizar parcerias e alianças intermunicipais...buscando minimizar os 

aspectos negativos e potencializar os aspectos positivos do Comperj” (PETROBRÁS, 

2013).  

O Conleste é formado por um total de 15 municípios, inclusive Cachoeiras de 

Macacu. Houveram  mudanças significativas no município, uma vez que o Comperj 
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exerceu grande atração populacional. Essas mudanças foram seguidas de estudos 

estatísticos do Boletim de Acompanhamento de Indicadores Socioeconômicos,  feito 

pela Petrobrás no período de 2000 – 2011, que podemos usar para conhecer um pouco 

melhor a população9 

Uma das primeiras análises populacionais realizadas é a  renda. No ano 2000, os 

domicílios que estavam abaixo da linha da pobreza somavam mais que 25% da 

população, um nível acima do aceitável pela ONU. Este índice caiu até o ano de 2011, 

quando 21% dos domicílios estavam abaixo da linha da pobreza, segundo dados da 

Pnad, IBGE. 

Em 2008, na fase de terraplanagem, ou seja, preparação do terreno para a 

implantação do Complexo, foram registradas no município, segundo a Secretaria de 

Assistência Social de Trabalho, cerca  de 340 empregos para os moradores do 

município. Proporcional ao crescimento de emprego, a Secretaria constatou o aumento 

populacional do município. A Secretaria justifica esse aumento com a oferta de 

emprego trazido pelo Comperj e às empresas que se instalaram na região, como por 

exemplo de refeições e distribuição de alimentos.  

Devido a participação do município no Conleste, o aumento populacional e a 

expectativa da instalação de empresas, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro 

(Alerj), em 26 de dezembro de 2013  votou a Lei Complementar nº 158

A Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro monitora o crescimento da área 

urbana da Região Metropolitana. Segundo seu trabalho, a malha urbana de Cachoeiras 

de Macacu cresceu 84,5% nos últimos nove anos (dados de 2016), porém essa rápida 

expansão não foi acompanhada de infraestrutura, e ocorre de forma dispersa e 

desordenada. Por isso a  falta serviços básicos, como pavimentação e saneamento, por 

exemplo. 

Figura 13: Divisão do estado do 

Rio de Janeiro em regiões de governo, 

com destaque para a Região Metropolitana 

do Rio de Janeiro, a qual pertence o 

município de Cachoeiras de Macacu. 

Fonte: CEPERJ, 2011. 

 

 

http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/info_territorios/Reg Gov_2013.pdf
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Soma-se a essas questões de infraestrutura, o social. Apesar de todo alarde feito 

na consolidação do Comperj na região, e euforia que ele trouxe, não houve melhoras 

significativas para muitas áreas sociais. Dados do CEPERJ de 2011, mostram 

Cachoeiras de Macacu como um dos primeiros colocados do Conleste em relação a taxa 

de analfabetismo com 9,3%, ficando atrás somente de Silva Jardim. Ou seja, apesar da 

esperança de crescimento econômico trazido pelo Comperj, o município esbarra em 

problemas estruturais que ainda não foram atenuados.  

Soma-se a isso, a paralisação das obras do COMPERJ em 2015, que frustou e 

desestruturou os municípios do Conleste em relação ao desenvolvimento econômico. O 

que se vê na cidade são comércios fechados, e um grande número de desempregados. 

Ao final de 2018 com o consórcio entre a Petrobrás e a empresa chinesa CNPC previu-

se a retomada de pelo menos dez mil empregos. O que se vê na cidade é uma 

expectativa da volta dos empregos para a população. 

 

3. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA 

 

3. 1 - Antecedentes à implantação da Educação Ambiental 

  

A relação do homem com o meio perdura por toda a história da humanidade. Ele 

sempre precisou relacionar-se com o ambiente em que vivia afim de garantir a sua 

sobrevivência. Segundo Donella (1997) esse conhecimento era necessário “para a 

proteção contra ataques da natureza e para aproveitamento de suas riquezas”. Do 

meio o homem retirava tudo para sua sobrevivência, dos alimentos ao abrigo. 

 Esse conhecimento se perpetuou ao longo das gerações, e o aprimoramento das 

técnicas humanas permitiu a estes o maior aproveitamento do meio. Esse ensino de pai 

para filho, segundo Donella (1997) configura-se educação ambiental: 

 

“Desde o primeiro momento em que os seres humanos começaram a interagir 

com o mundo ao seu redor, e ensinarem seus filhos a fazerem o mesmo, estava 

havendo educação e educação ambiental.” (p. 21) 

  

Esse era um modo de fazer educação ambiental intuitiva baseada na 

sobrevivência. E levou milhares de anos de aperfeiçoamento, mas longe das seqüelas 

deixadas na população pós Revolução Industrial, era uma relação de “respeito”, 



33 
 

entendendo o meio como única fonte de sobrevivência. Primeiro, para os povos 

coletores, que tinham total dependência do meio, e, mais tarde, com os agricultores, que 

já começam uma relação de maior domínio do meio. 

 Mas o maior impacto da ação antrópica sobre a natureza ocorreu no período da 

era industrial quando as cidades cresceram e o número de habitantes delas também. 

Nesse período Donella (1997) identifica a mudança no comportamento das pessoas em 

relação ao meio. Segundo ele a urbanização levou a mudança de percepção das pessoas: 

 

“a natureza passou a ser entendida como algo separado e inferior a sociedade 

humana, e o estudo do meio ambiente tornou-se, ou uma ciência prática de 

extração de recursos, ou um estudo do mundo natural- catálogos e descrições 

das maravilhas naturais.” (p.22) 

  

Soma-se a isso a multiplicação do conhecimento e o aumento das informações 

que levou a criação das diferentes disciplinas que tratam de uma visão total do planeta, 

de formas diferenciadas. Uma criança que está na escola tem diferentes visões da 

natureza e aprende que ela é algo longe. Ainda mais aquelas que vivem no meio urbano, 

e não tem um conhecimento preciso sobre a relação de dependência entre o meio urbano 

e o meio rural.  

 Mas essas crianças vivem as conseqüências do distanciamento entre o homem e 

o meio. Os grandes centros urbanos passam por poluição, desemprego, violência, 

inadaptação, aumento do índice de doenças, estresse, pois leva a perda da qualidade de 

vida e redução da qualidade da experiência humana.  

 As conseqüências também chegam ao meio rural com o assoreamento dos rios, 

aumento do uso de agrotóxicos, diminuição da fauna e flora no entorno, desertificação e 

esterilização do solo por uso inadequado dele, assim como os problemas sociais de 

reforma agrária, cercamento de terras etc.  

 Voltando a relação do homem e meio, Genebaldo (2000) trabalha o 

desenvolvimento “insustentável” por trás da realidade urbana. Segundo o autor: 

 

“A base de tudo é o binômio produção-consumo, no qual a natureza é vista 

como um supermercado gratuito de reposição infinita de estoque. Neste modelo 

os recursos naturais são utilizados sem nenhum critério e a produção crescente 

precisa ser consumida.” 
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Um dos meios usados para estimular a produção e o consumo é a mídia, que cria 

“necessidades desnecessárias”, ou seja, vivemos, ansiosos, em busca de comprar coisas 

que poderíamos viver sem aquilo. Mas queremos seguir um modelo de consumo 

presente na sociedade.  

 Essa relação de consumo leva ao desgaste da natureza, que Genebaldo (2000) 

trata como “supermercado da natureza”. Esse uso da natureza gera a destruição de 

habitats naturais, influencia no mecanismo da Terra, e ocorre a perda de qualidade de 

vida. Então, existem duas maneiras em que o mercado se apropria da natureza: como 

produção, e depois como recuperação ambiental.  

 Essa relação de consumo da natureza pelo homem levou a muitos desastres 

socioambientais, principalmente no século XX. Isso causou um alarme no modo 

capitalista de produção, e como ele era insustentável. A partir daí, cresceu a busca por 

formas alternativas de consumo que mais tarde deu origem ao “desenvolvimento 

sustentável”.  

 Até chegar ao período das primeiras conferências na década de 1970, houveram 

vários movimentos, principalmente na segunda metade do século XX em direção a 

Educação Ambiental e ao Desenvolvimento Sustentável. Muitas atitudes foram tomadas 

nesses movimentos. 

 Em 1948 foi criada pelo UNESCO e pelo governo da França a UICN – 

União Internacional para a Conservação da Natureza.  

 Em 1956, foi aprovada a Lei do Ar Puro nos Estados Unidos que tratava de 

debates sobre qualidade ambiental.  

 Em 1962 um pequeno livro trouxe grandes discussões sobre os setores 

produtivos e as tragédias que já estavam acontecendo de forma silenciosa. 

Daí o nome do livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson. 

 Em 1965, na Conferência de Educação da Universidade de Keele, na 

Inglaterra,  usou, pela primeira vez, a expressão de Educação Ambiental 

como instrumento de educação para todos os cidadãos. 

 Em 1968 foi criado o Conselho para Educação Ambiental, reunindo mais de 

cinqüenta organizações voltadas para este tema. Esse Conselho fez consultas 

em mais de setenta países-membros e constatou que a Educação Ambiental 
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não deveria ser uma disciplina separada, mas deveria constar no currículo de 

forma interdisciplinar.  

 Também em 1968 foi criado o “Clube de Roma” formado por empresários, 

economistas, industriais, funcionários públicos  que debatiam questões 

econômicas e ambientais, produzindo em 1972 um relatório chamado “Os 

Limites do Crescimento” que analisava que se o ritmo de crescimento da 

população mundial continuasse do jeito que estava,  tornaria insustentável a 

vida da Humanidade. 

 

O “Clube de Roma” e todas as movimentações que o antecederam levou a 

Organização das Nações Unidas (ONU) a organizar a Conferência das Nações Unidas 

sobre o Meio Ambiente Humano, que trouxe delegações de 113 países e foi realizado 

em Estocolmo, capital da Suécia. Por isso, ficou conhecida como Conferência de 

Estocolmo. Nessa conferência ficou instituído o dia 05 de junho como o Dia Mundial do 

Meio Ambiente.  

A Conferência de Estocolmo trouxe importantes resultados, tais como: a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA); a “Declaração da 

ONU sobre o Ambiente Humano” e a criação do “Programa Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA). Todos esses com o objetivo de conduzir a empresas, cidadãos 

comuns, crianças a responsabilidade e conscientização da importância  do meio 

ambiente em nossa vida humana. Em 1987, foi produzido pela Comissão Mundial de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento,  o documento Our Common Future (Nosso Futuro 

em Comum), também conhecido como Relatório Brundland que definiu o conceito de 

desenvolvimento sustentável como “processo que satisfaz as necessidades presentes, 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias 

necessidades”(Hartmann , et al., 2016)16 

 Esse documento aponta que  não há como existir o desenvolvimento sustentável 

nos padrões de consumo e de produção que o homem estava executando, mas também 

não indica que a estagnação do crescimento econômico seja a solução. Deve existir um 

equilíbrio entre o desenvolvimento e as questões socioambientais.  

