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“Sabemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos”.  

Toninho Macedo - 1992 



 
 

RESUMO 

Este trabalho é fruto de uma inquietação que surgiu logo no início da faculdade, 

com relação à diversidade cultural presente em Angra dos Reis e o fato como tal 

diversidade era entendida pela rede municipal de educação. Tenho por objetivo 

identificar e estabelecer as necessidades e as peculiaridades das classes populares 

presentes na cidade. E também observar até que ponto “as culturas” são silenciadas ou 

ressaltadas.  Sabe-se que existem quatro troncos de classes populares com territórios 

fortemente delimitados. São elas: caiçaras, trabalhadores voláteis, quilombolas e 

indígenas. Apresentarei minhas observações, impressões e experiências ligadas a esses 

quatro grupos durante os anos de graduação e, por fim, farei uma breve conclusão. 

 

 

Palavras chaves: classes populares, diversidade cultural, educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is the result of a concern that arose early in college , in relation to cultural 

diversity present in Angra dos Reis and the fact as such diversity was understood by the 

municipal education. I intended to identify and establish the needs and peculiarities of 

the popular classes present in the city . And also note the extent to which " cultures " are 

silenced or highlighted . It is known that there are four trunks popular classes with 

strongly defined territories . They are: caiçaras , volatile workers , indigenous and 

maroon . Present my observations , impressions and experiences related to these four 

groups during the undergraduate years , and finally , I will make a brief conclusion . 

 

 

Keywords: popular classes , cultural diversity, education. 
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INTRODUÇÃO 

Quando optei por vir para Angra dos Reis estudar, não tinha conhecimento da 

diversidade cultural que existia nesse lugar. Logo no início da graduação tive as mais 

variadas experiências com os diferentes povos “ocultos” presentes na cidade. “Ocultos” no 

sentido de algo camuflado, disfarçado, não visto, seja por falta de interesse da população 

angrense de um modo geral ou por não se atentarem para a existência desses grupos 

distintos. Os territórios são bem delimitados, os grupos bem característicos e marcados por 

sua cultura, porém eles são esquecidos de forma a serem enquadrados em um único grupo 

social, o dos angrenses ou grupo dos excluídos, dos que não tem algo a oferecer de sua 

cultura, de seus conhecimentos, de seus modos de vida. 

 Acredito que essa oportunidade me abriu portas para novos mundos, novas 

maneiras de ser e estar que antes eram desconhecidas por mim. Logo, assim que cheguei à 

cidade essa diversidade cultural me interessou bastante e por esse motivo me inscrevi para 

uma bolsa de Iniciação Científica, na qual seria posteriormente bolsista por dois anos sob a 

coordenação da Professora Dagmar de Mello e Silva. Foram dois anos de pura vivência 

daquilo que não pertencia ao meu mundo, de profundas experiências que me marcaram e 

contribuíram de forma grandiosa para minha formação, não somente enquanto pedagoga, 

mas também, como ser humano. Durante esse tempo realizamos muitas atividades de 

valorização e resgate da memória dos velhos da Ilha, de sua cultura, crenças e costumes 

que, com o passar do tempo e rápidas mudanças, foram sendo esquecidos ou simplesmente 

mortos por diversos fatores sociais, econômicos e culturais. A partir disso levanto um dado 

constatado pela pesquisa, que é o não reconhecimento ou pertencimento dos moradores 

mais velhos da Ilha, com uma identidade caiçara. Entendemos que todos os moradores da 

Ilha são caiçaras, mas eles sempre se denominaram assim? O que significa para eles esse 

termo? Será essa uma invenção dos intelectuais para nomear e classificar os moradores da 

Ilha? Dona Teresa, uma jovem moradora da Ilha de 97 anos, que infelizmente veio a 

falecer em 2013, não se reconhecia como caiçara, disse até mesmo não saber o que era 

“isso” e que os moradores da Ilha não são “isso”. Porém, quando conversamos com os 

netos dessa mesma senhora, eles se dizem, com satisfação, serem caiçaras e nos contam as 

vantagens disso no dia a dia deles. Esse dado é bem relevante na medida em que uma 

moradora tão antiga da Ilha não se reconhece e não se sente pertencente ao grupo. E não 

somente essa afirmação da dona Teresa me chamou atenção, mas também a influência que 

nós, moradores do “continente”, exercemos sobre aquele mundo tão distinto do nosso. 
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Confesso que fiquei surpresa por chegar ao barco e ver quase todos os alunos concentrados 

em seus celulares, as grandes marcas que eles usavam, também, me chamou atenção e as 

músicas que tocavam em seus aparelhos celulares era o funk.  

 Minha metodologia se baseia fundamentalmente nas minhas experiências enquanto 

graduanda e bolsista de Iniciação Científica. Não tive dúvidas para identificar os grupos 

sociais dos quais vou tratar neste trabalho e por esse motivo optei juntamente com meu 

orientador por apresentá-los aqui de maneira clara e distinta separando-os em quatro 

subtítulos. No primeiro capítulo são minhas observações e impressões sobre os grupos de 

classes populares. É aquilo que durante minha formação e com as experiências que tive 

saltaram aos meus olhos. Esse capítulo será dividido da seguinte forma: 1.1 caiçaras; 1.2 

trabalhadores voláteis; 1.3 quilombolas; 1.4 indígenas. No segundo capítulo, vou tratar de 

como o ensino da leitura e da escrita para as crianças das classes populares de Angra dos 

Reis foi considerado, nos últimos dois governos. No terceiro capítulo, realizei um 

levantamento bibliográfico das pesquisas do IEAR/UFF. Temos o privilégio de ter 

professores na nossa instituição que desenvolvem projetos e pesquisas nos supracitados 

grupos, fato esse que enriqueceu ainda mais nossas aulas e aprendizagens. Temos o 

Professor Domingos Nobre que trata dos indígenas, mais especificamente dos Guarany 

Mbya, em uma aldeia localizada no Bracuí.  O professor Augusto Cesar, que tem um grupo 

de pesquisa inserido na realidade de uma escola quilombola, localizada em Lídice. 

Contamos também com a professora Dagmar de Mello e Silva, que desenvolve pesquisas 

na Ilha Grande e atualmente está com dezesseis alunas bolsistas divididas em seis praias 

com o projeto de Iniciação à Docência. O único grupo que ainda não temos pesquisadores 

e estudiosos é o dos trabalhadores voláteis, grupo esse que, infelizmente, não terá um 

aprofundamento maior nesse trabalho justamente por conta da falta de material para seu 

desdobramento teórico.  Por fim apresentarei minhas conclusões sobre este trabalho. 

 Além das minhas experiências como aluna do curso de Pedagogia e bolsista, 

também trago contribuições dos meus estágios obrigatórios da graduação, dos trabalhos de 

campo realizados pela instituição IEAR/UFF, dos relatórios realizados por mim ao longo 

da graduação e também do período que fiquei como monitora em uma escola pública da 

rede de Angra com cinco turmas no Programa Mais Educação do Governo Federal
1
. Optei 

                                                           
1
 O Programa Mais Educação constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para induzir a 

ampliação da jornada escolar e a organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 
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também por fazer entrevistas com algumas pessoas que considero importantes para 

dialogar sobre a temática. Entrevistei uma diretora de uma praia - Saco do Céu na Ilha 

Grande. Ela não é moradora e não é angrense, mas foi uma das pessoas que fiz questão de 

procurar por seu esforço e dedicação para com as crianças da praia e seus demais 

moradores. É uma pessoa que não integra o grupo dos caiçaras, mas, luta e defende o 

mesmo com muita garra, além de ser uma pessoa assim como eu, que se coloca muitas 

vezes no papel de observadora e pesquisadora daquela realidade que a cerca diariamente. 

Também achei de extrema importância conversar com Carlos Botellho, o Miúdo da xerox 

da faculdade. Ele não somente cresceu no bairro de Jacuecanga, mas, também, 

acompanhou e participou de grandes mudanças sofridas com o crescimento econômico, 

social e cultural da região. Ele, melhor que ninguém, conhece o grupo de trabalhadores 

voláteis atualmente.  

 Pesquisas realizadas por meu orientador Rodrigo Torquato apontaram a existência 

de quatro grupos de classes populares em Angra dos Reis, o que vamos chamar aqui de 

“quatro troncos de classes populares”. A pesquisa nos mostrou que segundos os moradores 

da cidade, em Angra não existem favelas, porém o que vemos são construções irregulares, 

muitas em áreas de risco separadas por vielas e becos no alto dos morros. Faltam condições 

de moradias adequadas, faltam saneamento básico e água. Grande parte da população de 

Angra dos Reis vive em periferias. 

 No artigo “Alfabetização muito além da Paidéia: propostas e conflitos em Angra 

dos Reis” (2012), o professor Torquato descreve de forma minuciosa o que o levou a 

identificar esses quatro troncos e nos apresenta a proposta de alfabetização da rede. Em 

resumidas linhas ele vai nos dizer que a alfabetização na rede é entendida e praticada de 

forma homogeneizadora, mesmo diante dessa grande diversidade cultural. A proposta de 

ensino da rede fundamenta-se em quatro conceitos, que são: tempo, identidade, espaço e 

transformação, todos com o objetivo de serem trabalhados de forma transversal, mas o que 

vemos na prática são concepções de conhecimentos hierarquizados. Isso se dá porque os 

conteúdos específicos de cada nível de escolaridade repetem-se nas atividades de anos 

iniciais e com o tempo a diferença que ocorre é o aumento do “grau de complexidade” dos 

conteúdos que devem ser apreendidos pelos alunos.  

