


A ESCOLA COMO SONHO DE CONSUMO

Cidades, 
salvem seus rios.

PROJETO



NOSSO CASE DE SUCESSO



O MOVIMENTO



O movimento Carioca, o rio do Rio nasceu em outubro de 2014 como 
solução a uma inquietação da equipe do planetapontocom: educar 
com e através de causas.

"Acreditamos ser preciso cada vez mais, associar conteúdos 
curriculares às vivências dos estudantes. Causas relevantes 
despertam o interesse de crianças e jovens pelo aprendizado 
acadêmico e pelo exercício da cidadania.”

Eduardo Monteiro

O QUE É O MOVIMENTO



Obrigada!

www.planetapontocom.org.br
www.turmadoplaneta.com

http://www.planetapontocom.org.br/
http://www.turmadoplaneta.com


•Escolas

•Imprensa

•Formadores de opinião

•Comunidades

•Ambientalistas

•Artistas

•Cientistas

•Arquitetos/urbanistas

EM 2015 O MOVIMENTO SE ARTICULA 
COM A SOCIEDADE.



O valor está na ideia de que, ao se envolver em uma causa, ao tomar 
consciência dos problemas sociais, ao se responsabilizar em cuidar do 
meio ambiente e da qualidade de vida de todos, as crianças e os jovens 
tornam-se protagonistas:
▪ de seu processo de aprendizagem;
▪ da transformação social na qual se engajam;
▪ desenvolvem competências sócio emocionais;
▪ e aprendem conteúdos curriculares de maneira significativa e 

verdadeira exercendo a cidadania, aos 5, 6, 7, 8 … 18 anos de idade. 

O QUE É O MOVIMENTO



EM QUE NOS BASEAMOS

Alunos e professores das 27 
escolas situadas na bacia do 
Rio Carioca foram motivados 
a  aprender e ensinar 
através de “aulas vivas” e  
de uma causa: 
salvar o rio Carioca. 
Para isso foram conhecê-lo.



O QUE FOI DESCOBERTO POR ESTUDANTES E 
PROFESSORES?

A história do rio mais carioca do Rio de Janeiro



Fonte da vida, para Tupinambás/Tamoios 
o rio era considerado mágico. 
Acreditavam que as mulheres que nele se 
banhavam ficavam mais belas e os 
homens que bebiam de suas águas 
límpidas, ganhavam virilidade. 

Assim o Rio transformou-se em sujeito, 
com histórias e identidade.  

AS LENDAS INDÍGENAS....
A história



▪ que os Arcos da Lapa foram construídos para 
transpor suas águas para o Largo do Carioca 
(hoje da Carioca) abastecendo a cidade que 
crescia desde o Morro do Castelo; 

▪ e que os primeiros chafarizes do rio de Janeiro 
eram servidos pelas águas cristalinas do rio 
Carioca. Por isso a urbe foi ganhando praças e 
monumentos.

... OS MONUMENTOS: PATRIMÔNIO URBANÍSTICO, 
HISTÓRICO E CULTURAL ...

Investigando, professores e estudantes descobriram:



Descobriram também que a grande 
estiagem de 1860 gerou uma crise 
de abastecimento, reduziu o 
volume de água do Carioca já 
afetado pelo desmatamento para a 
cafeicultura e justificou o replantio 
da maior floresta urbana do 
mundo:  a Floresta da Tijuca. 

IntençõesPATRIMÔNIO AMBIENTAL



... E que suas águas ainda são 
potáveis e balneáveis na maior 
parte de seu trajeto a céu 
aberto, desde suas nascentes 
até os Guararapes, no Cosme 
Velho.

IntençõesPATRIMÔNIO AMBIENTAL



• Desde 1905, o rio corre subterraneamente na maior parte 
de seu curso, visando a prevenir inundações. Em 2003, 
entrou em operação a estação de tratamento de efluentes 
na foz do rio, na Praia do Flamengo. O tratamento da água 
necessário devido aos esgotos clandestinos jogados ao 
longo de seu curso, deveria resolver pelo menos as 
consequências, o que não acontece

O RIO CARIOCA QUE NÃO 
QUEREMOS

DESCOBERTAS TRISTES Problemas



Problemas

Falta de Limpeza Urbana e  de Gestão de Resíduos 
Sólidos

A partir do Largo do 
Boticário suas águas 
estavam 
contaminadas pelo 
esgoto e por resíduos 
sólidos

O RIO CARIOCA QUE NÃO QUEREMOS



Poluição por 
lançamento de  
esgoto clandestino

ProblemasO RIO CARIOCA QUE NÃO QUEREMOS



Drenagem Deficiente
produzindotransbordame
ntos, enchentes e 
deslizamentos

Problemas
O RIO CARIOCA QUE NÃO QUEREMOS



Alagamentos consequentes 
nas áreas mais baixas

ProblemasO RIO CARIOCA QUE NÃO QUEREMOS



O interceptor e o Emissário da Zona Sul?
Assoreados? Subutilizados? Sobrecarregados?