Mais tarde, na Conferência de Tbilisi (UNESCO, 1977) a Educação Ambiental, 

mais sistematizada, apontou como métodos eficazes seguir duas linhas de trabalho: a 

                                                             
16

 A partir da EcO 92 realizada no Rio de Janeiro, o paradigma do desenvolvimento sustentável passou a 
permear as agendas ambientais dos diferentes governos. 
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empresarial e a pedagógica,  que abrangeriam mais áreas da sociedade, e chegaria mais 

perto da realidade local, enfatizando além da relação sociedade-meio ambiente, a 

valorização dos problemas locais, até alcançar os problemas globais,  conforme cita 

Layrargues (1997):  

 

“estratégias de aprendizagem que privilegiem a solução de problemas 

ambientais locais que pode envolver duas abordagens teórico-metodológicas: a 

resolução de problemas ambientais como uma atividade-fim, priorizada por 

ecoempresários socioambientalmente responsáveis ou na perspectiva de 

constituir-se em atividade-meio, nomeadamente em ação pedagógica (tema 

gerador) articulada à discursão sobre a relação sociedade-meio ambiente”. 

  

Outro marco na construção da Educação Ambiental foi a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro 

em 1992, conhecida como Rio-92 ou ECO-92.  Nessa conferência foi elaborada um 

documento intitulado Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis 

e Responsabilidade Global destinada para toda a sociedade civil do mundo. O Conselho 

Nacional de Educação (CNE), em seu documento de Diretrizes Curriculares Nacionais 

(2005) indicam a relevância desse documento: 

“além de firma com forte ênfase o caráter crítico e emancipatório da Educação 

Ambiental, entendendo-a como instrumento de transformação social, política, 

ideologicamente comprometido com a mudança social desponta também como 

elemento que ganha destaque em função da alteração de foco do ideário 

desenvolvimentista para  a noção de sociedades sustentáveis construídas a 

partir de princípios democráticos, em propostas participativas de gestão 

ambiental e de responsabilidade global.” 

  

Na primeira década do século XXI, muitos países assumiram compromissos 

internacionais para implementar programas de Educação Ambiental. Isso ocorreu a 

partir da iniciativa da UNESCO ao implementar a Década da Educação para 

Desenvolvimento Sustentável (2004-2015) com o objetivo de “potencializar as 

políticas, os programas e as ações educacionais já existentes, multiplicando 

oportunidades inovadoras” (Brasil, 2005). 
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 Nesse período, diversos países da América Latina e do Caribe, inclusive o 

Brasil, firmaram um compromisso de implementação do Programa Latino-americano e 

Caribenho de Educação Ambiental – PLACEA e do Plano Andino-amazônico de 

Comunicação e Educação Ambiental – PANACEA, que incluem os Ministérios do 

Meio Ambiente e de Educação dos países.  

 Foram criados no Brasil diversos documentos voltados para Educação 

Ambiental e implementados outros, tais como: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1997); os Parâmetros em Ação do Meio-Ambiente na Escola e o Programa de 

Formação Continuada de Professores (1999); inclusão da Educação Ambiental no 

Censo Escolar (2001); realização da I e II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente (2003 e 2006) pelo Orgão Gestor da Política Nacional de Educação 

Ambiental entre outras iniciativas de implementação de Educação Ambiental detalhados 

mais adiante.  

 

3.2 – Os parâmetros internacionais para Educação Ambiental e a implantação no 

Brasil 

 

Como vimos anteriormente, a Educação Ambiental tornou-se pauta no mundo a 

partir da década de 1970, com o início das Conferências Ambientais e criação do 

Programa Internacional de Educação Ambiental (PNUMA). O primeiro documento 

formulado a partir de então, dando pontapé inicial aos trabalhos de Educação Ambiental 

foi produzido em outubro de 1977 na Conferência Intergovernamental de Educação 

Ambiental de Tbilisi.17 

 Nesse evento houve uma finalização de todas as idéias e resoluções levantadas e 

estudadas nas conferências anteriores, principalmente a Conferência de Estocolmo  em 

1972. Seguido a esse evento tivemos a criação do Programa Internacional de Educação 

Ambiental (PIEA) no ano de 1975 em Belgrado. A proposta deste programa era uma 

Educação Ambiental contínua, multidisciplinar, integrada a diferenças regionais.  

Devido às diferenças de regimes socioeconômicos adotados pelo local da 

Conferência de Tbilisi, que é a Georgia e o Brasil, os documentos produzidos neste 

evento não foram divulgados no Brasil por pelo menos vinte anos. A partir de 1997, as 

recomendações de Tbilisi - quarenta e uma ao todo- foram divulgadas nos sites 

                                                             
17

 Nesse evento foi produzido a Declaração de Tiblisi contendo a elaboração de princípios, estratégias e 
ações orientadoras em educação ambiental para a sociedade contemporânea.  
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governamentais brasileiros, tais como: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos, da Amazônia Legal e foi publicado em um livro do IBAMA.18 

Os parâmetros internacionais para Educação Ambiental inspirou a Coordenação 

de Educação Ambiental do MEC a produzir um documento sobre o título “Educação 

Ambiental”, onde salientou alguns pontos inspirados nos documentos de Tbilisi. Os 

pontos trabalhados são: 

 Processo dinâmico e integrativo: a Educação Ambiental deve ser 

permanente realizada com os indivíduos e a comunidade que o cerca,  assim 

como o meio ambiente em que vive. Isso tornaria a pessoa apta para agir em 

seu local de vivência; 

 Transformadora: os conhecimentos e habilidades adquiridos pela Educação 

Ambiental permitem a mudança de atitudes e a criação de uma nova visão da 

relação homem-meio, assim como aquisição de novos valores que refletirá 

em mudanças de atitude; 

 Participativa: um dos objetivos da Educação Ambiental é a participação do 

cidadão no processo de mudança a partir da conscientização e sensibilização 

sobre o meio; 

 Abrangente: a Educação Ambiental não deve restringir-se somente ao 

espaço escolar, mas deve atingir toda a comunidade afim de alcançar todos 

os grupos sociais;  

 Globalizadora: a Educação Ambiental deve ter uma visão ampla 

trabalhando o local, regional e global, e a relação entre eles; 

 Permanente: a Educação Ambiental não é um conteúdo fechado e limitado 

ao tempo. Ela deve abranger a construção do senso crítico e a compreensão 

de que o meio é permanente e que precisa de mudanças ao longo do tempo, e 

das urgências que são postas diante das pessoas; 

 Contextualizadora:  a Educação Ambiental deve ser feita de acordo com a 

realidade da comunidade, sem perder de vista a sua dimensão planetária. 

        O MEC também listou princípios baseados na recomendação nº 2 da 

Conferência de Tbilisi em doze mandamentos para a prática da Educação Ambiental:19 

                                                             
18

  Educação Ambiental: as grandes diretrizes da Conferência de Tbilisi/organizado pela UNESCO – 
Brasília – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 1997 
19

 Educação Ambiental: as grandes diretrizes da Conferência de Tbilisi/organizado pela UNESCO – 
Brasília – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, 1997, p 105 
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 Considerar: o meio ambiente como totalidade dos aspectos naturais, sociais, 

tecnológicos, econômicos, políticos, históricos, culturais, técnicos, éticos e 

estéticos.  

 Construir:  um processo contínuo no ensino formal, desde a Educação 

Infantil. 

 Aplicar: deve ser aplicada de maneira interdisciplinar, tendo seu 

aproveitamento dentro do conteúdo de cada área, obtendo assim uma 

perspectiva global da questão ambiental. 

 Examinar: as questões ambientais no espectro local, regional, nacional e 

internacional. 

 Concentrar-se: na atualidade das questões ambientais e nos possíveis 

problemas ambientais que podem surgir, levando em conta a perspectiva 

histórica. 

 Insistir no valor: da cooperação local, nacional e internacional, para 

prevenir os problemas ambientais. 

 Considerar: os problemas ambientais nos planos de desenvolvimento e 

crescimento. 

 Promover: a integração do aluno na organização da aprendizagem, dando-

lhes oportunidade de ser participativo e criativo no processo de educação 

ambiental.  

 Estabelecer: sensibilizar os alunos de todas as idades ao conhecimento do 

meio ambiente, e dotá-los de habilidades para que possam resolver 

problemas ambientais existentes em sua comunidade. 

 Ajudar: os alunos a descobrirem os sintomas e as causas dos problemas 

ambientais. 

 Ressaltar: a complexidade dos problemas ambientais, e a necessidade de ter 

um senso crítico e atitudes para resolver estes problemas. 

 Utilizar: diferentes ambientes com fins educativos, e utilizar diferentes 

métodos para transmitir e adquirir conhecimento sobre o meio ambiente, 

levando em consideração as atividades práticas e as experiências pessoais. 

 

Em 31 de agosto de 1981 foi criado a Lei 6.938 que instituiu a Política 

Nacional do Meio Ambiente. Essa lei definiu os mecanismos e instrumentos de 
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proteção para o meio ambiente no Brasil. Ela é composta de 21 artigos que foram 

modificados por diversas leis desde a sua criação.  

A Política Nacional do Meio Ambiente tem como meta melhorar e recuperar o 

meio ambiente. Ele deve ser assegurado e protegido para o uso coletivo dos meios 

naturais e também incentivo a pesquisa e estudo de proteção dos recursos ambientais.20 

A Constituição de 1988 também prevê nos incisos VI e VII do artigo 23 e no 

artigo 225 da Carta, o seguinte:  

 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações”. 

 

Em 27 de abril de 1999 ,foi criada a Lei Nº 9795 que dispõe sobre a instituição 

da Política Nacional de Educação Ambiental. Esta legislação propõe a E.A como parte 

do processo educativo a qual todos têm direito.  

Nela também são definidas as políticas públicas a serem adotadas para promover 

a E.A em todos os níveis de educação, e também a participação da sociedade para 

melhorias do meio ambiente. Às instituições de ensino cabe o papel de promover a E.A 

de maneira integrada aos programas educacionais desenvolvidos dentro do espaço 

delas.21 

Também foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama, que tem 

como objetivo promover ações de educação ambiental integradas aos programas de 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. 

Também foi atribuída responsabilidade de ajudar na divulgação da E.A aos 

meios de comunicação, as empresas e instituições públicas e a sociedade como um todo,  

levando todos a terem sua parcela de responsabilidade na propagação da E.A. 