 Reconheço a complexidade desse tema, porém, não podia me furtar de abordá-lo 

ainda que de forma aligeirada ou superficial, mas, Angra dos Reis me dá margens para 



14 
 

identificar territorialmente cada um dos quatro troncos já citados anteriormente. E para 

ajudá-los a pensar em outras questões, faço o seguinte levantamento: classe popular são os 

pobres? Todos que vivem na favela são pobres? Todos os pobres são favelados? Só existe 

classe popular em favelas? Sei que podem ser diversas as concepções em torno do tema, 

mas optei por utilizar o conceito de “classe popular” mesmo sabendo de suas polêmicas. 

Entendo classe popular como um grupo de pessoas que tem interesses comuns e que lutam 

por ele e, em especial, são os desprivilegiados, os que não têm condições dignas de 

moradia, saúde e educação, são os que não têm oportunidade e voz, são os oprimidos, 

aqueles que se tornam invisíveis para nossa sociedade. 

 Meu objetivo principal com esse trabalho é fazer uma reflexão em torno dessas 

quatro classes populares, presentes em Angra dos Reis. É pensar além de suas culturas, 

singularidade e concepções de mundo. Busco analisar e entender o que é feito dos saberes 

populares desses grupos que não são contemplados pela escola no processo de ensino 

aprendizagem. Busco compreender como pode ser implementada em uma rede, com uma 

diversidade cultural tão distinta, com tantas linguagens, uma única proposta de ensino que 

substitui os saberes contextualizados por conteúdos hierarquizados. Neste sentido, dou 

início as minhas reflexões pela apresentação destes quatro troncos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

CAPÍTULO 1 

OS QUATRO TRONCOS DE CLASSES POPULARES EM ANGRA DOS REIS E O 

OLHAR DO OBSERVADOR 

1.1 Caiçaras 

O “continente” como dizem os moradores da Ilha Grande, mais especificamente da 

Praia de Araçatiba, está fortemente presente no cotidiano dos caiçaras, na medida em que 

vem modificando sua cultura e interferindo no seu modo de viver. Os velhos da Ilha não se 

reconhecem como caiçaras (dado esse comprovado em pesquisa de Iniciação Científica). 

Moradores como Dona Teresa (velha parteira da Ilha) diz em depoimento não saber o que 

é “isso”. Eles não se reconhecem enquanto caiçaras, mas se reconhecem como sujeitos 

históricos, que viveram momentos que merecem ser contados e recontados, quantas vezes 

necessário, e guardados nas memórias não somente dos próprios, mas, também, dos jovens 

caiçaras. Percebo neles uma valorização dessas memórias, da cultura e do modo de vida 

que, ao serem mencionados, deixam os olhos da Dona Teresa, marejados. Os velhos da 

Ilha são o grande arquivo vivo das memórias dos moradores desse lugar tão peculiar por 

suas especificidades. Seria o termo “caiçara” uma categoria?- Identidade inventada por 

nós, intelectuais?  

Os jovens da Ilha se reconhecem como caiçaras, eles dizem “sou caiçara, nasci e fui 

criado aqui na Ilha”. Percebo na fala de alguns jovens o orgulho por integrarem esse grupo, 

porém isso não é garantia da valorização e resgate da cultura, dos costumes e do modo de 

vida desses moradores que vivem em “um verdadeiro paraíso” para aqueles que visitam o 

local. Houve um esvaziamento nas festas de santos, nem todas as casas cozinham com 

fogão a lenha, nem todos os filhos de pescadores pescam, muitos jovens não ouvem mais o 

canto dos pássaros, pois em seus celulares toca funk, “o mar não dá mais peixe como 

antes”, “a Ilha de antes era melhor de se viver”. Houve mudanças ao longo do tempo que 

foram alterando a existência e o modo de viver dessas pessoas, nas suas estruturas mais 

simples, como por exemplo, o que os alunos caiçaras fazem para se distraírem no caminho 

para a escola, o que costumam ouvir, assim como as mudanças naturais e econômicas 

sofridas.  

 Quando falamos em Ilha, os aspectos políticos, ideológicos, turísticos e econômicos 

se destacam de maneira muito significativa. Digo isso, pois ouvi relatos de jovens alunos 
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moradores da Ilha que dizem serem mal vistos pelo “continente” por serem moradores da 

Ilha. P.A, aluna do 6º ano da Escola Municipal General Sylvestre Travassos relatou que as 

escolas e o ensino da Ilha não têm valor para os “do continente”. “Eles dizem que o ensino 

da Ilha é fraco, que não é bom, mas é mentira. Minha irmã estudou aqui, fez faculdade e 

agora é diretora de uma escola da Ilha. Eu estudo aqui e o ensino não é fraco, é normal 

como nos outros lugares”. Com essa afirmação de P.A. uma reflexão me vem a cabeça, se 

o ensino da Ilha é considerado fraco por alguns do continente, como por outro lado, 

pessoas da Ilha aprenderam a escrever de outras formas, usando outras estratégias 

importantes? 

Autodidatismo 

“Aprendi a escrever na terra. Tinha 18 anos, pegava um pedaço de 

jornal e perguntava pra qualquer um que soubesse: que letra é essa? 

A pessoa dizia e eu escrevia no chão. Daí em diante escrevi 

largamente. Escrevi de tudo. Fazia aquela garrancharia e depois 

arrumava. Rapaz! O que eu mais gostava de fazer era estudar, mas 

aqui não tinha escola... Três meses de estudos pra mim teria sido como 

200 anos!” Antônio Alexandre de Oliveira caiçara de Ubatuba – SP 

1.2 Trabalhadores voláteis 

 O bairro de Jacuecanga mais especificamente, localizado na cidade de Angra dos 

Reis, é configurado pela grande presença de trabalhadores voláteis. Trabalhadores oriundos 

de outros estados do Brasil que, por condições precárias de vida e de trabalho, migram para 

outras regiões em busca de mais qualidade de vida, levando consigo mulheres, filhos e as 

poucas coisas que conseguem. Muitos desses trabalhadores migram de um lugar para o 

outro constantemente, não se enraízam. Fator esse que dificulta muitas vezes a 

aprendizagem de seus filhos no que tange a educação formal em variados aspectos, desde 

cognitivos até a aceitação de sua cultura, que é carregada pelos pais para cada região que 

vão. Porém, do ponto de vista de uma formação social e cultural, a inserção em múltiplos 

contextos enriquece muito a experiência e a formação humana. Se configura assim nas 

escolas dessa região uma multiplicidade de culturas, costumes, maneiras de falar e 

especificidades que não é comum a outras escolas que conheço. Posso, a partir disso, 

destacar algumas observações que torna esse público particular. Existe um agravante que 

pelos professores da rede é considerado importante, que é a chegada e a saída dos filhos 

desses trabalhadores voláteis à escola, na medida em que eles chegam com o ano letivo já 

iniciado, alguns, até mesmo, na metade do ano. E da mesma forma que chegam saem, 
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deixando para trás as raízes já fixadas por essas crianças na comunidade escolar, situação 

essa que as afeta profundamente.  

Outro dado observado é a relação que as crianças estabelecem entre si, 

caracterizando momentos de “pré-conceitos” dos diferentes modos de falar, das regiões 

nativas, da aparência ou das singularidades nos modos e tempos de aprendizagem. Alguns 

alunos se decepcionam por regredir algumas vezes de série, porque na cidade deles 

estavam no 3º ano e aqui “são rebaixados” para o 2º ano. Se sentem burros e muitas vezes 

isso desestimula a criança, que não entende o porquê de ter acontecido isso.  

 As famílias dos trabalhadores voláteis quando chegam a uma nova região não têm 

muitas opções de moradia, logo vão morar em lugares periféricos que não são vistos como 

favelas pelos moradores da cidade. Para eles é apenas uma região como outra qualquer, 

mas as características comuns a uma favela, como becos, vielas, falta de saneamento 

básico, água entre outros aspectos estão presentes e reafirma a precarização do lugar. As 

casas são alugadas a preços altos ou até mesmo construções irregulares que se torna o novo 

lar dessas famílias. O interessante de se pensar é que ao mesmo tempo em que chegam 

muitos trabalhadores com suas famílias em busca de melhorias, voltam para suas terras 

natais ou para outras regiões, outros tantos. A música “Encontros e Despedidas”, da Maria 

Rita descreve de maneira singular as idas e vindas desse grupo. 