ProblemasO RIO CARIOCA QUE NÃO QUEREMOS



O rio Carioca hoje
Problemas

Problemas



• O rio que fornecia água potável aos habitantes do Rio, os cariocas, foi 
esquecido, abandonado estava sendo usado como lixo e esgoto por 
esses mesmos moradores. 

• Como mudar este quadro? 

• Resolvemos tratar as causas e evitar que esses ataques aos nossos 
patrimônios ambientais se repitam.

COMO SALVAR O RIO QUE NOS IDENTIFICA?

o que fazer com o que foi levantado por estudantes e seus 
professores? 

Soluções



Para propor soluções consistentes 
era preciso reunir outros atores.

Hoje além das escolas da bacia 
somos  um movimento da sociedade 
civil organizada que luta pela 
recuperação e renaturalização do rio 
que dá nome a quem nasce na 
cidade do Rio de Janeiro.

Soluções
O MOVIMENTO AMPLIA SUAS AÇÕES



•Eventos de articulação:

•Identificação dos 
Apaixonados pelo Rio Carioca

•Especialistas e a artistas

•Mobilização para a Causa

Primeiro jantar de O rio do Rio, 
realizado no dia 13/09/2014

O MOVIMENTO CONVOCA OUTROS 
ATORES E CRIA A COMISSÃO SÓCIO 
TÉCNICA...

Soluções



Estudo do impacto na Baía de Guanabara das ações de 
recuperação e saneamento da bacia do Carioca. 

Soluções
A COMISSÃO REALIZA ESTUDOS 



...O MOVIMENTO Carioca, o rio do Rio 
DINAMIZA OS TERRITÓRIOS DA BACIA..

• Escolas

• Imprensa

• Influenciadores

• Comunidades

• Ambientalistas

• Cientistas

• Arquitetos/urbanistas

A causa impacta o território, para além dos muros das escolas. 
Articulação de especialistas, formadores de opinião, líderes comunitários 
buscando coletivamente as soluções para salvar o Rio Carioca.

Soluções



Todas as Associações de 
Moradores aderem ao 
movimento

DINAMIZANDO  OS TERRITÓRIOS DA 
BACIA - ATIVAÇÃO



Uma força de ação é criada para salvar um rio que é o 
símbolo da cidade do Rio de Janeiro. O rio do Rio

Soluções



1. Mobilização formação e monitoramento das escolas - Ensinos 
Fundamental e Médio.

2. Produção de conteúdos pedagógicos. Objetos de ensino e 
aprendizagem. Ensino Fundamental

3. Mobilização da sociedade e suas representações. Associações de 
Moradores e Entidades de classe.

4. Organização da comissão com planejamento de ações e divisão de 
tarefas.

5. Encaminhamento e reivindicação de  soluções aos órgãos públicos 
competentes.

6. Divulgação  para a sociedade através da mídia, redes socials e eventos.
7. Validação  com a academia e especialistas.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



1. Mobilização formação e monitoramento das escolas - 
Ensinos Fundamental e Médio.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



570 professores engajados e 137.900 estudantes 
impactados.

1. Mobilização formação e 
monitoramento das escolas.  Ensino 
Fundamental
•Visitas às 27 escolas públicas e privadas situadas 
na bacia. 

•Aulas vivas: caminhadas de redescoberta do rio 
Carioca.

•Aplicação da metodologia de educação com e 
através de causas.

Estudantes participam de caminhada: 
aula viva

RESULTADOS CONCRETOS 



Agora para os jovens do Ensino Médio.
Nasceu a causa: salvar o rio Carioca.                                            

A metodologia “educar com e através de causas” foi colocada em prática nos 
NAVEs - escolas públicas profissionalizantes do Rio de Janeiro e de Recife  
com o apoiadas pelo Instituto Oi Futuro.