Esta lei estabeleceu os princípios básicos da educação ambiental, tais como: 

enfoque humanista; totalidade da concepção de meio ambiente (meio natural, 

socioeconômico e cultural); pluralismo de idéias e concepções pedagógicas 

(multidisciplinaridade e transdisciplinaridade); vinculação da ética, educação, o trabalho 

                                                             
20

 BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm> acesso em 27 de julho de 2019. 
21

 MEC. A Implantação da Educação Ambiental no Brasil, Brasília - DF, 1998 (p.30) 
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e as práticas sociais; a garantia de continuidade e permanência do processo educativo; 

permanente avaliação crítica do processo educativo; abordagem articulada das questões 

ambientais locais, regionais, nacionais e globais; e reconhecimento e o respeito à 

pluralidade e à diversidade individual e cultural. 

O artigo 5º dispõe sobre os objetivos da Educação Ambiental que são envoltos 

no desenvolvimento da prática e os resultados esperados nela. Neste artigo, espera-se 

que o trabalho com E.A seja feito de forma integrada e ampliada a compreensão de 

meio ambiente envolvendo os seus vários aspectos, sejam eles sociais, ecológicos, 

culturais, científicos, éticos etc.  

Também visa garantir a democratização das informações ambientais e incentivar 

a população a participar e se responsabilizar pela preservação e equilíbrio do meio 

ambiente. A cooperação deve ser feita de forma ampla em diversos níveis da sociedade, 

e também em diversos níveis de abrangência, seja ela um pequeno local (micro) ou 

grandes regiões (macro) para estabelecer o equilíbrio global.  

Por fim, reforça que todas essas medidas levará ao “fortalecimento da 

cidadania, autodeterminação do povo e solidariedade como fundamentos para o futuro 

da humanidade”. (parágrafo VII- Artigo 5º).  

Com o intuito de estabelecer a Educação Ambiental o Ministério da Educação 

(MEC) produziu em 2005, a Proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Ambiental, enfatizando que o tema deveria estar presente em todos os níveis e 

modalidades de ensino básico do Brasil, assim como virar uma disciplina nos cursos de 

Ensino Superior. Principalmente, nas áreas de licenciatura (formação de professores). 

Segundo o MEC a Educação Ambiental deve ser: 

 

“atividade curricular, disciplina ou projetos interdisciplinares, capaz de 

acrescentar à tal formação não apenas conteúdos desta temática e a relação 

dela com as diversas áreas do conhecimento, mas uma formação crítica que 

fortaleça a postura ética, política e o papel social dos docentes para a 

construção do projeto de cidadania.” 

  

Isso mostra que a Educação Ambiental deve estar presente a qualquer momento 

da educação formal, e também que tem objetivos a alcançar dentro da sociedade, como 

reforçar o papel social do cidadão diante do meio em que vive. Esses princípios e 

objetivos corroboram com os princípios gerais da Educação que consta na Lei 9394 de 
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20/12/1996. Esta é a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que aponta no artigo 32 que o 

ensino básico terá como objetivo: 

 

“a formação básica do cidadão mediante: (...) II – a compreensão do ambiente 

natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em 

que se fundamenta a sociedade”. 

  

A Educação Ambiental conquistou seu espaço  dentro das legislações 

educacionais nacionais, como na LDB, no Plano Nacional de Educação – PNE e em 

diversas Diretrizes Curriculares da Educação Básica e Superior. Elas contemplam a 

inclusão da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e todas as modalidades.  

 Não existe nessas legislações em si, o modo como será abordado a temática, mas 

traz princípios, diretrizes operacionais e pedagógicas para o trato universal em todos os 

níveis de educação. Por isso, foi necessário a fomentação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais do CNE dentro do Programa Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, 

em 2004.  

 A implementação das Diretrizes Curriculares da Educação Básica e Superior 

para a Educação Ambiental tem embasamento, entre outros documentos, no Tratado de 

Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, 

elaborado pela sociedade civil em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92). Este tratado influenciou diretamente na 

elaboração dessas diretrizes. 

Com todo esse contexto foi elaborado a Lei 9795/99 que estabeleceu que a 

“Educação Ambiental deve estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e 

modalidades do processo educativo” respeitando a LDB e as características regionais e 

nacionais.22 

 Também foi implementado  nessa lei a formação inicial de professores, de 

acordo com o artigo 11, que diz “a dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas”. A Educação 

Ambiental deve ser inserida nos “cursos de pós-graduação, extensão e nas áreas 

voltadas ao aspecto metodológico (...) quando se fizer necessário”.23 

                                                             
22

  Lei 9795/99 – Estabelece os parâmetros para Educação Ambiental (acesso em 5 de julho de 2019). 
23

  Idem 
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 A Lei também identificou a Educação Ambiental como “processo”, que uma 

vez iniciado “prossegue indefinidamente por toda a vida, apromorando-se e 

incorporando novos significados sociais e científicos”.  

 Apesar da sua importância, a Educação Ambiental não deve ser colocada como 

disciplina curricular, mas sim tratada, de acordo com a Lei, como tema transversal. O 

objetivo dessa colocação é manter sua característica interdisciplinar para que a 

Educação Ambiental possa: 24 

  

“continuar perpassando e avançando nas modalidades educativas e ramos 

científicos – mantendo um vínculo comum e verdadeiramente conexo com elas, 

respeitando-se sempre a liberdade da comunidade escolar para construir o 

conteúdo pedagógico a ser desenvolvido”. 

  

Vamos enumerar, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do CNE 

de Educação Ambiental, os motivos que levam esse tema a ter destaque: 

 

“a) A Educação Ambiental possui uma Política Nacional (PNEA) instituída pela 

Lei nº 9.795/99 que possui princípios e objetivos de observância obrigatória e 

que, para se efetivarem no ensino formal, necessitam de normatização por parte 

da CNE; 

b) A Educação Ambiental, em seu trato multi, transdiciplinar e interdisciplinar 

tem a preocupação com uma metodologia que deve seguir diretrizes básicas 

nacionais, de forma a ampliar  o debate e aprimoramento conceituais nas 

instituições de ensino, dando espaço para a inserção  da dimensão ambiental 

nos currículos escolares e no projeto Político-Pedagógico, promovendo a 

revisão teórica e avaliação da práxis pedagógica; 

c) Ao mesmo tempo em que serve como instrumento para a interpretação e para 

a construção do conhecimento nos níveis e modalidades de ensino e ramos 

científicos, a Educação Ambiental possui enfoques específicos, emergentes e 

urgentes, entre eles, o modelo produtivo e o consumismo da sociedade 

capitalista; 

                                                             
24

 Idem  
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d) A complexidade e o desafio da abordagem socioambiental fizeram com que a 

Educação Ambiental desenvolvesse uma gramática própria que requer das 

pessoas (principalmente de todos os professores e educadores) a reformulação 

ética de sua linguagem e de suas atitudes para a abordagem crítica e 

contextualizada, histórica, política, científica, geográfica, econômica e cultural 

da questão ambiental; 

e) Possui uma proposta ética relacionada à visão de mundo e ao 

reposicionamento dos seres humanos e do atual modelo econômico; daí decorre 

a importância de se criarem espaços estruturados de Educação Ambiental  nas 

escolas, como lócus de discussões dialógicas entre a comunidade escolar e 

outros atores sociais, em uma perspectiva de educação permanente e 

continuada preocupada com a sustentabilidade socioambiental; 

f) A inclusão das diretrizes da Educação Ambiental nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino deve, necessariamente, induzir o planejamento didático 

das políticas públicas ou privadas dos diversos estabelecimentos de ensino.” (p. 

13-14) 

 

 As Diretrizes Gerais para todos os níveis de ensino-aprendizagem estimula: 

 

“a visão complexa da questão ambiental, a partir das interações dinâmicas 

entre ambiente, cultura e sociedade”, de forma “inter, multi e transdisciplinar 

de forma continua e permanente em todas as áreas do conhecimento e 

componentes curriculares”, deve ser levada também ao incentivo da “pesquisa e 

apropriação  de instrumentos técnicos e metodológicos que aprimorem a 

cidadania ambiental, com a participação ativa de tomadas de decisões...”  

 

Além desses, outros aspectos que devem nortear a aplicação da Educação 

Ambiental.  

 Para os Anos Finais do Ensino Fundamental, a Educação Ambiental deve ter 

como objetivo a cidadania ambiental, de uma forma que o discente tenha uma visão 

“crítica e transformadora dos desafios ambientais” que serão enfrentados, assim como 

a responsabilidade humana pela alteração da dinâmica natural provocadas pela 

sociedade humana. (p. 17) 



45 
 

Essas leis foram implementadas no Brasil a partir da criação de programas de 

Educação Ambiental no país, ou embasou as atividades já realizadas.  De acordo com 

Alonso & Costa (2002) a partir da metade da década de 1980 começa o interesse das 

ciências sociais pela questão ambiental no Brasil. Mas eram iniciativas isoladas de 

especialistas  em diversas áreas do conhecimento das ciências naturais e humanas, mas 

sem nenhum curso ou atividade específica para este fim. 

Na década de 1990, começa a especialização na área, provavelmente, impactadas 

pelas Conferência realizada em território nacional, a ECO 92, e os documentos 

elaborados pelo Ministério da Educação e Ministério do Meio Ambiente. Mas a 

Educação Ambiental ainda é segmentada por áreas, cada um dando o seu enfoque a 

questão, de acordo com a sua formação. A partir daí surgiu uma literatura crítica 

expondo a fragilidade do ambiente diante do modelo de desenvolvimento econômico 

presente no país e no mundo.  

Esses estudos ultrapassaram a questão ambiental e entraram nos meios 

sociológicos, trabalhando assim, uma Educação Socioambiental pois as ações humanas  

não somente interferem no meio, mas também reflete na sua qualidade de vida. 

Também se destacam nesse “extrapolamento” da área ambiental a questão de como os 

impactos socioambientais ocorrem de acordo com as diferentes classes sociais, 

mostrando que também há uma grande relação com a desigualdade social.  

No meio acadêmico, os trabalhos relacionados à Educação Ambiental 

começaram a ganhar mais força a partir de meados da década de 1990, principalmente, a 

partir da ECO 92.  

Apesar das iniciativas iniciais de Educação Ambiental, muito do que foi 

produzido ficou restrita a produção acadêmica. Uma pesquisa realizada por Fracalanza 

(2004)  mostra como ocorreu a evolução da Educação Ambiental no Brasil em termos 

de documentos e trabalhos produzidos. Ele recorreu aos trabalhos em diferentes áreas de 

pós graduação tais como: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Sociais, 

Direito, Economia etc.  