Encontros e Despedidas – Maria Rita 

Mande notícias do mundo de lá 

Diz quem fica 

Me dê um abraço, venha me apertar 

Tô chegando 

Coisa que gosto é poder partir 

Sem ter planos 

Melhor ainda é poder voltar 

Quando quero 

Todos os dias é um vai-e-vem 

A vida se repete na estação 

Tem gente que chega pra ficar 

Tem gente que vai pra nunca mais 

Tem gente que vem e quer voltar 

Tem gente que vai e quer ficar 

Tem gente que veio só olhar 

Tem gente a sorrir e a chorar 

E assim, chegar e partir 
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São só dois lados 

Da mesma viagem 

O trem que chega 

É o mesmo trem da partida 

A hora do encontro 

É também de despedida 

A plataforma dessa estação 

É a vida desse meu lugar 

É a vida desse meu lugar 

É a vida 

 

2.3 Quilombolas 

 Quilombo é um território delimitado e ocupado por determinados grupos sociais 

que historicamente lutam para se afirmarem na sociedade em que vivemos. São povos que 

tem sua cultura muito e carregada de significações. Um povo que permanece na luta pelo 

seu reconhecimento e direitos em diversos aspectos.  

“A territorialidade, além de incorporar uma dimensão estritamente 

política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois 

está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, 

como elas próprias se organizam no espaço e como elas dão significado 

ao lugar. “ (SACK apud HAESBAERT, 2004, p.3)  

 Em Angra dos Reis tive meu primeiro contato com um Quilombo e, mesmo que 

tenha sido breve, pude perceber que os negros que integram esse grupo lutam pela 

valorização de sua cultura, pelo respeito às diferenças e por seus direitos. São pessoas que 

vivem de maneira livre em seu espaço, dançando a capoeira, fazendo comidas típicas, 

realizando festas alegres e coloridas além de reuniões para reivindicar suas necessidades, 

garantir seus direitos e territórios físicos. O negro em nossa sociedade ainda é muito mal 

visto e carrega em suas costas o nosso preconceito. Posso perceber que aqueles que dizem 

não ter preconceitos são os que mais têm. O negro não tem chances e oportunidades como 

o branco e isso reflete de maneira significativa em sua vida, em amplos aspectos. 

 

2.4 Indígenas 

 Quando pensamos nos indígenas, muitos de nós imaginamos um grupo de 

selvagens que vivem em uma área geográfica afastada da civilização e que não têm relação 

nenhuma com nossa vida. Porém, os tempos são outros, e ao mesmo tempo em que muitos 
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têm esse pensamento, outros reconhecem esse povo, sua cultura, seus costumes, aprendem 

a respeitar e compreender as suas particularidades. Os indígenas têm seus territórios muito 

bem delimitados, geralmente bem afastados dos grandes centros urbanos. Eles ocupam 

espaços, muitas vezes, não vistos por nós, por conta de sua localidade e dificuldade para 

acesso, que muitas vezes são feitos por trilhas ou caminhos que para alguém que não tenha 

familiaridade com o ambiente não diz muito aonde levará. A territorialidade desse grupo é 

clara quando nos deparamos com sua aldeia, tamanha as especificidades e características 

presentes. 

 Os povos indígenas têm uma forma muito peculiar de compreender a vida. Digo 

isso, pois a relação que os mesmos têm com suas crianças, por exemplo, é completamente 

diferente da nossa. Exageramos nos cuidados e no zelo com nossas crianças e por essa 

superproteção acabamos impedindo que elas experimentem sua infância para viver uma 

infância que inventamos para elas e julgamos ser a mais apropriada.  

Os indígenas Guarany Mbya, que estão localizados na região do Bracuí em Angra 

dos Reis deixam suas crianças livres, a ponto de brincarem com objetos cortantes, em 

beiras de penhascos, sozinhos, sem a vigilância de um adulto e essa é uma prática comum 

para eles. Suas crianças são livres e nessa liberdade eles aprendem com os mais velhos, a 

partir daquilo que observam e não através daquilo que lhes é ensinado de forma 

obrigatória, muitas vezes, como em nossa cultura. O interessante é perceber a relação de 

cuidado que existe entre as crianças mais velhas com as mais novas. As mais velhas se 

sentem responsáveis pelas mais novas e sempre que são solicitadas estão atentas para 

atender a um pedido que muitas vezes vem sem palavras. 

 Ao longo desse capítulo busquei apresentar minhas observações e impressões sobre 

os quatro troncos de classes populares apresentadas no trabalho, de forma clara e objetiva a 

partir daquilo que vivenciei. Como bem diz o título é o olhar do observador sobre esses 

grupos. No próximo capítulo irei tratar das políticas de alfabetização voltadas para as 

crianças dos quatro troncos, de forma a destacar a existência ou ausência dessas políticas. 
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CAPÍTULO 2 

AS POLÍTICAS DE ALFABETIZAÇÃO VOLTADAS ÀS CRIANÇAS DAS 

CLASSES POPULARES EM ANGRA DOS REIS 

Nos últimos dois governos em Angra dos Reis, considerando a hipótese que são 

antagônicos, um supostamente de esquerda e outro de direita, podemos perceber que não 

houve políticas educacionais voltadas para os grupos de classes populares aqui 

apesentados. Sabemos que um partido não é liderado apenas por uma ou duas pessoas e 

sim por um grupo que tem interesses comuns e que por esse motivo os desejos e as 

vontades individuais não são tão livres, passamos a entender, talvez, o porquê dos nossos 

governantes não fazerem muito pelos grupos, de forma a ressaltar sua cultura e seus 

conhecimentos ao ponto de torna-los aliados ao processo de alfabetização das crianças. 

Consigo visualizar o que pode ou não um governante de uma cidade, na medida em que ele 

tem autoridade o suficiente para criar projetos e tomar iniciativas bem particulares às 

necessidades de sua cidade e de seu povo. Porém, sabemos bem que essas atitudes podem 

ir contra os demais integrantes do partido, que por sua vez, também, precisam aprovar as 

ações. 

A partir dos estágios que fiz pela faculdade e das minhas observações pude 

perceber que a rede de ensino não pensou um determinado material didático para cada 

especificidade. Mesmo Angra dos Reis sendo uma cidade com grupos sociais tão distintos, 

os livros didáticos que as crianças da Ilha Grande recebem são os mesmos que as crianças 

do Quilombo recebem. Entendo que o processo de ensino/aprendizagem deva partir da 

realidade do aluno, daquilo que se faz presente e útil em sua vida, porém não devemos 

deixar de apresentá-los ao mundo, ao novo, às profundas e significativas mudanças que 

vivemos. Não é preciso que as crianças sejam emolduradas para que sua cultura não seja 

apagada, nem tampouco considerá-las incapazes de relacionar sua cultura, seu povo, suas 

características com as modernidades do tempo presente. Pensando com Vigotsky (2009), a 

linguagem interior é pensamento ligado à palavra; nossa língua é a forma como nos 

comunicamos, nos expressamos e dizemos aquilo que se passa em nosso pensamento. O 

aluno precisa passar por fases de construção do pensamento e da linguagem até chegar aos 

conceitos científicos, para que entenda que o que ele pensa pode ser expressado através da 

linguagem da cultura letrada. A partir disso a criança percebe o “poder” social que se tem 

em saber escrever e ler e a importância de sua utilização. Diante disso levanto o seguinte 
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questionamento: não faria mais sentido e teria mais significação para a vida dessas crianças 

partir de sua cultura e de seus saberes para passar por essa fase de construção do 

pensamento e da linguagem? Como a aprendizagem se tornar significativa se o que as 

crianças desses grupos aprendem é o pensamento do opressor? Não irei me aprofundar 

nessa questão, pois daria outra monografia, mas quem sabe, em trabalhos futuros, eu 

retorne a essa questão potente. 

Por Angra dos Reis se tratar de uma cidade turística de maravilhas inexplicáveis, a 

especulação imobiliária cresceu de forma absurda na cidade. Crescimento esse que não 

trouxe vantagens para moradores de terras quilombolas, por exemplo. Grandes empresas 

são responsáveis por negociar um preço inferior ao que de fato essas terras valem, isso 

quando alguém de nome importante não se diz dono das tais terras e quer tirar o povo de lá 

a qualquer custo. Além de uma luta diária por sua cultura e pelo respeito ao seu povo e 

crenças, esse grupo também tem de lutar pelas suas terras, pelo seu espaço físico para que 

este não lhe seja arrancado como tantas outras coisas. A especulação imobiliária na cidade, 

também, é outro exemplo de conflitos vividos por esses grupos, por se tratar da cidade que 

é.  

Existe uma região em Angra dos Reis chamada de área rural e as escolas da região 

são denominadas “escolas do sertão”. As escolas do “sertão” são aquelas mais afastadas do 

centro comercial, onde as famílias têm práticas de plantio, de criação de animais, etc. 

Nessas escolas, as crianças têm um material didático diferenciado. Os livros que as 

crianças recebem são totalmente rurais, ou seja, todo o conteúdo e todos os materiais 

relacionados à educação da rede de ensino fazem referência às crianças que vivem 

completamente imersas no mundo rural, porém, a realidade se contrapõe a esse material. 