A missão do programa  Nave é disseminar métodos inovadores de educação para as 
Redes Públicas de Ensino dos estados de Pernambuco e do Rio de Janeiro.

RESULTADOS CONCRETOS 

1. Mobilização formação e 
monitoramento das escolas.
                         Ensino Médio



Aprendendo e valorizando as águas em 
Recife e no Rio.

.   Mapeamento do território

.   Monitoramento da qualidade     
    das águas 

*parceria com SOS Mata Atlântica.

RESULTADOS CONCRETOS 

1. Mobilização formação e 
monitoramento das escolas.
Ensino Médio



2. Produção de conteúdos pedagógicos.  
    Objetos de ensino e aprendizagem para o Ensino 

Fundamental.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



Lançamentos:

Livro "ComoTudo Começou" 
de Silvana Gontijo
8º Fórum Mundial das Águas

Site 
www.turmadoplaneta.com 

Animação de apresentação 
da Turma do Planeta 
https://youtu.be/Fuj34o8gTT
w
Game Toloi sobre rios 
brasileiros nos seus 
diferentes biomas

RESULTADOS CONCRETOS 

2. Produção de conteúdos pedagógicos.  
    Objetos de ensino e aprendizagem. Ensino 
    Fundamental

https://youtu.be/Fuj34o8gTTw
https://youtu.be/Fuj34o8gTTw


RESULTADOS CONCRETOS 

2. Produção de conteúdos pedagógicos.  
    Objetos de ensino e aprendizagem. Ensino 
    Fundamental

•A causa o rio do Rio – pensada como uma ação 
de mobilização de estudantes e moradores do 
Rio de Janeiro – tem como fio condutor o 
resgate da história do rio Carioca e seu papel na 
construção da identidade carioca, através da 
divulgação e análise da história da cidade, suas 
características físicas, culturais e ambientais. O 
planetapontocom lançou a ideia, trazendo todo 
o seu conhecimento pedagógico na criação de 
ações educativas que têm como cenário o 
mundo ficcional da Turma do Planeta.



3.  Mobilização da sociedade e suas representações: 
Associações de Moradores e Entidades de Classe.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



RESULTADOS CONCRETOS 

3.  Mobilização da sociedade e suas representações. Associações de 
      Moradores e Entidades de classe.



Primeira Caminhada de 
Redescobrimento, realizada 
no dia 25/10/2014.

Segunda Caminhada de 
Redescobrimento, 
realizada no dia 
07/12/2014.

O envolvimento das 
escolas , associações de 
moradores e de classe. A 
reação das comunidades

RESULTADOS CONCRETOS 

3.  Mobilização da sociedade 
e suas representações. 
Associações de Moradores e 
Entidades de classe.



4.   Organização da comissão com planejamento de 
ações e divisão de tarefas.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



• Definindo intenções e metas de forma horizontal e colaborativa 

• Elaborando documentos com as reivindicações do movimento - A carta 
do Rio

• Identificando e procurando órgãos públicos com propostas de ações 
concretas.

• Denunciando e cobrando soluções para problemas e crimes ambientais

• Articulando parcerias com organizações afins: WWF, SOS Mata Atlântica, 
ICM Bio, entre outros

RESULTADOS CONCRETOS

4.   Organização da comissão com planejamento 
de ações e divisão de tarefas.



Reunião da 
equipe Sócio 
Técnica 
realizada no 
dia 
10/06/2015. Evento I Encontro para a 

Recuperação do Rio Carioca, 
realizado no SEAERJ no dia 
18/07/2015.

RESULTADOS CONCRETOS

  4.  Organização da comissão com planejamento 
       de ações e divisão de tarefas.



Encontro na SEAERJ 18 julho 2015

RESULTADOS CONCRETOS

  4.  Organização da comissão com planejamento 
       de ações e divisão de tarefas.



  4.  Organização da comissão com planejamento 
       de ações e divisão de tarefas.

RESULTADOS CONCRETOS

Evento em parceria com WWF e Consulado da Holanda – 
Parque Lage 02/09/2015.