O constatado foi que há um grande volume de obras realizadas por esses 

acadêmicos conforme ele colocou no quadro abaixo: 

 

DATA Nº DE TRABALHOS 
1974 a 1980 6 
1981 a 1885 16 
1986 – 1989 19 
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1990 8 
1991 12 
1992 12 
1993 19 
1994 19 
1995 18 
1996 16 
1997 29 
1998 28 
1999 25 
2000 37 
2001 28 
2002 27 

Tabela 1: Quadro provisório da produção acadêmica e científica: Educação Ambiental no Brasil. Fonte: 

As pesquisas sobre Educação Ambiental no Brasil e as escolas (Fracalanza, 2004) 

  

Conforme analisamos no quadro de Fracalanza (2004) a produção acadêmica 

cresceu a partir de 1993, e deu um salto significativo a partir de 1997. Podemos inferir 

que essa produção pode ter sido diretamente influenciada pelas Conferências do Rio 

(1992) e de Tiblisi (1997).  

Mas o que se percebe é que essa produção ficou restrita ao meio acadêmico 

pouco circulando em outras áreas da sociedade. Para o autor, ainda é necessário 

relacionar esses estudos descritivos e analíticos sobre Educação Ambiental a realidade 

da sociedade brasileira, e defende a sua implementação nas escolas. Ainda há um 

abismo entre a produção acadêmica e o debate e usualidade delas no meio social. 

 

3.3 – Onde cabe o termo Educação Ambiental dentro dos Parâmetros Nacionais 

Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental. 

  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são normas elaboradas para 

orientação dos educadores por meio de orientações para cada disciplina. Essas regras 

abrangem tanto a rede pública quanto rede privada de ensino, conforme o nível de 

escolaridade dos alunos. A meta é preparar os educandos para usufruir dos 

conhecimentos necessários para o exercício da cidadania. Elas não são obrigatórias, mas 

ajudam a nortear o trabalho de professores, coordenadores e diretores, sempre 

adaptando às peculiaridades locais. Eles devem ser usados conforme o contexto da 

escola em que está inserido.  
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 Os PCNs fazem parte da prática pedagógica, mas não engessam o professor e 

contém sugestões para o seu cotidiano escolar. Dentre essas sugestões estão os temas 

transversais. Estes são resultados da conquista dos direitos humanos. E dentro desses 

direitos humanos foi separado um conjunto de princípios democráticos para reger a vida 

social e política. Baseados em fundamentos que permitem orientar, analisar, criticar as 

ações pessoais, coletivas e políticas. Esse conjunto de princípios que visam orientar a 

realização de uma educação comprometida com a cidadania são os temas transversais. 

(Brasil, 1998) 

 A edição dos PCNs sobre o Ensino Fundamental que fornece orientações 

voltadas a temática ambiental começaram a ser formuladas em 1997, e implementadas 

em 1998, segundo Novicki e Souza (2010). Essas recomendações visam a contribuir 

para o desenvolvimento de uma consciência que favoreça a participação cidadã e 

implementação de políticas públicas nas áreas da Educação Básica. A temática 

ambiental está dividida em três blocos como o propósito de levar o aluno a alcançar 

como objetivos:  

 

“I - Conhecer os principais conceitos de temática ambiental referidos aos 

aspectos biológicos do meio ambiente;  

II – Entender a relação que o Homem e a sociedade estabelecem com a 

natureza/meio ambiente; 

III – Refletir a possibilidade de desenvolvimento de ações que visem, em caráter 

preventivo ou corretivo, à resolução (técnica, econômica, legal entre outras) dos 

problemas ambientais.” 

 

 Segundo Santos e Costa (2013), os dados apontam que a Educação Ambiental 

dentro dos PCNs não fala somente sobre a  preservação do Meio Ambiente, mas 

abrange os aspectos sociais, econômicos, éticos e políticos. Também deve ser inserido 

no currículo com atividades diferenciadas e de forma interdisciplinar.  

 A Educação Ambiental dentro dos PCNs é um tema transversal nos currículos 

básicos, que busca, segundo Souza (2004, p 24), uma visão integradora e 

transformadora. Porém, o autor ressalta que ainda falta uma metodologia para 

implementar essa forma de ver o conteúdo, pois a visão conteudista ainda impera na 

Educação Básica brasileira.  
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 Boton e colaboradores (2010) destaca que dentro das determinações normativas 

dos PCNs, a Educação Ambiental tem status privilegiado, merecendo normativas 

específicas, que necessitam de um profissional docente devidamente habilitado para a 

instrumentalização do tema no sistema brasileiro de ensino. 

 Outra peculiaridade do tema Educação Ambiental é a aplicação no grande 

território nacional, tornando difícil selecionar um conteúdo específico. Por isso, dentro 

dos PCNs foram divididos três blocos denominados Bloco de Conteúdos. Como 

finalidade deste bloco “temos a articulação das questões inerentes a temática ambiental 

na sua amplitude e particularidades”.(Santos e Costa, 2013. P. 5) 

 O tema Meio Ambiente deve ser trabalhado na E.A além da questão da 

aprendizagem, possibilitando ao aluno posicionar-se em relação às questões ambientais, 

nas diferentes realidades particulares e atuar na melhoria de sua qualidade (Brasil, 1997) 

 No primeiro bloco dos PCNs temos a Natureza “cíclica” da Natureza que 

debate o conhecimento da dinâmica dos fenômenos ocorridos na natureza. E nesta parte 

que o desequilíbrio e o problema da água são trabalhados.  

 No segundo bloco temos a “Sociedade e Meio Ambiente” que trata das questões 

ligadas à relação sociedade/natureza. Nele põem-se em foco as consequências 

ambientais da organização dos espaços pelo homem, trabalhando a degradação 

ambiental e a conservação visando a qualidade de vida da comunidade. 

 E no terceiro bloco, vemos “Manejo e conservação ambiental” que traz os 

pontos positivos e negativos da interferência do homem no Meio Ambiente, discutindo 

as formas mais adequadas de intervenção humana visando diminuir os impactos 

ambientais. Muitas questões são discutidas neste bloco, tais como,  a sustentabilidade, 

as mudanças climáticas locais e globais e a problemática do lixo. Nele destaca-se 

também a visão interdisciplinar e transversal da questão ambiental. 

 Observando a importância social da temática ambiental este tema é defendido 

como um conteúdo tão importante que deveria perpassar em todas as áreas de 

conhecimentos. Mas, segundo Santos (2008),  isso não tem ocorrido de forma 

recorrente, mas sim de forma pontual, demonstrando a baixa eficiência da 

implementação do tema nos ambientes escolares.  

 

3. 4 – A interdisciplinaridade da Educação Ambiental e a construção da percepção 

ambiental 
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Dias (2004) traz a Educação Ambiental como um: 

 

“conjunto de conteúdos e práticas ambientais, orientadas para a resolução dos 

problemas concretos do ambiente, por meio do enfoque interdisciplinar e de 

uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da comunidade”,  

 

Por isso não pode existir uma visão reducionista de Educação Ambiental, mas 

uma busca por integração dentro do sistema escolar.  

 Leff (2002)  reconhece que na Educação Ambiental é necessária uma integração 

de conhecimentos e aproximações sistêmicas, e uma visão holística e interdisciplinar 

que devem ser organizadas de acordo com o saber disponível. Com isso, satisfaria a 

“demanda de conhecimentos necessários para se trabalhar esta temática”. Assim, a 

Educação Ambiental desenvolve novos conhecimentos em diversas disciplinas 

científicas. A interdisciplinaridade é ideal para a formação dos estudos de Educação 

Ambiental.  

 Essa necessidade de interdisciplinaridade foi contemplada no Programa 

Internacional de Educação Ambiental e também da Conferência de Tbilisi. Diante disso, 

o governo brasileiro incorporou a Educação Ambiental como um componente 

interdisciplinar dentro da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9795/99).  

 O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) em suas atualizações 

também apresenta uma visão de interdisciplinaridade no processo educativo da 

Educação Ambiental. Este documento atribui a EA uma dimensão crítica e a tem como 

“participação, a descentralização, o reconhecimento da pluralidade e diversidade 

cultural, sob o viés interdisciplinar”.  

 A proposta das Diretrizes Curriculares Nacionais também trabalha com o viés 

interdisciplinar como uma das soluções para a construção de uma educação 

transformadora. É preciso que haja um “planejamento participativo” dentro de um 

ambiente escolar de reflexões e construção de uma percepção ambiental do cidadão que 

está sendo formado. 

 Para esse planejamento participativo é importante que haja uma interação que 

leve ao debate entre docentes, escola e sociedade. O embasamento dessa prática deveria 

estar presente dentro do projeto político-pedagógico das práticas educativas.  

 Todo o corpo escolar tem extrema importância no desenvolvimento da EA. 

Quando o trabalho desta temática é feito de maneira interdisciplinar os resultados 
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esperados são positivos. Espera-se que haja inovações nas práticas escolares, e o 

processo de conscientização das questões do Meio Ambiente também se torne mais 

amplo e envolvente.  

 Os PCNs também enfocam essa questão da interdisciplinaridade, por isso 

reconhece a EA não como mais uma disciplina, mas como um tema transversal que 

precisa de conhecimentos sobre o Meio Ambiente de forma interdisciplinar, que deve 

ser trabalhado através da interdisciplinaridade, conforme veremos abaixo: 

 

“Nos Parâmetros Curriculares Nacionais os conteúdos de Meio Ambiente foram 

integradas às áreas, numa relação de transversalidade, de modo que impregne 

toda a prática educativa e, ao mesmo tempo, crie uma visão global e abrangente 

da questão ambiental, visualizando os aspectos físicos e histórico-sociais, assim 

como as articulações entre a escala local e planetária desses problemas.” 

(Brasil, 1997, p 193) 

  

Bernardes e Prieto (2010)  explica que nenhuma área do conhecimento 

consegue, isoladamente, tratar as questões ambientais. Por isso, é necessário que a 

escola insira no projeto político-pedagógico as ações e projetos a serem desenvolvidos. 

Isso corrobora com as DCNs, no artigo 8º: 

 

“A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e 

acadêmica, deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e 

interdisciplinar, contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e 

modalidades, não devendo como regra, ser implantada como disciplina ou 

componente curricular específico.” (Brasil, 2012, p 3) 

  

Mas, como aplicar essa interdisciplinaridade na escola? Como driblar as 

dificuldades que aparecem na aplicação de temas transversais?  

Na escola cada área de conhecimento seleciona os seus conteúdos, e adapta-os 

aos objetivos da escola, das práticas que podem ser implementadas, e dos recursos 

disponíveis para a execução em ambiente escolar. Isso já é desafiador diante da 

realidade escolar.  

 Para implantar temas transversais, assim como a EA torna-se mais difícil pois é 

necessário compreender a dimensão do conceito de Ambiente e a compreensão das suas 
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inter-relações, sejam elas físico, culturais, humanas, econômicas, políticas etc, e isso 

levará a condução de ações. Ações essas que devem ser feitas de forma multidisciplinar.  

 Mas como fazer a prática da Educação Ambiental diante de uma série de 

circunstâncias adversas e de uma estrutura e organização escolar que permite o 

aprendizado do conteúdo de forma fragmentada de acordo com as séries. Essa 

organização leva a um sistema que facilita a administração, e os professores são 

formados nesse sistema. 