Um aluno chega a escola, por exemplo, com um celular com acesso à internet, um tênis de 

marca e simplesmente não se reconhece naquele material, que é tão específico e voltado 

para uma realidade que talvez tenha sido a de seus pais, pessoas que viveram as 

características do campo de forma mais profunda do que as crianças do momento presente, 

que são muito influenciadas pela cultura do centro. O aluno olha na capa do livro e vê 

crianças brincando no campo, com vacas e galinhas, protegidos por cercas manuais onde 

tem criação de animais e plantios. O que pensar diante disso?! Optou a rede por esse 

material como uma forma de valorizar e preservar essa cultura? É certo não levar as 

mudanças sofridas por esse grupo em consideração? Vejo esse material como uma forma 

de forçar algo que talvez não exista mais. Os tempos são outros e o pai de família que 
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alguns anos atrás vivia do plantio, hoje está na cidade trabalhando para uma indústria. Algo 

que também não é bom se pensarmos que esse trabalhador vende sua mão de obra e é 

explorado de diversas formas.  

O ensino nas escolas indígenas é o que chamamos bilíngue, pois além de aprender a 

língua Guarani também aprendem a língua portuguesa. A rede exige que os indígenas 

aprendam o português, ou seja, essa é a língua que legitima a aprendizagem da leitura e da 

escrita na sociedade. Contudo eles não deixam de lado sua língua nativa. Ambas são 

aprendidas lado a lado no quadro nas salas de aula da aldeia. 

 A proposta de alfabetização da rede de Angra é apenas uma, ainda que saibam da 

existência e convivência de toda essa diversidade cultural. Tal proposta foi pensada sem a 

participação dos educadores, apenas apresentada a eles de forma a seguir seu “passo a 

passo” para uma hegemonização da educação. Imaginemos isso na prática, que conflitos 

diários os professores e os alunos encontram nesse processo tão importante na vida de um 

sujeito? A rede não leva em consideração a realidade e os conhecimentos daqueles que 

estão inseridos verdadeiramente no processo de alfabetização e na realidade de cada um 

desses grupos de classes populares. 

Ensinar a ler e a escrever é na visão de muitas pessoas uma tarefa primordial da 

escola. Não quero dizer que não seja. Porém outras aprendizagens acabam sendo 

desvalorizadas por serem consideradas de menos importância ou como um ensinamento 

que não é “dever” da escola. Tais como o convívio social, o respeito às diferenças, os 

pontos de vistas diferentes, as regras a serem respeitadas. Os limites impostos pela escola, 

que são muitos e se prendem a “jogar o jogo da escola”, repleto de regras e posturas a 

serem seguidas e copiadas. Para muitas crianças é a escola que terá função de pai e mãe, 

que irá ensinar desde conteúdos até as lições mais primordiais da vida. Para muitas 

crianças é na escola que elas vão fazer a única refeição do dia. É o único lugar em que 

recebem carinho, mesmo que dividido com outras vinte crianças.  Diante desta realidade 

que se apresenta aos nossos olhos, acredito ser necessário uma análise sobre o que é a 

escola hoje e para que ela serve? Claro que nós, parte integrante da escola, não devemos 

cultivar uma prática que já se tornou rotineira entre os profissionais de educação, que é o 

de querer resolver tudo, ser mais que um professor dentro da escola e se envolver de tal 

modo nos problemas e na realidade de vida dessas crianças que acabam se frustrando por 

cada coisa que acontece com o aluno. Tiramos do Estado e da rede as suas obrigações, 
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dando sempre um “jeitinho” em tudo, seja por falta de condições ou “paciência”, para 

esperar que alguma ação seja realiada. Não recebemos apoio no momento necessário e 

precisamos agir para não compactuarmos com as coisas que vemos piorando.   

Em um levantamento de dados no site oficial da prefeitura municipal de Angra dos 

Reis pude observar que não há qualquer tipo de especificidade com relação aos quatro 

troncos de classes populares da cidade. O site é bem elaborado e organizado, de fácil 

acesso e contem todas as informações dos órgãos governamentais, como telefones, 

endereços, pessoas responsáveis por cada secretaria e um breve histórico das mesmas. 

O link da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia é dividido da 

seguinte forma: 

A secretária: uma breve apresentação da secretária Raquel Benati e de sua trajetória na 

educação.  

Cadastro de universitários: cadastro visando o desenvolvimento de estudos de políticas 

para atender a demanda de transportes de estudantes universitários. 

Unidades escolares da rede municipal: nomes das escolas, endereço, bairro, telefone e 

escolas que oferecem salas de recursos multifuncionais. 

Web acervo: espaço reservado para pesquisas de livro, revista, jornal e áudio/visual. 

Programa mais educação: um breve resumo do que é o programa e cadastro e envio de 

currículo para monitores. 

Auxílio transporte para estudantes: informações e documentos necessários para a adesão 

do Programa Auxílio-transporte. 

Canal aberto: canal onde qualquer cidadão poderá esclarecer dúvidas, fazer observações e 

dar sugestões para melhoria dos serviços e da educação municipal. Tem o objetivo de 

estreitar relações com a comunidade escolar. 

Fale conosco: localização e contatos telefônicos. Campo para envio de e-mails. 

Como podemos observar o site é bem claro e dinâmico como mencionei anteriormente, 

porém, trata a educação de forma global, ou seja, todos os canais de acesso ou contato com 

os serviços da Secretaria de Educação se faz de única forma, mesmo se tratando de uma 
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rede com tantas culturas distintas e com consideráveis diferenças entre os grupos. Acredito 

que toda especificidade deve ser respeitada e adotada na medida do possível pela rede. 
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CAPÍTULO 3 

AS PESQUISAS DO IEAR/UFF EM TORNO DAS CLASSES POPULARES DE 

ANGRA DOS REIS 

3.1. CAIÇARAS 

 O paraíso esquecido 

 As professoras pesquisadoras Dagmar de Mello e Silva e Onete Lopes Ferreira
2
 têm 

como objeto de pesquisa reavivar a memória cultural dos moradores das Praias abrigadas 

pela Baía da Ilha Grande estabelecendo relações intergeracionais para que os jovens 

construam laços históricos com a cultura local de seus antepassados. Elas realizam a 

pesquisa com o apoio de estudantes de uma escola pública do ensino básico situada na 

Baía de Ilha Grande em Angra dos Reis. Mais do que realizar um inventário da cultura 

local, de seus costumes e valores, as professoras têm como proposta teórica/metodológica 

possibilitar uma experiência estética entre os jovens e as tradições locais utilizando-se de 

dispositivos estéticos tais como a arte e a criação de imagens, que, por sua vez, possam 

sensibilizar esses jovens para a possibilidade de se perceberem como uma Existência Livre 

de subjetivações produzidas por interesses de grupos sejam, religiosos ou econômicos. 

Existência essa que fica clara na fala e relatos a respeito das fotografias feitas pelos 

próprios alunos. 

 Possibilitar um olhar estético, “provocar visões” e desconstruir “olhares 

naturalizados” passou a ser um dos desafios das ações da pesquisa. Dizem as professoras 

que buscam disparar dispositivos que provoquem o pensar através dos sentidos, o pensar 

sobre si e o outro, e o reconhecimento de si como sujeitos historicamente produzidos, mas 

que podem construir outros modos de se constituírem existencialmente. Para as 

pesquisadoras o principal aspecto que deve nortear as suas investigações consiste em tentar 

‘salvar as coisas de sua crescente miséria’ (SILVA e FERREIRA, 2012) promovendo 

estilos de existência tão diferentes uns dos outros quanto possível mesmo em espaços 

próximos. 

                                                           
2
Professoras doutoras adjuntas da Universidade Federal Fluminense/IEAR – Departamento de Educação 

Projeto: Experiência, Memória e Narrativas nas histórias de Jovens estudantes e Adultos Caiçaras: 

Construindo sentidos entre a cultura acadêmica e as culturas locais 
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 As ações das professoras foram tecidas nos princípios teóricos/metodológicos da 

pesquisa intervenção, que faz uso do “método como estratégia” (MORIN, CIURANA e 

MOTTA, 2003) que agrega o desvio como possibilidade de reorganização para o 

conhecimento. Suas ações na Escola General Sylvestre Travassos têm promovido 

espaços/tempos de aprendizados criativos. Para a realização de uma das intervenções da 

pesquisa foram distribuídas dez máquinas fotográficas digitais para uso coletivo, 

espontâneo e voluntário, pelos alunos dos últimos anos de ensino do segundo segmento da 

escola em questão. As câmeras eram revezadas entre os estudantes de modo que o maior 

número possível deles pudessem captar suas visões sobre a Ilha. Essa oficina acabou 

culminando numa exposição na principal Casa de Cultura de Angra dos Reis, gerando, 

também, um filme curta metragem que documentou, nas vozes dos meninos e meninas, os 

sentidos que eles produziram com essa experiência.  

Segundo as professoras, as fotografias retratavam experiências singulares, mas, de 

natureza coletiva, posto que expressavam as relações que os homens e mulheres 

estabelecem com os territórios que vivem , bem como as relações uns com os outros. Além 

disso, as professoras também construíram um acervo imagético, voltado a preservação da 

memória social da Ilha Grande para conhecimento das gerações posteriores. 