Evento sobre Termo de Ajuste de Conduta. 
Julho 2015



5.   Encaminhamento e reivindicação de  soluções aos 
órgãos públicos competentes.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



IntençõesRESULTADOS CONCRETOS 

5.   Encaminhamento e reivindicação de  soluções aos órgãos 
       públicos competentes.

O Movimento Carioca, o rio do Rio apresentou ao PNT e à SEA uma Análise do Termo de 
Referência para o Projeto de Restauro do Reservatório da Mãe d´Água



Projeto de Restauro: Fábrica Arquitetura  
Projeto Hidráulico: Sanetech- interligação do reservatório do França, sistema 
Guandu em Santa Teresa, à nova Caixa à jusante da Estrada da Mãe d´Água e desta 
até à Caixa do Meio, situada na Estrada das Paineiras  
Financiamento: FUNBIO

RESULTADO CONCRETOS

5.   Encaminhamento e reivindicação de  soluções aos 
órgãos públicos competentes.



Principais propostas apresentadas à SEA e ao PNT 
1. Incluir obras de drenagem e contenção da encosta para evitar 

deslizamentos
2.   Eliminar todos os pontos de lançamento de esgoto sanitário “in 

natura” ao longo do curso d’água do  Carioca
3.   Eliminar captações irregulares do Parque Nacional da 

Tijuca/Complexo das Paineiras e Cristo Redentor, com o 
fornecimento de água e esgoto pela Cedae ao monumento e 
complexo turístico

4.  Implementar programa de monitoramento da qualidade das águas 
nos cenários de antes e após o Programa Caça-esgotos, contando 
com a participação dos moradores

5.  Classificar o trecho do rio Carioca que atravessa o Parque Nacional 
da Tijuca na classe especial de acordo com a Resolução Conama 
357/2005

RESULTADO CONCRETOS

5.   Encaminhamento e reivindicação de  
soluções aos órgãos públicos competentes.



RESULTADO CONCRETOS

Mapa de riscos de deslizamentos entregue 
à GEO-RIO em agosto, 2017 - Antonio Carlos 
Cardoso Guedes  -  vistoria 7/03/2018

5.   Encaminhamento e reivindicação de  
soluções aos órgãos públicos 

competentes.



Organização - Planejamento

Requerimento para o Tombamento do Rio 
Carioca entregue ao INEPAC em 7.12.2017 
pelo Movimento “Carioca, o rio do Rio”

RESULTADO CONCRETOS 5.   Encaminhamento e reivindicação de  
soluções aos órgãos públicos 
competentes.



10 agentes moradores nas comunidades do Guararapes, 
Cerro Corá e Vila Cândido cuidarão  da limpeza do rio 
Carioca -   educação ambiental.

Conservando Rios - Secretaria 
Municipal de Conservação e 

Meio Ambiente

RESULTADO CONCRETOS
5.   Encaminhamento e 
reivindicação de  soluções aos 
órgãos públicos competentes.



6.   Divulgação  para a sociedade através da mídia, redes 
sociais e eventos.

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



6.   Divulgação  para a sociedade através da mídia, redes sociais e eventos.

RESULTADO CONCRETOS

• Mais de 60 matérias em  jornais, revistas , rádios sites e TVs.

• Approach - Parceria estratégica com outras empresas de comunicação 

• Criação de identidade visual

• Ações de sensibilização de jornalistas amigos.

• Recursos de comunicação do planetapontocom – revistapontocom e redes sociais.

• Criação e elaboração de eventos

• Página no facebook 

• Participação em congressos e seminários.

• Ações de assessoria de imprensa.



A imprensa sendo informada e convidada 
a fazer parte e a defender  a  causa.



RESULTADOS CONCRETOS 

6.   Divulgação  para a sociedade através da mídia, redes sociais e eventos.



DivulgaçãoRESULTADOS CONCRETOS 6.   Divulgação  para a sociedade 
através da mídia, redes sociais e 
eventos.



6.   Divulgação  para a sociedade 
através da mídia, redes sociais e 
eventos.

RESULTADOS CONCRETOS 



Construção e 
administração da fan 
page:
www.facebook/riodorio

Evento O Chamado do Rio, 
realizado no dia da água 
22/03/2015.