 Somando-se a essa forma de administrar a educação, também temos o problema 

da desvalorização do professor como um todo. Começando pelos baixos salários, que 

sobrecarrega o profissional de aulas em várias escolas. Um extenso currículo a cumprir, 

e atividades burocráticas a realizar.  

 A prática docente muitas vezes perde a sua motivação, e a didática apresentada é 

distante da realidade do aluno. Muitas vezes o conhecimento parece inútil aos olhos dos 

alunos. 

 Levando em consideração esse contexto para a prática da Educação Ambiental é  

preciso dar sentido ao que está sendo utilizado, fazer o aluno entender que o ambiente 

em que ele vive, e os elementos que o compõem é parte dele; e a construção da 

percepção ambiental como uma parte de sua cidadania, e o levar a se conhecer e se 

tornar responsável pelo local em que vive. 

A Educação Ambiental é um instrumento de mudança de percepção ambiental, 

que leva a um processo de aprendizagem longo e contínuo que busca formar  e 

desenvolver atitudes racionais e responsáveis a fim de criar um melhor relacionamento 

entre o homem e o meio ambiente.  

 

3. 5 – Avanços e desafios da Educação Ambiental dentro do contexto escolar 

  

Sabemos que a escola, nos moldes tradicionais de ensino,  e no contexto atual 

dos profissionais de educação traz em si diversos desafios a serem ultrapassados para 

conseguir um mínimo avanço possível.  

 A Educação Ambiental dentro do contexto escolar não foge a essa regra. Sua 

prática muitas vezes se resume a projetos que são feitos em datas comemorativas tais 

como o Dia Mundial da Água e o Dia Mundial do Meio Ambiente. Também vê-se essa 

temática em feiras integradas de ciências, quando o discente muitas vezes apresenta 

soluções para o meio ambiente, que muitas vezes está longe da sua realidade. Ao final 
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desses projetos volta-se a trabalhar o currículo com todas as suas nuâncias, e foge-se das 

temáticas ambientais para ter tempo de “dar conta” do conteúdo.  

 Dentro dessa realidade, vemos também que a E.A. fica restrito a algumas 

disciplinas tais como as de Ciências Naturais e  Geografia. Dificilmente ela avança para 

outras disciplinas tais como a História, que poderia mostrar o contexto histórico dos 

impactos que as diversas Revoluções Industriais inseriram sobre o meio. Assim como 

fazer o histórico de ocupação e utilização dos meios naturais que cercam o ambiente em 

que o discente vive.  

 Também não vemos avanços nessas áreas dentro de disciplinas de Produção 

Textual que poderiam dar ao aluno a oportunidade de relacionar o que ele percebe de 

impactos ambientais, ou o que ele pode fazer pelo ambiente em que vive. 

 Essas situações levam a E.A a fugir da interdisciplinaridade dentro do contexto 

escolar, e leva aos alunos a pensar de forma fragmentada, como uma questão específica 

de tal disciplina, e não como um valor que deve permear a sua vida enquanto cidadão 

local. 

 Soma-se a isso os desafios estruturais. Muitas vezes os recursos que chegam a 

escola são verbas destinadas e rigorosamente distribuída para ela “respirar” até o final 

daquele ano. Qualquer nova programação que onere os custos, muitas vezes é arcada 

pelos profissionais de educação que ali estão. Há um levantamento de recursos e de 

material próprio para a prática docente, inclusive quando temos  a realidade de um 

conteúdo como a E.A. 

 Essa é a realidade de grande parte dos profissionais, principalmente do ensino 

público ao tentar implantar a E.A como prática no seu cotidiano de trabalho. 

Principalmente no Ensino Básico. Fracalanza (2004) fala da importância de priorizar 

esse conteúdo dentro do Ensino Formal, principalmente nos anos iniciais pois muitos 

vão ter só esse momento dentro da escola, e isso será primordial  na formação da 

concepção e prática de cidadania. 

 Se quisermos influenciar os adultos, no que tange a Educação Ambiental 

devemos começar pelas crianças, e se possível nos primeiros anos quando ela ainda está 

no Ensino Fundamental. Pois no período de formação da percepção ambiental, às 

crianças sofrem influência de todas as formas. Em casa, na vizinhança, nos centros de 

cultura e lazer, e também na escola.  

 A escola torna-se então o local de trocas quando esta criança traz a sua vivência 

no dia a dia, e recebe o saber acadêmico. Aí entra a Educação Ambiental como um 
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aprendizado de forma contínua, interdisciplinar voltada para a participação social e 

solução dos problemas ambientais. Essas crianças são a expectativa de mudança de 

valores, atitudes e comportamentos sociais (Fracalanza, 2004). 

 Essa prática da Educação Ambiental nas escolas precisa ser comprometida a 

aproximar-se da vida real para que faça sentido aos discentes quando apresentados ao 

programa. 

 

3.6 – A experiência prática do projeto de  Educação Ambiental  

  

Segundo Sorrentino (1997) a Educação Ambiental pode ser apresentada de três 

formas nas escolas: a visão conservacionista, cujo objetivo era preservar os recursos 

naturais intocados protegendo a fauna e a flora do contato humano e da degradação; a 

educação ao ar livre, que serve para desenvolver estudos, práticas de esporte e lazer nos 

meios naturais; a gestão ambiental, que defende os recursos naturais e promove  a 

participação democrática da sociedade civil na resolução dos problemas 

socioambientais; e a economia ecológica que promove o ecodesenvolvimento.  

 Mas essas visões também sofrem influências das formações que os professores 

tiveram em suas instituições de formação, assim como as suas práticas em sala de aula 

(Gazzineli, 2002).  

 Este projeto foi aplicado na Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida, 

situada no distrito de Santana de Japuíba, no município de Cachoeiras de Macacu. Os 

participantes são alunos do sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental.  
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Foto 1: Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida – Santana de Japuíba – Cachoeiras de Macacu. 

Fonte: http://wikimapia.org/14416420/pt/Escola-Municipal-Almerinda-Ferreira-de-Almeida- extraída em 

30/07/19 

A iniciativa do projeto baseia-se  na experiência ao longo de nove anos em sala 

de aula, e nas conversas informais com os discentes sobre o local em que moravam. 

Observando o comportamento destes, vemos uma visão de distanciamento do local em 

que vivem.  

A maior parte do tempo, a fala sobre o município em que vivem é que “não tem 

nada”. E o desejo é o distanciamento do local. A maior parte pensa em ganhar a 

independência e sair dali.  

Quando falado sobre as belezas naturais do município, da importância ambiental 

e da história, os alunos até conhecem bem os locais importantes do município. Tem uma 

certo conhecimento da fauna e flora local, e alguns até tem contato com as atividades 

agropecuárias da região.  

Porém, a percepção ambiental que os alunos tem em relação ao local em que 

vivem, influenciados pelos seus círculos familiares e sociais, mostram um 

distanciamento e desvalorização de tudo o que diz respeito ao município.  

Ao serem indagados sobre a relação deste com o meio em que vivem, a maioria 

não se sentia responsável, nem participante do ambiente em que se encontram.   

http://wikimapia.org/14416420/pt/Escola-Municipal-Almerinda-Ferreira-de-Almeida-
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Somando-se a isso, conhecendo o entorno da escola, percebe-se os resquísios 

históricos e a proximidade com o rio Macacu, que deu origem ao nome da cidade. Não 

só isso, mas também foi responsável pelo processo de interiorização e ocupação do 

local.  

 

Figura 14: Imagem mostrando a proximidade da escola, do rio Macacu e da igreja Santana de Japuíba. 

Fonte: http://historiasemonumentos.blogspot.com/2014/01/igreja-santana-de-japuiba-church-of.html - 

extraída em 30/07/19 

Cercada dessa vasta riqueza histórica e natural, a escola tornou-se o local 

perfeito para o desenvolvimento do projeto de Educação Ambiental que visava trabalhar 

com os alunos uma mudança na percepção ambiental e consequente valorização do local 

em que vivem.  

http://historiasemonumentos.blogspot.com/2014/01/igreja-santana-de-japuiba-church-of.html
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Foto 2: Ponte Padre de Carvalho sobre o rio Macacu, no distrito de Santana de Japuíba. Ao fundo quadra 

da Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida. Fonte: http://wikimapia.org/23045096/pt/Ponte-

Padre-Carvalho#/photo/2224428 (extraída em 30/07/19) 

 

Foto 3: Vista do rio Macacu sobre a  Padre de Carvalho, no distrito de Santana de Japuíba. Ao fundo 
quadra da Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida. Fonte: 
http://wikimapia.org/23045096/pt/Ponte-Padre-Carvalho#/photo/2224420  (extraída em 30/07/19) 

 

 

http://wikimapia.org/23045096/pt/Ponte-Padre-Carvalho
http://wikimapia.org/23045096/pt/Ponte-Padre-Carvalho
http://wikimapia.org/23045096/pt/Ponte-Padre-Carvalho


57 
 

O projeto teve a pretensão de ser desenvolvido em quatro etapas: 

I – Levantamento da formação histórica do município: essa parte consiste na contagem 

da ocupação do Vale do Macacu, com o objetivo de mostra o valor do rio Macacu para a 

ocupação do município. 

II – Questionário sobre o resumo histórico: Ao final deste relatório, foi feito um 

questionário de sete perguntas para revisar o que foi aprendido. O objetivo era analisar 

se os alunos haviam compreendido a importância do rio Macacu na formação do 

município, e como eles se relacionavam com ele e o seu entorno, seja natural ou 

modificado; 

III – Trabalho de campo: o trabalho de campo deve ser feito ao longo do rio Macacu 

partindo da escola, e com paradas estratégicas em pontos importantes como a igreja de 

Santana de Japuíba. Os alunos devem identificar as principais mudanças que ocorreram 

na paisagem local, e como os moradores se relacionam com o local em que vivem. 

IV – Relatório: ao final dos trabalhos será escrito um relatório pelos alunos com o 

objetivo de diagnosticar o aprendizado deles, a percepção ambiental adquirida, e a 

disposição dos mesmos em conservar (ou preservar) o meio em que vivem. 

 Esse trabalho tem a pretensão de ser contínuo, mas a prática acima deve ser 

trabalhada em um período de quatro meses, o espaço de dois bimestres.  

Mas ao se propor a fazer um trabalho de Educação Ambiental muitas vezes a 

intenção do professor é colocar em prática toda a questão teórica por ele estudada, mas 

muitas vezes embarga na prática pois as dificuldades distanciam a proposta dos 

acontecimentos reais dentro de sala de aula. E muitos problemas surgem no entorno da 

realização das atividades.  

As atividades tiveram seu início atrasado devido a problemas governamentais no 

município. O atraso dos salários dos funcionários, e a falta de merenda escolar levaram 

a muitos dias sem aula, e quando as tinham eram em horário reduzido. Isso atrasou o 

início do projeto.  