Através dos olhares registrados pelas fotografias dos alunos podemos perceber o olhar 

sensível, estético e voltado para si, para seu mundo e para o outro. Assim como na fala dos 

alunos no documentário, também, notamos nos momentos eternizados em fotos o pensar 

através dos sentidos, através daquilo que nos afeta, nos toca e nos modifica.  



27 
 

 

Figura 1: Em memória, dona Teresa. 

Fonte: Luciana de Paula 

 

 

Figura 2: Casa da dona Teresa 

Fonte: Luciana de Paula 
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Figura 3: E. M. Sylvestre Travassos: minha experiência de Iniciação Científica 

Fonte: Gisele da Silva de Oliveira 

3.2. TRABAHADORES VOLÁTEIS 

O aluno instável 

 O que era Jacuecanga antes e o que é agora? Será que o bairro seria o que é hoje 

sem o estaleiro Verolme? O que configura o bairro atualmente é seu povoamento 

imigrante, os trabalhadores voláteis que vêm em busca de emprego e melhores condições 

de vida. Esse grupo de trabalhadores é um dos quatro troncos de classes populares 

presentes em Angra dos Reis. Ainda não temos nenhuma pesquisa em torno desse grupo, 

por esse motivo não obtivemos material bibliográfico necessário para estudos e 

aprofundamentos teóricos. Mas tivemos a oportunidade de conversar com Carlos Botelho, 

o nosso Miúdo da xerox, que chegou à Jacuecanga quando ainda não existia quase nada.  

Segundo Botelho, o estaleiro começou em 1960, ano que começaram a vir muitas 

pessoas de Minas Gerais, Bahia, Paraíba procurando por vagas de emprego. E as pessoas 

iam se alojando onde dava, muitas faziam “barracos” em terrenos de quem já tinha 

conquistado um espaço e, dessa forma, foi crescendo aos poucos. Os engenheiros na época 

eram contratados na condição de terem uma moradia já garantida. De acordo com Botelho 

o senhor Verolme pagava muito bem na época aos funcionários e disse ainda que ser um 

trabalhador do estaleiro garantia privilégios a uma pessoa, como, por exemplo, ser bem 

recebido pelas famílias e comerciantes da região.  
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O Senhor Verolme era um holandês dono do estaleiro Verolme e foi a pessoa que criou 

a Escola Cornelis Verolme, atualmente municipalizada, pano de fundo para minhas 

observações no estágio obrigatório da graduação. A escola que antes atendia os filhos de 

trabalhadores continua tendo a mesma função nesse bairro, recebendo a cada dia um aluno 

oriundo de tantos cantões desse Brasil. Segundo Botelho, Verolme era um homem muito 

querido na região e todos sentiram muito sua morte.   

O impacto inicial do estaleiro na cidade foi de fato o povoamento, fazendo com que ela 

fosse crescendo de maneira acelerada e surgindo assim novos bairros. Botelho cita, 

inclusive, sua família como imigrantes. Ele diz que é angrense, mas que seus pais e alguns 

irmãos nasceram em Santa Catarina. Outro impacto que teve na cidade foi com relação ao 

comércio, que também cresceu de forma significativa. 

Houve uma época em que o estaleiro fechou durante dez anos e Jacuecanga ficou 

“parada”. Segundo Botelho, quem era de fora voltou para suas cidades e quem era de fora e 

já tinha se estabelecido aqui ficou e teve que procurar formas de se sustentar através de 

outras atividades de trabalho, como por exemplo, pedreiro, pescador etc. Os trabalhadores 

não eram estáveis, eles vinham de acordo com a demanda de trabalho e diante desse 

fechamento a maioria voltou para suas cidades de origem. De acordo com Botelho o 

estaleiro reabriu em 2000. 

3.3. QUILOMBOLAS 

  A tradição do Quilombo 

O professor pesquisador Augusto César Lima
3
 desenvolve um projeto em uma escola 

da rede pública rural no distrito de Lídice, no município de Rio Claro no estado do Rio de 

Janeiro. Escola essa onde quase a totalidade de seus alunos é de origem quilombola, que 

por sua vez têm duas características das quais não se atribui aos espaços quilombolas. Uma 

delas é o fato de ser uma comunidade evangélica pentecostal da Assembleia de Deus e a 

outra é que a origem de sua identidade foi assumida há poucos anos, a partir da luta pela 

terra. 

                                                           
3
 Profº Drº. adjunto e diretor do Instituto de Educação de Angra dos Reis/IEAR-UFF 

 Projeto: Orientações oficiais e a diversidade cultural: as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e a cultura escolar 

numa escola pública rural do distrito de Lídice (Rio Claro-RJ)  
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A pesquisa inicialmente tinha o objetivo de possibilitar um quadro de análises das 

orientações pedagógicas e das práticas educacionais em relação à diversidade cultural da 

escola, propondo uma reflexão das práticas escolares e dos sujeitos participativos. Também 

tem o objetivo de acompanhar como vêm sendo implementadas as leis 10. 639/2003 e 11. 

645/2008, que obrigam o ensino da História da África, da cultura afro-brasileira, dos povos 

indígenas e a cultura indígena na escola básica; conhecer como são ministrados os 

conteúdos; contribuir para a reflexão das professoras da escola sobre seus saberes e 

fazeres; e, construir uma experiência para o mapeamento do contexto sócio-econômico-

cultural da população escolar afro-descendente para futuras pesquisas nas redes públicas da 

região. 

A Escola Municipalizada Rio das Pedras onde a pesquisa é desenvolvida fica 

localizada nas vizinhanças das terras da comunidade Quilombola do Alto da Serra. A 

escola foi reinaugurada há cinco anos, por reivindicações da comunidade, após oito anos 

fechada. O acesso a ela é feito por uma estrada de chão. A instituição é multisseriada com 

um único turno matutino. 

Lima (2013), afirma que assim que chegou à escola com suas alunas pesquisadoras 

ficaram surpresos, pois a realidade que se apresentava diante dos olhos deles não condizia 

com os alunos, com a comunidade e o contexto no qual muitas daquelas crianças nasceram 

e vivem até hoje.  Os materiais escolares, livros didáticos e a ornamentação escolar não 

tinham relação alguma com a especificidade daquela comunidade quilombola, na medida 

em que quase a totalidade dos alunos era negra e no mural de entrada da escola a imagem 

que ilustrava era constituída por crianças e adultos brancos. 

O professor ressalta ainda um dado muito relevante para pensarmos essa comunidade, 

que é o fato deles não terem práticas culturais características do povo, ao ponto de rejeitar 

totalmente a cultura de seus ancestrais. Isso se dá por conta da religiosidade evangélica 

pentecostal. Diante disso ele levanta o questionamento. “Como falar de herança, dos 

ensinamentos, da cultura, da identidade afro-cultural se os próprios descendentes não se 

reconhecem como pertencentes a esse meio, e já têm uma opinião formada com relação a 

essas práticas culturais, é “macumba” (LIMA, 2013, p.9).  

Segundo Lima (2013), alguns autores afirmam que a cultura escolar tem um papel 

hegemonizador, porém não é consenso, especialmente para os educadores que estão em 

sala de aula, para os quais a cultura escolar já está naturalizada e não foi objeto de reflexão 
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em sua formação inicial. Lima diz que a cultura escolar tem grande influência na formação 

da população brasileira na construção de nossa visão de mundo. Ressalta ainda que quando 

se trata da problemática racial na escola, a cultura escolar se junta ao mito da democracia 

racial no Brasil, usando uma máscara de que as relações raciais são igualitárias e ausentes 

de preconceito.   

Por fim, muitos dados foram “fornecidos” para conhecer o sujeito e as práticas de 

ensino, dados esses que por sua vez fizeram alguns questionamentos surgirem, como por 

exemplo, qual seria o sentido de uma investigação da cultura nas condições descritas 

anteriormente sobre aquele espaço escolar? Evidenciar práticas pedagógicas 

preconceituosas? Reconhecer o silêncio da questão racial na escola? A necessidade de 

formação continuada para os professores? Questionamentos esses levantados por Lima 

(2013), a partir de sua pesquisa-ação, na qual os sujeitos se “transformam” mutuamente. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Escola Municipalizada Rio das Pedras 

Fonte: Imagens do projeto em questão 

Figura 4 – Escola Municipalizada Rio das Pedras 
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Figuras 5 e 6: Decoração da escola quando o projeto chegou. 

Fonte: Imagens do projeto em questão 

            

Figuras 7 e 8: Imagens da decoração escolar durante o desenvolvimento do projeto 

Orientações oficiais e a diversidade cultural: as leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e a cultura 

escolar numa escola pública rural do distrito de Lídice (Rio Claro-RJ)     

Fonte: Imagens do projeto em questão 

           

Figuras 9 e 10: Imagens referentes a decoração da escola em um momento de pausa nas 

atividades do projeto  

Fonte: Imagens do projeto em questão 

3.4. INDÍGENAS 

Uma infância indígena e seu pesquisador 

O professor pesquisador Domingos Nobre
4
, nos apresenta aspectos importantes para 

pensarmos no processo de escolarização que vêm sofrendo os povos indígenas, neste caso, 

                                                           
4
Prof.º Dr.º adjunto da Universidade Federal Fluminense/IEAR – Departamento de Educação              

Projeto: Magistério Indígena e Escolarização Guarani Mbya 



33 
 

mais especificamente os Guarani Mbya da aldeia Sapukai, localizada no Bracuí, na cidade 

de Angra dos Reis, estado do Rio de Janeiro. Segundo o relato, o processo pelo qual vem 

passando a aldeia pode alterar a cultura da infância Guarani. 