Mutirão de Limpeza do Carioca

RESULTADOS CONCRETOS 6.   Divulgação  para a sociedade através 
da mídia, redes sociais e eventos.

http://www.facebook/riodorio


7.   Validação  com a academia e especialistas

COMO NOS ORGANIZAMOS E O QUE FIZEMOS



7.   Validação  com a academia e especialistasRESULTADO CONCRETOS

Participação em eventos: Comissão Conselho Parque 
Nacional da Tijuca



7.   Validação  com a academia e especialistasRESULTADO CONCRETOS

Participação em evento no IHGB



7.   Validação  com a academia e especialistasRESULTADO CONCRETOS

Participação Grande encontro da Educação SP
Tema: Educação com e através de causas - o Case do Carioca 



BALANÇO DE RESULTADOS



Ação educativa
e seus 
desdobramentos

 BALANÇO DE RESULTADOS  

A partir das escolas e das descobertas de seus estudantes 
e professores precisamos ajudar a responder suas 
inquietações.
• Encontros e reuniões para discutir analisar problemas 

e definir as ações.
• Constituição de uma comissão sócio técnica.
• Definição dos eixos temáticos a serem trabalhados.
• A Inclusão do bioma e sua geomorfologia nos 

conteúdos curriculares gerando interdisciplinaridade.
• Produção de um plano de ação.
• O tripé – mídia, educação/cultura e sociedade civil 

organizada. Articulação de parcerias com 
organizações afins: WWF, SOS Mata Atlântica, ICM 
Bio, entre outros



 BALANÇO DE RESULTADOS  

● Moradores mobilizados:  Santa Tereza, Cosme Velho, 
Guararapes, Cerro Corá, Laranjeiras, Flamengo, Catete  e 
Glória.

● Identificação dos problema e as soluções construídas de 
forma participativa.

● O resgate e a divulgação da história do rio Carioca, de seu 
papel na transformação da urbe e na construção da 
identidade carioca.

● As parcerias com empresas e ONGs para a preservação do 
patrimônio ambiental, histórico e cultural.

● Aprendizado coletivo: soluções construídas de forma 
participativa.

Ação educativa
e seus efeitos 
sistêmicos



 BALANÇO DE RESULTADOS  

Ação educativa
e seus efeitos 
sistêmicos

• Visitas periódicas para orientação das escolas da 
bacia do Carioca.

• Identificação dos apaixonados pelo Carioca 
Cientistas, artistas, moradores da bacia, 
jornalistas, etc 

• Chamado para participação na caminhada do 
redescobrimento.

• Convite a todas as associações de moradores, 
clubes, associações de classe e igrejas

• Reuniões periódicas com integrantes de 
movimentos culturais, educativos e ambientais.



 BALANÇO DE RESULTADOS  

Ações de 
comunicação 
educativa e educação
comunicativa.

• Approach - Parceria estratégica com outras 
empresas de comunicação –  Grupo Mesa.

• Criação de identidade visual

• Ações de sensibilização de jornalistas amigos.

• Utilização dos recursos de comunicação do 
planetapontocom – revistapontocom e equipe 
de redes sociais.

• Criação e elaboração de eventos

• Página no facebook 

• Participação em congressos e seminários.

• Ações de assessoria de imprensa.



Ação Comunicativa
e seus 
desdobramentos

 BALANÇO DE RESULTADOS  

● Mais de 60 matérias em  jornais, revistas , rádios 
sites e TVs.

● O tombamento do rio Carioca, (primeiro no 
Brasil) como patrimônio Cultural e histórico, pelo 
INEPAC. 

● A limpeza de sua parte visível. Em 1 ano e 6 
meses do começo da ação

● A busca de soluções para o saneamento tratando 
o esgoto.

● O fortalecimento das atividades de reciclagem 
dos resíduos sólidos.

● O restauro da estação da Mãe D’Água



• Eixo Programático I -  Proteção dos Mananciais. Proteção dos Mananciais e Justiça 
Ambiental na Distribuição da Água em compatibilidade com o Plano Diretor de 
Recursos Hídricos da Baía de Guanabara 

• Eixo Programático II -  Prevenção de Riscos
• Eixo Programático III -  Despoluição. Despoluição em compatibilidade com o Programa 

de despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) e o Programa de Saneamento Ambiental 
dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM)

• Eixo Programático IV -  Educação e conteúdos interdisciplinares
• Eixo Programático V -  Recuperação do Patrimônio Histórico e cultural. Proteção da 

Paisagem e Recuperação dos monumentos.
• Eixo Programático VI -  Replantio das Margens, Renaturalização e reclassificação do 

rio.  Replantio e Renaturalização em Pontos-chave e enquadramento do rio pela ANA
• Eixo Programático VII -  Gestão e Monitoramento

OS 7 EIXOS



Obrigada!