Após dois meses do início das aulas, a escola sofreu uma interdição devido a um 

duto,  que passava por baixo da quadra da escola,  e que estava vazando. Uma semana 

sem aula, e depois aulas adaptadas em sistema de revezamento, adiaram mais uma vez o 

início do projeto. 
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Foto 4: Interdição da unidade de ensino – Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida. Fonte: 

g1.globo.com/rj/regiao-serrana/noticia/2019/05/15/alunos-e-professores-de-escola-interditada-em-

cachoeiras-de-macacu-rj-pedem-solucao-para-vazamento-de-agua.ghtml 

 

Ao ser realocado para uma nova unidade o trabalho começou a ser feito, porém 

novos atrasos salariais, e ausência de pagamentos paralisaram as aulas mais uma vez. 

Foi concluído somente duas partes do projeto: as fases I e II. Porém, foram 

importantes para chegar a algumas conclusões sobre a relação dos alunos do meio em 

que vivem, e o grau de importância que eles dão a este.  

Na primeira fase do projeto, foi apresentado aos alunos durante as aulas de 

Geografia do sexto e sétimo ano da Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida, 

um contexto histórico da ocupação do Vale do Macacu, buscando a valorização do rio 

Macacu como principal elemento  de ocupação e interiorização das vilas.  

Essa explicação foi apresentada dentro de um contexto biológico (fauna e flora) 

e geográfico (morfologia, comportamento dos corpos hídricos, clima etc), mostrando 

que não há como apresentar um projeto de Educação Ambiental sem a contextualização 

de outras disciplinas.  

Nesta fase, os alunos mostraram-se extremamente interessados com as 

informações a eles apresentadas, e conforme o “desenrolar” das aulas identificaram os 

patrimônios históricos que eles encontravam na paisagem do seu cotidiano, e 

constatando que a maioria destes encontrava-se abandonados.  



59 
 

A esses locais que permanecem na paisagem apesar de não exercerem mais a sua 

função, Santos (1982) chama de rugosidades.Essas “formas herdadas, proveniente de 

momentos anteriores” que “fica no passado como forma, espaço construído, 

paisagem”. Eles estão ali, mostrando aos alunos o processo de interiorização  

Conhecendo o histórico da cidade, e do distrito em que moram, os alunos 

entenderam, por exemplo, a dinâmica de ordenamento de construção das igrejas e casas 

no passado. Sendo o rio o principal meio de circulação até o século XVIII, a igreja do 

distrito (Capela Sant’Anna de Japuíba), e muitas casas estavam de “costas” para as vias 

de circulação e de frente para o rio.  

Outro momento muito proveitoso foi a explanação das atividades econômicas 

atuais que ocorrem no município. A identificação com as atividades de agricultura, 

pecuária, extrativismo e turismo ecológico teve intensa participação do aluno, pois os 

mesmos, muitas vezes moravam em locais, ou próximo a locais que essas atividades 

eram feitas, e tinham suas famílias ou vizinhança envolvidas nelas. 

Essa parte do trabalho foi satisfatória, pois os alunos se mostraram intensamente 

interessados pela explanação, e participaram muito com suas vivências. Eles se 

identificaram com várias partes do trabalho, principalmente em relação as atividades 

econômicas que são feitas no município.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5: Exposição do resumo histórico com os alunos . Créditos: Gisele da Conceição Cortes – estagiária 

de Geografia -– 10/05/19 
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Após essa parte, foi aplicada a segunda fase: o questionário sobre o resumo 

histórico. Esta parte foi realizada com muitas dificuldades, pois as aulas estavam sendo 

ministradas em sistema de rodízio, as turmas tinham entorno de uma hora de aula a cada 

duas semanas. Então, durante um mês tivemos dois encontros.  

Nessa fase do trabalho foi aplicado um questionário com sete perguntas, sendo a 

sétima pergunta com três subtópicos (a, b e c). Essa parte teve como objetivo avaliar a 

obtenção de conhecimento que os alunos adquiriram durante o período de explanação de 

conteúdos, e a percepção ambiental dos alunos. 

 As perguntas tinham como norteamento levar os alunos a fixarem o aprendizado 

sobre o processo de ocupação, e destacando o rio Macacu e o vale do seu entorno como 

elemento natural principal para a formação e ocupação da cidade.    

As perguntas de 1 a 6 eram sobre o processo de ocupação do Vale do Macacu. 

Todas elas continham questionamentos sobre o desenvolvimento da região, e onde eram 

feitas as atividades e a ocupação.  

Na questão de número 7, pedia ao aluno que relesse suas respostas anteriores 

para responder as seguintes questões:  

A) QUAL ELEMENTO FOI MAIS IMPORTANTE PARA A OCUPAÇÃO DO 

TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU EM TODO O 

TEMPO? 

B) COMO ESTÁ ESSE ELEMENTO DA NATUREZA HOJE? 

C) ELE É IMPORTANTE PARA O SEU BAIRRO? E PARA VOCÊ? JUSTIFIQUE 

SUA RESPOSTA: 

 

Foram aplicados os questionários para uma turma de sexto ano, e três turmas de 

sétimo ano, totalizando 101 alunos. Mas conforme dito anteriormente, as dificuldades 

da aula em sistema de rodízio atrapalharam a finalização para muitos alunos. Por isso, 

somente 45% entregaram prontos ou com a maior parte das perguntas respondidas.  

Do número 1 ao 6, a maior parte conseguiu identificar o desenvolvimento 

histórico da região no entorno do rio Macacu, e a sucessão de acontecimentos.  Porém 

vamos nos ater ao questionamento feito no número 7 
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A primeira pergunta era: “QUAL ELEMENTO FOI MAIS IMPORTANTE PARA 

A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU 

EM TODO O TEMPO?” A resposta satisfatória seria a identificação do rio Macacu 

como elemento principal ou primordial para a ocupação da região. Os resultados obtidos 

foram: 

 

RIO MACACU:  20% 

TREM OU FERROVIA: 8% 

OUTROS (COLONIZAÇÃO, AGRICULTURA ETC) :  12% 

NÃO SOUBERAM IDENTIFICAR O ELEMENTO IMPORTANTE:  60% 

 

Apesar de toda a explicação histórica da importância do rio Macacu, e da 

identificação deste em todos os momentos históricos que o município passou, somente 

20% dos alunos conseguiram identificar ele como elemento importante para o 

desenvolvimento da cidade. Foi notório que este tema precisa ser trabalhado mais vezes 

com os alunos. 

Na segunda pergunta: “COMO ESTÁ ESSE ELEMENTO DA NATUREZA 

HOJE?”, esperava-se que o aluno pudesse identificar como o rio encontra-se hoje, ou 

como ele era tratado pela sociedade. Os resultados obtidos foram:   

 

O RIO ENCONTRA-SE POLUÍDO (SUJO): 55% 

O RIO ESTÁ ASSOREADO (RASO): 45% 

O RIO SOFRE COM OUTRAS CONSEQUÊNCIAS: 10% 

NÃO SOUBERAM RESPONDER: 35% 

 

Como resultado dessa parte do trabalho,  cerca de 35% dos alunos identificaram 

o rio Macacu como elemento importante para a cidade, mas não souberam responder 

como ele se encontra atualmente, apesar da maioria deles estarem sempre circulando no 

entorno do rio durante o seu cotidiano. 

 Do restante cerca de 55% conseguiram identificar a poluição do rio, quando 

colocaram que ele está sujo ou com lixo. Também foram apontados por 45% deles o 

assoreamento do rio, quando dizem que ele está raso. Eles conseguiram comparar o que 

vêem hoje com as informações que receberam de que no passado ele era navegável. Dos 

alunos que responderam que o rio se encontrava poluído, a maioria também 
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identificaram a questão do assoreamento. E, apenas 1%   falou do desmatamento que 

ocorre no entorno.  

Por fim foi perguntado sobre a importância do rio no local onde ele mora: “ELE 

É IMPORTANTE PARA O SEU BAIRRO? E PARA VOCÊ? JUSTIFIQUE SUA 

RESPOSTA:” Esperava-se que o aluno disse que sim o rio era importante para o seu 

bairro e para ele. E como justificativa poderia colocar qualquer resposta dada as 

informações que receberam ao longo da explanação histórica, geográfica e biológica. 

 

SIM, o rio é importante para o bairro/indivíduo: 10% 

NÃO, o rio não é importante para o bairro/indivíduo: 0% 

OUTROS, não respondeu nem que sim ou não:  5% 

NÃO SOUBERAM responder:  8% 

 

Justifique sua resposta (Qual/quais motivos o rio Macacu era importante) 

PASSADO HISTÓRICO: 5%  

Não souberam responder: 20% 

  

Após a  aplicação desse questionário, as aulas foram suspensas mais uma vez 

pois, novamente os alunos foram trocados de local para receber as aulas. Algumas 

turmas ficaram duas semanas sem ter aulas de Geografia. E posteriormente, houve um 

novo atraso salarial, suspendendo as aulas. Por fim, o período determinado para 

finalizar as atividades com os alunos foi extrapolado, impedindo de finalizar as outras 

partes do trabalho. 

 Mesmo assim foi possível tirar algumas conclusões em relação a questão da 

aplicação do trabalho de Educação Ambiental, e da percepção ambiental que os alunos 

que participaram tem.  
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Foto 6: Alunos respondendo ao questionário (Créditos: Gisele da Conceição Cortes – estagiária de 

Geografia -– 10/05/19) 

 

4. OS RESULTADOS OBTIDOS E O DESENVOLVIMENTO DA PERCEPÇÃO 

AMBIENTAL  

 

 Dentro de nosso projeto podemos trabalhar a questão da percepção ambiental 

dos alunos. Conforme Fernandes et al (2003) percepção ambiental é: 

 

“uma tomada de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de 

perceber o ambiente que se está inserido, aprendendo a proteger e a cuidar do 

mesmo” (p.1) 

  

 Essa percepção é diferenciada de acordo com o indivíduo. Ele percebe, reage e 

responde às ações do ambiente em que vive. Mas para isso, é necessário entender os 

valores e a importância que o indivíduo dá ao ambiente em que vive.  E esses valores 

mudam de acordo com a cultura e dos grupos socioeconômicos que influenciam os 

indivíduos no plano social. (Fernandes, 2003 p. 2) 
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 Já Durkheim (1982, p. 1) entende percepção ambiental como “um modo de 

representação social”, afirmando que “perceber é conhecer”. Ele defende que é 

necessário uma aproximação espacial e informativa para que o “ato perceptual” não 

seja limitado somente a imaginação ou pensamento.  

 Forgus (1971, p. 1, 2) define percepção ambiental “como o processo de extrair 

informação” que ocorre pela “recepção, aquisição, assimilação e utilização do 

conhecimento”. A partir daí temos o processo de aprendizagem e pensamento.  