Nobre (2007), irá se basear dentre outros conhecimentos, no campo da antropologia 

para pensar a infância. A partir das contribuições antropológicas somos indagados a pensar 

sobre o que sabemos da infância. E assim se chega à conclusão que o que se sabe da 

infância ainda é o que os adultos sabem dela. Diante disso, somos convidados a discutir as 

concepções de infância que permeiam os indígenas, conhecendo um pouco de sua cultura e 

do seu olhar sobre as crianças.  

A educação indígena tradicional nunca precisou de escolarização, de acordo com 

Nobre (2007) que ressalta a importância de (re)conhecer essas diferenças entre educação 

indígena e educação escolar indígena. Partindo disso, questiono-me:a como os indígenas 

vêem a educação escolar? Será ela uma invasão em sua cultura, eu seu cotidiano e na 

comunidade?  Será ela necessária? Afinal, as crianças Guarani são criadas totalmente 

livres, com bastante autonomia, o que por sinal não é uma característica que a escola 

permite, assim como a liberdade para ao menos se expressarem de formas diferentes das 

que já são as esperadas. 

As crianças indígenas aprendem pela imitação dos adultos, e desta forma vão se 

formando e tomando papéis na aldeia. As crianças brincam daquilo que é o trabalho do 

adulto. A menina planta e colhe, enquanto o menino pesca e, quando se é um pouco 

maiorzinho, caça. Nobre diz entender essa imitação como um componente constituinte 

próprio da cultura infantil Guarani. Há, também, um elemento religioso muito importante, 

pois as crianças são vistas como uma reencarnação de um adulto. 

O cuidar para os indígenas tem um sentido bem diferente do que é cuidar para nós. Eles 

cuidam deixando livres, à vontade para serem crianças, seja brincando de imitar ou em 

outras brincadeiras. Nós protegemos com excesso de cuidados, não deixando muitas vezes 

até a criança dentro de um quarto repleto de brinquedos com medo que ela se machuque, 

que algo ruim lhe aconteça.  

A infância que eu tive, por exemplo, não é a mesma que meus sobrinhos têm e que 

meus filhos terão. Isso se dá devido às mudanças históricas, sociais e culturais que 

passamos ao longo de anos. O universo cultural infantil indígena também vem sofrendo 
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essas mudanças com a chegada da escola e na escola. Irão surgir outros tipos de infância 

Guarani. 

Para concluir, Nobre (2007) levanta alguns questionamentos que são de extrema 

importância para se pensar a escolarização nas aldeias indígenas, como por exemplo, o que 

se espera de uma criança-aluna indígena? O que os Guaranis precisarão ensinar para suas 

crianças depois da escola? 

Neste capítulo minha intenção foi apresentar os grupos a partir das pesquisas presentes 

no IEAR/UFF, de forma a explicitar as contribuições dos pesquisadores em torno dos 

quatro troncos. Em seguida apresento minhas conclusões sobre este trabalho. 
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CONCLUSÃO 

O que norteia a escola? Duas respostas me vêm imediatamente à cabeça. A primeira 

resposta é a que ouço desde bem pequena, que a escola é importante para ser alguém na 

vida, para ter estudo e que esse seja reconhecido pela sociedade. A segunda resposta é a 

formação para o mercado de trabalho. Passamos por um modelo no qual somos criados 

para o consumo e, se desejarmos consumir, precisamos ter dinheiro, capital. Em suma, 

penso que a escola tenha essas duas funções primordiais em nossa vida, nos direcionar para 

o trabalho e para ser um bom cidadão. Diante disso, pensemos agora na escola que recebe e 

é o ambiente de formação desses quatro troncos de classes populares em Angra dos Reis. 

Tenho clareza de que a escola em que as crianças desses grupos estão inseridas não é a 

escola que eles queriam. Não é escola para eles e muito menos para seus conhecimentos 

prévios, que vem tornando os sujeitos singulares e subjetivos.  

A partir das minhas observações, conversas, idas a campo e pesquisas bibliográficas 

tive certeza de que as escolas em Angra dos Reis não são pensadas a partir das 

especificidades de seu público, o que prejudica de forma considerável a inserção desses 

grupos de classes populares no processo de ensino aprendizagem. Os sujeitos se tornam 

passivos na medida em que não se reconhecem na escola que lhes é oferecida, em uma 

escola que vem se apresentando como um processo de anulação daquilo que é o aluno e do 

mundo ao qual ele pertence. Como pode uma rede enriquecida com tantas culturas tentar 

impor um único modo de alfabetização? Como pode uma única proposta educacional 

responder às necessidades e expectativas de quatro troncos de classes populares tão 

distintos? Esse trabalho também tem por objetivo ressaltar as mudanças que se fazem 

necessárias no campo da educação em Angra dos Reis, mas também, nos abre os olhos 

para que possamos ver o quanto as coisas caminham erradas. Segundo Torquato (2012), “é 

de fundamental importância para uma proposta séria de alfabetização tentar compreender 

os contextos e territórios das classes populares”.  

Entendo depois disso, que Angra dos Reis me parece ter uma proposta de ensino 

vertical, na qual os “modelos” devem ser seguidos sem que suas especificidades sejam 

levadas em consideração. E um dos fundamentos da proposta é trabalhar a 

transversalidade. Diante disso, como pode o professor que está dentro de uma sala no 

quilombo trabalhar seguindo a mesma proposta de alfabetização de um professor na Ilha 

Grande? O contexto, os conhecimentos prévios do aluno e os conhecimentos do professor 
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de nada servem nesse momento, já que a educação possibilitada é descontextualizada e 

sem sentido muitas vezes, por conta de uma política educacional emoldurada. Ninguém 

melhor que os alunos e professores inseridos na rotina da escola e em determinada cultura 

para planejar como deve ser seu processo de alfabetização. Acredito que deva existir sim 

uma proposta, mas em se tratando de Angra dos Reis, ela deveria ser única nos aspectos 

cognitivos e de desenvolvimento do ser humano em geral, porém não na maneira 

“engessada” dos atuais moldes de como ensinar, o que ensinar ou que método usar. 

Retomando a questão levantada com relação à nomenclatura caiçara, reafirmo que a 

partir de dados de pesquisas e dos relatos dos moradores mais antigos da Ilha, esse é um 

nome dado aos moradores da Ilha Grande por nós, moradores do “continente”. A grande 

maioria de nós não tem contato constante com a cultura, costumes e modos de vida desse 

grupo, porém nos sentimos tão pertencentes àquele lugar que resolvemos dar um novo 

nome a eles. Nome esse que os mais velhos, que guardam em suas memórias as 

experiências e sua cultura, ainda acesa, não reconhecem. Queremos nós dessa forma 

exercer um controle sobre a cultura e o modo de vida desse grupo? Creio que sim, 

queremos ainda mais influenciar e extrair o que esse grupo tão peculiar tem a nos oferecer, 

como por exemplo, suas belezas naturais.  

Acredito no ensino contextualizado à realidade, as experiências dos alunos e dos 

professores. Sei que a rede tem uma proposta que busca essa contextualização através da 

transversalidade, mas, como citado anteriormente, esse ensino necessita atravessar os 

muros da escola e permitir que o aluno leve para a sala de aula suas aprendizagens e seus 

conhecimentos que não existem no campo da prática escolar. O culpado não é o professor 

por isso, nem a rede de um modo geral, mas sim suas políticas educacionais que não 

respondem as necessidades e peculiaridades de seus grupos tão distintos. Mas, a meu ver, 

já está mais do que na hora da rede municipal de Angra dos Reis reformular sua proposta, 

convidar professores, alunos e comunidade para participarem dos planejamentos e das 

propostas de ensino. Esses quatro troncos de classes populares têm suas memórias e suas 

histórias de lutas e resistências e isso deve ser ressaltado e valorizado pela rede, não 

anulado, deixado de lado como se todos fizessem parte de apenas uma única história, um 

único grupo. 

A Lei 11.645/2008 altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela 

Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
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nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática 

“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Recordo-me que quando estudei a história 

do Brasil na minha infância, minha professora disse que os índios eram preguiçosos, 

fracos, por isso os negros que eram mais fortes e resistentes foram escravizados. Acho a 

implementação dessa lei de extrema importância, porém, ainda precisamos atentar para a 

forma como esses conhecimentos estão sendo passados em sala de aula, a forma como vem 

sendo trabalhado. Infelizmente cultivou-se um “pré-conceito” em torno dos indígenas e dos 

negros que a meu ver perdurará por muito tempo. Afinal, somos criados em uma sociedade 

hipócrita e preconceituosa. 

Gostaria também, de ressaltar a importância das pesquisas do Instituto de Educação de 

Angra dos Reis/UFF. Muitos são os aspectos que me levam a dizer que essas pesquisas são 

de extrema importância para nossa formação enquanto profissionais e seres humanos mais 

sensíveis. Dentre esses aspectos estão a visibilidade e a voz desses grupos, que vem 

aumentando nas suas lutas e conquistas diárias. Estão também as trocas entre comunidade 

acadêmica e comunidade local, nesse caso os quatro troncos.  

Os conhecimentos enredados às culturas e modos de vida, as experiências e as visões 

de mundo. A oportunidade de conhecer mais aproximadamente essas culturas para assim, 

quem sabe, romper as barreiras do “pré-conceito”. Ouvimos muito falar em unir 

comunidade acadêmica e comunidade local durante a faculdade, seja nos momentos de 

atividades culturais ou nos debates e discussões de textos e acredito que através das 

pesquisas, essa união, essa troca de fato ocorre de maneira significativa.  

Meu orientador em pesquisas ligadas a este trabalho identificou os quatro troncos de 

classes populares, pois Angra responde com mais materialidade do que em outros lugares o 

que são classes populares. Com este trabalho minha intenção era partir disso e ir um pouco 

mais além, apresentando aqui as especificidades de cada um dos grupos. Acredito ter 

alcançado este objetivo de maneira satisfatória e com isso dividir/apresentar minhas 

experiências e inquietações ao longo dos anos de graduação. Tenho conhecimento que 

muito ainda precisa ser feito e mudado para que esses grupos, assim como outras tantas 

pessoas, tenham direito a condições mínimas de sobrevivência em variados aspectos. 

Minha intenção ao tomar como objeto de estudos as classes populares em Angra dos Reis 

não foi, em momento algum, dizer o que está certo ou errado, mas alertar as pessoas e 
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quem sabe à rede municipal para a existência das múltiplas linguagens que habitam a 

cidade.  

Acredito no ensino contextualizado e mais que isso nos seus sujeitos em plena 

formação, porém a educação municipal de Angra dos Reis vem silenciando a culturas dos 

seus povos. Culturas essas que poderiam ser inseridas no processo de ensino/aprendizagem 

para torná-lo mais significativo, mais contextualizado e talvez dessa forma diminuir o 

fracasso escolar muitas vezes carregado pelo aluno. Por fim, levanto alguns 

questionamentos: Angra conhece Angra? Seu povo, suas histórias, suas lutas? As escolas 

conhecem suas crianças? Como partir da realidade dos alunos para auxiliar no processo de 

alfabetização? É preciso se permitir. Permitir o conhecimento aos alunos que estão dentro 

das escolas e conhecer a realidade dos mesmos. Conhecer os grupos sociais que 

caracterizam a cidade e suas peculiaridades. E esse permitir-se pode ser o ponto de partida 

para muitas e profundas mudanças. 

Angra do Povo 

Autor: Professor de Artes Antônio Eugênio Nascimento (Rede Municipal) 

Araçatiba, Ariró 

E Bracuí 

Tem Itaorna, Caputera e Camorim 

Angra do povo é bem pra lá de Itaguaí 

Tupã protege Tarituba e Parati 

Tupã protege Tarituba e Parati. 

 

Araçatiba é o lugar dos Araçás. 

Madeira em pó também se chama Bracuí. 

Caputera é mata virgem e fechada. 
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Peixe bom é Camorim. 

 

Pedra que quebra é o que se chama Itaorna 

Rio barrento pode ser Itaguaí 

O índio chama a cobra d´água de Gipóia 

Garatucaia é perto de Jacareí. 

 

Bela palemira fez surgir o Ariró 

Terreiro grande é igual Cairuçu 

A Japuíba terra de gente decente 

Pouco mais antigamente  

Era um sítio de Japus. 

 

Garatucaia tinha muita aracá 

Conchas bonitas fui buscar em Tarituba 

Canoa boa era feita em Tarituba 

A cruz de pedra veio de Itacuruça. 

 

Jacuecanga já lançou muito navio 

Hospeda gente do Nordeste e do Sul 

Tem nome grande cujo significado, 
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Tá no livro registrado, é cabeça de Jacu. 

 

Sapinhatuba era um sítio de Mariscos 

E Monsuaba era uma corruptela 

Tem moças lindas que contemplam da janela 

Já andei no Perequê e lá me apaixonei por ela. 
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ANEXO 

Entrevista com a diretora Isabel, C.E.H.I Monsenhor Pinto de Carvalho, localizada na 

Praia Saco do Céu – Ilha Grande – Angra dos Reis. 

Isabel: Meu nome é Isabel, eu sou professora há muitos anos, mas a minha experiência 

maior é com a educação de jovens e adultos. Embora eu houvesse criado uma cooperativa 

na minha cidade, Campo dos Goytacazes, com crianças do pré até, o primeiro seguimento 

do ensino fundamental. Mas o forte mesmo, os anos, muitos anos de dedicação, foi a 

alfabetização de jovens e adultos. E em 2008 eu vim pra cá, através de concurso que passei 

e estou trabalhando aqui já tem, vai fazer seis anos.  

Eu não conheço muito a fundo, porque eu acho que para gente conhecer bem uma 

realidade, você tem que ter mais experiência, conviver mais tempo. Eu conheço pouco, as 

especificidades, as características aqui do povo caiçara e estou, enquanto, diretora de 2013 

para cá. Porque a diretora, minha amiga que trabalhava aqui saiu de licença maternidade e 

me colocou no lugar dela. Agora vai haver uma consulta popular em novembro, para 

escolha de uma diretora. Então a gente está nesse momento, criando uma subcomissão para 

essa consulta e vai haver assim uma escolha para ver se eu permaneço ou se entra outra 

pessoa. 

Gisele: Mas a diretora antiga não volta mais? 

Isabel: Não, ela não quer voltar porque ela tem um bebê. Até falei para ela, volta porque 

você já tem uma experiência bacana. E na verdade quando ela me convidou, eu relutei 

muito, eu não queria porque eu fiz a pós-graduação na UFF em alfabetização das classes 

populares e como minha experiência era muito baseada na alfabetização de jovens e 

adultos, eu queria muito está no chão mesmo da sala de aula, porque eu tive pouca 

experiência em relação a isso. Ai eu queria mesmo está lidando com a classe popular, com 

alfabetização mesmo para ir vivendo toda a experiência no dia a dia. E aí eu, até porque eu 

tinha vontade de está fazendo o mestrado nessa área aí. 

Gisele: Mas a classe popular, na alfabetização de jovens e adultos, na EJA? 

Isabel: Não, de crianças. Porque o que eu fiz foi de crianças, embora tenha trabalhado com 

a EJA. 

Gisele: Você é formada em Pedagogia? 
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Isabel: Não, eu sou formada em letras, português/inglês. Então eu falei para Aline. Não 

Aline eu tenho interesse de estar trabalhando com as crianças para poder desenvolver mais, 

escrevendo, sistematizando essa experiência, mas não houve jeito, porque não tinha outra 

pessoa com um pouco de experiência nessa área para está dirigindo a escola. Aí foi isso, 

por isso que eu estou aqui. 

Gisele: Isabel, você enxerga essas quatro classes populares em Angra, você acha que 

realmente existem? 

Isabel: Assim, acho que sim, inclusive aqui na Ilha, já há os caiçaras que são poucos 

porque eles foram para o... Como eu falei para você, com o fechamento do presídio em 

Dois Rios cresceu o turismo. E o turismo trouxe também, uma demanda muito grande de 

pousadas, de restaurantes, de pessoas com uma visão econômica e devido à região ser essa 

região linda que é, então cresceu muito. E isso fez com que os caiçaras que eram 

pescadores estejam voltando... Também tem toda a questão da pesca, que tem os limites 

para pescar e a prioridade mesmo acaba sendo para as grandes empresas da pesca. O 

pequeno pescador, eles falam aqui o seguinte, porque nós já fizemos uma entrevista com 

eles. Eles têm os limites deles pra pescar, tem a questão do defeso, os barquinhos deles são 

pequenos, eles não vão para alto mar. Quando vão, são esses barcos grandes de empresas 

grandes de pesca, que a gente sabe que existe. E aí eles ficam bem prejudicados, tem muito 

pouco pescador aqui. E aí vêm as grandes pousadas, os grandes restaurantes, que 

empurram esse pessoal. Aqueles que não querem trabalhar nas grandes pousadas, a maioria 

aqui, as mulheres principalmente trabalham nos restaurantes. Elas são muito exploradas, 

porque elas não têm carteira assinada, aqui é sazional, na época do inverno cai muito o 

turismo, então no verão aí aumenta. E eles, os donos das pousadas pagam muito pouco e 

não oferecem os direitos trabalhistas deles. Eles aproveitam da situação, como eles não têm 

de onde tirar. Além do mais aqui é uma região de preservação ambiental. Antigamente 

eles, a pesquisa que eu fiz com as crianças, foi até com as crianças mesmo. Na pesquisa 

que eu fiz a gente percebeu na fala deles o seguinte, antigamente eles podiam plantar tudo, 

então aqui a produção de banana era muito grande e quando a gente anda por aí, a gente vê 

muita bananeira por aí, sabe, no meio da mata. E aí, o seu Calangue que é o senhor mais 

idoso falava: “Isabel, a gente saia daqui com os barcos cheios de banana para vender lá 

fora, a gente tinha nossa horta, a gente plantava tudo, tinha casa de farinha”. Que hoje no 