 Por isso, para compreender a relação do indivíduo com o ambiente é necessário 

usar a percepção ambiental como instrumento pedagógico dentro da Educação 

Ambiental. 

 E o questionário como foi aplicado em nosso trabalho é um importante 

instrumento para entender como está à percepção ambiental do grupo a qual estamos 

trabalhando.  

As respostas dos alunos é uma amostra de como a sociedade  olha o rio e o seu 

entorno como algo separado de sua existência, não é relevante para a sociedade. Na 

maior parte do tempo, o rio foi visto como um elemento histórico, e que atualmente é só 

um traço “natural” dentro do município. Essa é a percepção que a maior parte dos 

alunos transmitiu.  

Percepção essa  que afasta o cidadão do meio que o rodeia. E consequentemente, 

não consegue identificar os problemas socioambentais presentes no contexto em que 

vivem. Se as pessoas não conseguem identificar a importância do ambiente, também 

não conseguem identificar os problemas que estes passam. Assim, de acordo com 

Hannigan (2009) não é possível formar agentes de discussão e intervenção nos 

problemas. 

Para que ocorra essa intervenção nos problemas ambientais é necessário que ele 

se torne conhecido e discutido para que tenha sentido na vida das pessoas. Assim um 

elemento que faz parte do cotidiano, enquanto não tem sentido como parte da vida deles 

não tem valor algum. 

Por isso, os problemas ambientais devem ser apresentados aos  grupos, e a 

escola tem em seu ambiente potenciais difusores de informações. Esses alunos devem 

ser  munidos de conteúdos históricos, sociais e biológicos sobre o ambiente em que 
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vive, de modo que se tornem difusores de informações, e assim influenciem no modo 

como a sociedade vê o ambiente (Hartmann et al, 2016) 

A partir dessa difusão de informações, espera-se a mudança  e mobilização da 

comunidade. Uma vez que são munidos de conhecimento, e sabedores que o meio e os 

problemas que o circundam interferem diretamente na sua qualidade de vida, e na sua 

história. Talvez essa percepção do ambiente traga mudanças favoráveis, uma vez que 

possa futuramente evitar intervenções onerosas aos recursos naturais.  

Portanto, a busca é para que a sociedade tenha a consciência do valor do meio 

natural, e que tenha uma relação de pertencimento mútuo. Isso muitas vezes não ocorre 

pois o homem se vê como superior a natureza, e só reconhece o seu valor quando sua 

vida está em risco. Mas com a construção dessa percepção ambiental esperamos que os 

participantes consigam valorizar o meio em que vivem, muito antes de qualquer 

problema que apareça. 

E a expectativa é que com a sensibilização e orientação desses alunos seja 

possível uma nova realidade social diante dos problemas ambientais. Daí a necessidade 

de uma Educação Ambiental, inclusiva, realista e interdisciplinar.  

Por esses meios, teremos resultados práticos de mudanças na percepção 

ambiental de quem estamos influenciando, e a capacidade deste de influenciar os 

demais participantes de sua comunidade.  

 

5. CONCLUSÕES 

 

 O presente projeto teve como objetivo trabalhar a percepção ambiental dos 

discentes. Era preciso desenvolver neles uma aproximação ou, ao menos, 

conscientização do meio em que pertencem. 

 O resumo histórico mostrou a todos que o município tem sua importância no 

processo de  ocupação do interior do estado, e apresentou então, o rio Macacu, não só 

como um elemento natural que deu nome a cidade, mas como fator principal no 

desenvolvimento dessa interiorização.  

 Foi possível entender que a relação da sociedade com o rio Macacu teve várias 

nuances. Desde os primeiros habitantes que aproveitavam dele para sua alimentação; 

dos colonizadores que usaram como meio de transporte para avançar pelo interior; dos 
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moradores do local que praticaram a agricultura; até os dias atuais que ele ainda é 

utilizado pela sociedade em diversas áreas: abastecimento, turismo ecológico, 

aproveitamento industrial, agricultura e pecuária.  

 Outra questão é de como a interferência humana pode transformar o ambiente 

em que vivem. O uso indiscriminado no entorno do rio, a degradação da mata ciliar e 

assoreamento do mesmo levou, no período de cheias, a alagamentos, doenças, 

abandono, povoamento e novamente abandono. 

 Isso mostra que o homem ao separar-se da natureza e usá-la apenas para 

interesses econômicos sofre com consequências  socioambientais que o afetam, sem que 

haja, muitas vezes, reversão. Não há como dissociar a natureza e a sociedade. Mas esse 

pensamento nem sempre ocorreu na sociedade ocidental a qual vivemos.  

Moreira (2003, 2006, 2011) e Porto- Gonçalves (2011) afirmam que a 

modernidade trouxe dois aspectos na relação do homem e o meio: 

 

“1) o caráter pragmático que o conhecimento adquire enquanto elemento útil 

para a vida, compreendendo a natureza como um recurso, um meio para se 

atingir um fim; e 2) o antropocentrismo, perspectiva em que o homem passa a 

ser visto como o centro do mundo, sujeito em relação ao objeto, à natureza” 

 

Porém, esse pensamento moderno foi aos poucos sendo contestado diante das 

urgências ambientais. Um dos primeiros  desdobramentos do pensamento marxista que 

apontava essa dualidade homem-meio não era benéfico para o ser humano. A natureza 

para Marx não pode ser concebida como algo exterior à sociedade, uma vez que aquela 

constitui produto histórico (...) (Marx, 2011).  

Ao longo do século XX, vimos que a sucessão de acidentes ambientais e 

degradações levaram a sucessivos levantes, começando a intensificar na segunda parte 

do século, com a criação da UNESCO, e leis para a qualidade ambiental. Assim como 

atitudes individuais tais como o livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson. 

Daí em diante, observamos que as conferências ambientais foram se 

multiplicando, novos conceitos aparecendo tais como “desenvolvimento sustentável”, e 

novas atitudes como a instalação da Educação Ambiental como um meio de reversão do 

pensamento de dominação indiscriminada do meio.  

Para Tozoni-Reis (2006) a sensibilização e a conscientização fazem parte de um 

processo de ação concreta e reflexão ao incorporar o tema ambiental. A Educação 
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Ambiental busca transformar as relações entre os sujeitos e o ambiente, para mudar não 

só a relação com o ambiente, mas também as relações sociais.  

Nessa linha de pensamento vemos também o desenvolvimento do conceito de 

Percepção Ambiental como um resgate da relação sociedade e natureza. É uma tomada 

de consciência do ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente em que 

está inserido, aprendendo a proteger e cuidar do mesmo (Fernandes, 2003). 

Assim, o objetivo do nosso trabalho foi pensar essa mudança de percepção 

ambiental dos discentes diante das influências sociais e ambientais que eles possuem. 

Ou até da ausência de informações da importância do meio em que vivem.  

Apesar das dificuldades apresentadas ao longo do projeto podemos entender que 

o acesso a informação trouxe aos alunos uma nova perspectiva do local em que moram, 

e uma busca por conhecer mais, e entender a dinâmica do local em que vivem.  

Esperamos que as propostas de trabalho com Educação Ambiental e Percepção 

Ambiental gere, conforme Hartmann et al (2016), ação-reflexão-ação. A ação para 

mudar a percepção ambiental, gera reflexão aos grupos a qual trabalhamos. E espera-se 

que esses grupos gerem novas ações que trabalhem harmonia na relação sociedade e 

natureza, e no final, todos ganhem em conservação e qualidade de vida.  
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7. ANEXO – TRABALHO PRÁTICO EM SALA DE AULA 

 
ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA FERREIRA DE ALMEIDA 
PROFESSORA: RAQUEL BRANCO – DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
ALUNO(A): _______________________________________Nº.: _______ TURMA: ________ 
 

TRABALHO BIMESTRAL – O MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU E A PERCEPÇÃO 
AMBIENTAL 

 A FORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU 
Primeiros habitantes do Vale do Macacu 

A ocupação do Vale do Macacu remonta  cerca de 5000 a.C (ROCHA, 2012). Pesquisas arqueológicas 
acharam vestígios dos primeiros habitantes da região, que eram pescadores- coletores e construtores de 
sambaquis*. Eles habitaram a região por, pelo menos 2000 anos, até cerca de 500 d.C (ROCHA, 2012). 
 Sucedeu a esse grupo os ceramistas, que começaram a se instalar a partir da Baía de Guanabara e 
fizeram uma ocupação intensa. A região foi habitada pelos Tupinambás. Eles construíam nas encostas (morros) 
devido às constantes inundações do rio Macacu e seus afluentes. Muitos fragmentos de cerâmica recolhidos na 
região e submetidos a datação 14C1, pertenciam a uma urna funerária, produzida e decorada pelos nativos, 
datada de 1000 a.C.(UFRJ, 2013). 

 
 
 

 

 

 

Imagens 1 e 2: Sambaquis Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/os-povos-sambaquis.htm); imagem 3: povos ceramistas 
Fonte: http://www.paraty.tur.br/indios/ – extraídas em 09/05/2019; imagem 4: Fragmento e tigela com características típicas dos 
grupos Tupi: cerâmica de coloração creme e borda pintada de vermelho. Fonte: UFRJ, 2016 
 

* São enormes montanhas erguidas em baías, praias ou na foz de grandes rios por povos que habitaram o litoral do 

Brasil na Pré-História. Eles são formados principalmente por cascas de moluscos – a própria origem tupi da palavra 

sambaqui significa “amontoado de conchas”. Mas essas elevações também contêm ossos de mamíferos, 

equipamentos primitivos de pesca e até objetos de arte, num verdadeiro arquivo pré-histórico. Os arqueólogos 

calculam que existam milhares de sambaquis espalhados pela costa do país. Os mais antigos nasceram há cerca de 6 

500 anos.  

A colonização portuguesa 
A ocupação do Vale do Macacu  pelos colonizadores iniciou em 1567 quando Portugal doou uma sesmaria 

a Miguel de Moura2, e este doou suas terras à Companhia de Jesus em 1571. Segundo registros de Serrão (1965, 
pág 132) contam que Miguel de Moura1 recebeu “9000 braças ao lardo em meio ao rio Macacu e 1200 braças para o 

sertão”. Antes de doar as terras o sesmeiro não deu a elas 
nenhum fim produtivo. 

Essa região era conhecida como o “sertão de 
Macacu”. As rotas usadas pelos indígenas mais tarde foram 
usadas pelos tropeiros que fizeram a ligação entre o litoral e 
o interior.  

 
 
 
 

Figura 1: Reconhecimento do rio Macacu e da estrada que conduz a 

Nova FribuergoFonte: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos Rocha. 

História e Patrimônio:  Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, 

EdUERJ, 2012. P 43 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/os-povos-sambaquis.htm
http://www.paraty.tur.br/indios/
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Imagem 5: Convento São Boaventura Fonte: http://historiasemonumentos.blogspot.com/2015/12/brasil-rj-itaborai-convento-
sao.html;  
imagem 6: Igreja da Santíssima Trindade ou Igreja Velha de Papucaia Fonte: 
https://turismomacacurj.wixsite.com/turismomacacurj/blank-t0rmc); imagem 7: Igreja Santana de Japuíba Fonte: 
http://wikimapia.org/14416468/pt/Igreja-de-Nossa-Senhora-de-Sant-anna-de-Japu%C3%ADba) – extraídas em 09/05/2019 

 
Com o intenso fluxo de tropeiros nas rotas entre o litoral e o interior para a circulação de mercadorias, 

iniciaram novos núcleos populacionais. Eram erguidas capelas nas fazendas, que estimulava a sociabilidade entre 
os colonos, e também a administração dos vilarejos.  No período em que os jesuítas receberam as terras de Miguel 
de Moura, venderam as terras a Manoel Fernandes Ozouro3 (1599). Para estabelecer o domínio 25colonial, o novo 
proprietário ergueu, em 1612, a capela de Santo Antônio entre os rios Casseribu e Guapiassu. 

Em 1649 os padres franciscanos fixaram na sede da freguesia, e ali construíram uma residência 
improvisada, que depois foi substituída pelo Convento de São Boaventura (1660-1670). Nesse mesmo período foi 
construída outra capela importante, a da Santíssima Trindade (1675) que é conhecida como Igreja Velha de 
Papucaia, e fica nesse mesmo distrito em Cachoeiras de Macacu. 

A nova vila continuou crescendo, e no século XVIII surgiram outras novas capelas como a Sant’Ana de 
Japuíba (capela de 1732).  A Vila incorporava muitas propriedades agrícolas, que estavam estrategicamente 
localizadas entre a baía da Guanabara e o interior. Também era caminho de tropas que vinham de Minas Gerais 
para o Rio de Janeiro. 
 As principais atividades produtivas da Vila eram derivadas da cana de açúcar (o açúcar e a aguardente). 
Também eram plantados diversos outros gêneros como frutas, legumes, mandioca etc, que servia para o 
abastecimento interno, principalmente da crescente população da cidade do Rio de Janeiro. A mão de obra 
empregada nessas fazendas era escrava, de origem africana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Registros de batismos da Igreja de Santana de Japubíba. Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos Rocha. História e 

Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. P 66 

                                                             
 

http://historiasemonumentos.blogspot.com/2015/12/brasil-rj-itaborai-convento-sao.html
http://historiasemonumentos.blogspot.com/2015/12/brasil-rj-itaborai-convento-sao.html
https://turismomacacurj.wixsite.com/turismomacacurj/blank-t0rmc
http://wikimapia.org/14416468/pt/Igreja-de-Nossa-Senhora-de-Sant-anna-de-Japu%C3%ADba
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As áreas no entorno do rio Macacu são usadas para cultivo, tanto para a população local, como para 

venda na capital do país e as cidades ao seu entorno. Mas esse intenso uso trouxe conseqüências negativas para a 
localidade. Esse crescimento trouxe o aumento da ocupação das terras e as práticas agrícolas culminaram em um 
intenso desmatamento da Mata Atlântica, além do uso dos rios para transporte ou desvios para irrigação das 
lavouras Isso causou o assoreamento dos rios como o Macacu. Somando esses assoreamentos às constantes 
chuvas da região da Serra do Mar, as planícies do Macacu ficavam alagadas e formavam pântanos de águas 
estagnadas.  

A baixada do Macacu, que hoje formam Papucaia e Sant’Ana de Japuíba, começou a sofrer com surtos de 
febre amarela e malária devido a proliferação do Aedes Aegypti e do Anopheles. Esses surtos começam por volta 
de 1829 e tem uma sequência epidêmica nos anos seguintes. Tais  surtos eram conhecidos como a “febre de 
Macacu”. Essa hostilidade entre o homem e a natureza resultou no abandono de grandes áreas produtivas. 

Sant’Ana de Macacu também contava com o trecho navegável do rio Macacú e com estradas que a 
ligavam a outras Vilas. Também possuía uma estação ferroviária de Cantagalo, que seria de grande importância 
para o desenvolvimento do município de Cachoeiras de Macacu.  
 Entre 1860 e 1870, as ferrovias foram de extrema importância para o desenvolvimento da economia 
fluminense. Nesse período projetou-se a Estrada de Ferro Cantagalo que ligaria Nova Friburgo à Porto das Caixas. 
Tal estrada tornou-se entreposto de escoamento agrícola para o Rio de Janeiro. As estações de Sant’Ana e de 
Cachoeiras integraram esse processo. A ferrovia era o meio de transporte de mercadorias, pessoas e informações. 
 
Ferrovia, desenvolvimento da agricultura e o turismo no século XX 
 Devido à presença da estação ferroviária, Cachoeiras de Macacu presenciou um crescimento econômico e 
populacional no final do século XIX. No ano de 1894, o arraial de Cachoeiras foi elevado á categoria de 2º distrito de 
Sant’Anna  de  Macacu, que era formada por três distritos: Vila de Sant’Anna de Macacu (sede); 2º distrito de 
Cachoeiras de Macacu e 3º distrito de São José da Boa Morte. Em 1898 houve uma mudança na denominação do 
nome do município que passou a se chamar Sant’Anna de Japuhyba (era a sede do município) 

Durante a década de 1930 o município de Cachoeiras de Macacu tinha duas fontes econômicas principais: 
a agricultura de subsistência e as atividades ferroviárias ligadas a Rede 
Ferroviária Federal Sociedade Anônima (R.F.F.S.A) que trouxe para a 
cidade oficinas da Estrada de Ferro, o SENAI – Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial e a Escola Ferroviária. A atividade ferroviária 
era tão importante que na década de 1950 chegava a ocupar cerca de 
16% da mão de obra cachoeirense. 

 

 
Figura 2: Horário da Estrada de Ferro Leopoldina. Linha Cantagalo. Fonte: ROCHA, Helenice Aparecida Bastos Rocha. História e 
Patrimônio: Cachoeiras de Macacu. Rio de Janeiro, EdUERJ, 2012. 44; Figura 3: Estação Ferroviária de Santana de Japuíba 
Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_cantagalo/japuiba.htm 
Figura 4: Locomotiva da Estrada de Ferro Leopoldina. Fonte: 
https://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_cantagalo/cachoeira.htm - extraídas em 09/05/2019 

 
O final do século XX apontou uma nova potência econômica para o município: o turismo ecológico. 

Pessoas passaram a dedicar-se a este fim, e casas de veraneio foram adquiridas na localidade. Além disso, houve 

http://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_cantagalo/japuiba.htm
https://www.estacoesferroviarias.com.br/efl_rj_cantagalo/cachoeira.htm
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a criação de pousadas, restaurantes e comércios para atender aos visitantes que iam ao município em busca de 
tranquilidade ou de aventuras ecológicas 

 
Imagem 8: rio Macacu, altura de Boca do Mato. Fonte: https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g954096-Activities-
Cachoeiras_de_Macacu_State_of_Rio_de_Janeiro.html; imagem 9:  praticantes de rapel. Fonte: 
https://www.ecologico.tur.br/paisagem-extinta-da-mata-atlantica-recuperada-cachoeiras-macacu-rj/; imagem 10: Pousada em 
Cachoeiras de Macacu. Fonte: https://www.ferias.tur.br/fotos/6875/cachoeiras-de-macacu-rj.html - extraídas em 09/05/2019 

 
O desenvolvimento econômico e industrial no final do século XX e início 
do XXI. 
 Atualmente temos no município uma economia baseada nas 
atividades agrícolas. Destaca-se na região a produção de banana, inhame, 
coco, maracujá, goiaba, milho verde entre outros. Também destacam-se a 
criação de gado de corte, e de outros animais como avestruzes, rãs e peixes. 
Nas atividades extrativistas temos a extração de areia e a extração de água 
mineral. 
 A indústria em Cachoeiras de Macacu tem duas fábricas de grande 
porte: a fabricação de caixões e a produção de bebidas que aproveita da 
proximidade das fontes hidrominerais.  
 
Fábrica de bebidas no km 70, Cachoeiras de Macacu. Adquirida pela AMBEV em abril de 2016. Fonte: epocanegocios.globo.com/empresa/ 
noticia/2016/04. 

 

 
ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA E PERCEPÇÃO AMBIENTAL 

1 – QUAIS FORAM OS PRIMEIROS HABITANTES DO TERRITÓRIO ONDE HOJE ESTÁ O MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRAS DE MACACU? EM QUE LOCAL ELES VIVIAM? 

 
2 – QUANDO OS PORTUGUESES CHEGARAM NA REGIÃO, E QUAIS LOCAIS OCUPARAM? 
 
3 – OS VILAREJOS QUE HOJE FORMAM CACHOEIRAS DE MACACU TIVERAM DIVERSOS  
APROVEITAMENTOS ECONÔMICOS. QUE TIPOS DE ATIVIDADES ERAM FEITAS, E ONDE ELAS ERAM 
LOCALIZADAS? 
 
4 – A CIDADE DE CACHOEIRAS DE MACACU PASSOU POR UMA EPIDEMIA DENOMINADA “FEBRE DO 
MACACU”. QUAIS AS CAUSAS DESSA EPIDEMIA? 
 
5 – COMO A FERROVIA FOI IMPORTANTE PARA O MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU? 
 
6 – ATUALMENTE, CACHOEIRAS DE MACACU É CONHECIDO COMO “PARAÍSO DAS ÁGUAS” , E TEM 
GRANDE ATRATIVO NO TURISMO ECOLÓGICO.  ANALISANDO AS IMAGENS DESSE ASSUNTO, ONDE É 
FEITA A MAIOR PARTE DAS ATIVIDADES ECOLÓGICAS DO MUNICÍPIO? 
 
7 – AGORA, RELEIA SUAS RESPOSTAS, E ANALISE: 
A) QUAL ELEMENTO FOI MAIS IMPORTANTE PARA A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRAS DE MACACU EM TODO O TEMPO? 
B) COMO ESTÁ ESSE ELEMENTO DA NATUREZA HOJE? 
C) ELE É IMPORTANTE PARA O SEU BAIRRO? E PARA VOCÊ? JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA: 

https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g954096-Activities-Cachoeiras_de_Macacu_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.tripadvisor.com.br/Attractions-g954096-Activities-Cachoeiras_de_Macacu_State_of_Rio_de_Janeiro.html
https://www.ecologico.tur.br/paisagem-extinta-da-mata-atlantica-recuperada-cachoeiras-macacu-rj/
https://www.ferias.tur.br/fotos/6875/cachoeiras-de-macacu-rj.html


 
 

 

 