Eco Museu tá recuperando essa história, criando um museu lá, com casa de farinha, com 

tudo que eles tinham aqui. O Eco Museu é em Dois Rios, onde era o presídio e pertence a 
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UERJ. Aí, então eles não podem plantar, se quer uma horta. Se você tirou um bambu 

mesmo sabendo que o bambu é uma planta, uma vegetação você não pode tirar, mesmo 

sabendo que quanto mais você tira mais ele aumenta, entendeu?! E o IBAMA implica com 

os moradores que tiram o bambu, então você não pode fazer nada aqui. Eles não podem 

pescar porque tem a lei, tem não sei o que, tem o defeso, mas o esgoto é a céu aberto, 

enfim, tem tanta coisa errada. E os grandes empresários cortam mangue, acabam com 

mangue, criam praias e está tudo de olhos fechados. A educação da gente aqui é até fazer 

um pouco esse trabalho de conscientização das crianças, para preservar o ambiente, para 

gostar desse ambiente, enfim. Aí eu vejo o que existe sim essas quatro classes. Aí vem os 

trabalhadores de fora. Aqui tem o Castor de Andrade é uma família. Castor de Andrade foi 

um grande bicheiro do Rio e envolvido com o tráfico de drogas. Porque o grande bicheiro 

mesmo ele é envolvido com essas coisas, e com jogos de bichos, outros jogos que não são 

legais. E eles aqui, eles moram logo ali, daqui a gente vê. Eles devastaram uma área 

enorme, entendeu?! Você pode ver, é uma casa grandona que tem logo ali, eles devastaram 

tudo e criaram alguma coisa lá que a gente não sabe o que é, que os trabalhadores, também, 

não falam com medo de se comprometer. Acho até que isso deve ser pesquisado melhor, 

falado, que baixam toda hora ali helicópteros e a gente não sabe o que é. E os trabalhadores 

vêm de fora para trabalhar ali, tem gente da comunidade também, mas é muito pouco, tem 

mais de fora, vem pessoas de diferentes lugares, até estados diferentes, para trabalhar aqui. 

Então aí tem os caiçaras, tem os trabalhadores que vem de fora e tem os donos das 

pousadas que também não são daqui. 

Gisele: A gente percebe que não é uma característica do bairro Jacuecanga receber 

trabalhadores de fora, é da região. 

Isabel: Não, é da região toda. É uma forma de exploração. Eu vou ser franca a você, eu 

venho de movimentos sociais, então eu, na minha trajetória de vida escolar, de 

universidade e mesmo de trabalho... Eu não me aposentei ainda porque eu trabalhei muito 

em movimentos sociais e movimento social não tem dinheiro pra te pagar. Então eu fui do 

movimento dos trabalhadores sem terra, eu coordenei o movimento em nível de estado na 

educação, trabalhei na CPT que é Comissão Pastoral da Terra, que também trabalha com 

trabalhador rural. Então essa realidade aqui, eu quis muito vir para cá também, por causa 

disso, porque tem muito a ver comigo. Eu já vim do interior, que eu sou do interior de 

Campos, então eu nasci na roça, meus pais também eram cortadores de cana. Aí depois eu 

trabalhei com o movimento de alfabetização de jovens e adultos com os cortadores de cana 
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da minha cidade, durante seis anos. Então eu tenho uma história, uma trajetória que eu 

conheço bem isso. E eu denunciei muito lá, os cortadores de cana que eram explorados, 

que são ainda muito explorados. E aqui eu tento trabalhar com as crianças essa coisa da 

valorização desse sentimento de pertença do lugar, para eles não perderem esse lugar. 

Então eu tenho essa realidade muito viva e sei o que é essa exploração do trabalhador. 

Tento fazer um trabalho com os professores nesse sentido, porque eu vejo que os 

professores, eles têm uma visão muito deturpada da educação. Eu tenho uma professora 

aqui que ela é muito boa, a gente discutiu juntos e eu achei muito boa a ideia, ela é filósofa 

formada pela UERJ. Eu falei, Erika, por que você não aproveita sua formação e não 

criamos aqui, já que aqui é tempo integral, uma oficina de filosofia para criança. Porque a 

filosofia para criança, vai levar a criança aos questionamentos, e se tornar um adulto 

crítico, entendeu. Não essa educação que é cuspe e giz, que você fica só falando de uma 

forma bem tradicional, não. Aí criamos aqui uma, já na época da Aline eu conversei com 

ela, como eu me entrosava muito e ela era uma jovem diretora, com uma visão mais aberta, 

aí eu aproveitei e disse assim: “Aline, olha tem uma pedagogia que é do Freinet. A gente 

pode está trazendo e adaptando aqui”. A gente adapta a realidade que tem, mas é uma 

pedagogia que leva o aluno para fora da sala de aula e ele vê a realidade e a gente traz essa 

realidade para um questionamento dentro da sala de aula. E daí produz textos, tudo 

contextualizado, e não só trabalhar a realidade, mas o mundo como um todo. Vamos levar 

a vida para fora da sala de aula, vamos buscar essa vida lá fora, trazer o interesse dele 

discutir (aluno). Aline num primeiro momento falou assim: “Ah, Isabel, mas a prefeitura já 

tem uma proposta”. Eu disse assim: “Oh, vamos ver qual é a proposta da prefeitura, vamos 

analisar e vamos discutir. Olha você me desculpe, mas a minha sala eu sou dona do meu 

espaço de sala de aula não sou?! Então, não quero ter embate com você, que não é essa 

minha visão, minha proposta. Eu faço na minha sala, é experiência minha, eu não vou 

obrigar ninguém a fazer porque nada obrigado é bom. Mas você me permite?” Aline 

permitiu e então comecei trabalhando com a pedagogia do Freinet, veio a Erika depois de 

mim e a gente conversava. Eu falava: “Olha Erika, eu trabalho assim”. E ela dizia: “Ah, eu 

tenho muita dificuldade, Isabel, não sei o que...”. Aí eu trouxe toda a pedagogia do Freinet, 

tinha contato com a Anne Mary que foi professora da UFF e que era coordenadora do 

movimento Freinet no estado do Rio. Então eu trouxe Anne Mary aqui, ela fez uma 

palestra para as professoras. Eu sei que a escola é pequena, três professoras só, mas elas 

foram sentindo assim, o gosto pela pedagogia. Hoje a gente tenta aplicar essa pedagogia do 

Freinet que é muito bacana. A gente tá engatinhando, porque precisa de uma formação e 
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quando a proposta não é da rede a gente fica mais presa a formação que a rede traz. Tem 

sido bom. Eu sinto que a turminha que saiu depois que nós estamos aqui trabalhando 

assim, dessa forma... a gente faz muita aula passeio, trabalhamos com projetos.  

Gisele: Isabel, o que você acha que tem de diferente da gestão anterior para a atual, com 

relação às necessidades e características de vocês aqui, que é diferente de uma escola no 

contente? 

Isabel: Uma coisa que eu acho primordial é uma gestão, seja ela gestão governamental ou 

uma gestão de escola, é a coisa da gestão democrática. Mas uma gestão democrática 

sabendo que a democracia também tem que ter seus limites. Não é uma coisa 

espontaneísta, uma coisa que não limites mesmo, não tem regras. Então, eu acho que o 

Partido dos Trabalhadores, para mim quando ele traz na filosofia dele essa coisa de abrir 

para eleição de diretores, eu acho que é bacana, ao invés de um vereador vir aqui com 

fulaninho, é qualquer uma, não. Vamos eleger a vontade do povo, o povo coloca o povo 

também pode tirar, se não está bom. E outra coisa é criar o conselho de escola, nós não 

tínhamos aqui o conselho de escola, sabe. Era um conselho que só funcionava na hora do 

COC. O conselho de escola não, ele tem o objetivo muito mais amplo de participação 

muito mais ampla, então isso eu vejo que é muito legal. Mesmo você tendo conflitos, os 

conflitos são resolvidos no diálogo, na discussão, isso é bom. Faz com que o ser humano 

cresça, que o ser humano crie consciência crítica para as coisas, e de não tá aceitando tudo 

que vem. Na ditadura a gente teve isso, a gente teve 20 anos de ditadura e isso ficou 

marcado até hoje, que as pessoas não querem reivindicar seus direitos. É uma questão de 

direito mesmo, eu acho fundamental, isso é uma coisa. Eu vejo também que melhorou o 

diálogo, as pessoas vão mais lá, as pessoas discutem, eu vejo muita mãe lá, os conselhos 

funcionando lá dentro da secretaria. Tem muito problema?! Tem, tem muito problema, mas 

eu acho que isso aí é muito bom, que eu não vi na outra gestão. É também, o material 

didático que a gente jogava tudo fora, porque as canetinhas vinham todas secas, tudo ruim, 

má qualidade. A cola, ainda temos aí caixas cheias de colas horríveis que não dava para 

colar nada e a gente dava paras crianças colar e a gente sabe que tem dinheiro, que tem 

verba, fora isso o que vem do FUNDEB, tem muito dinheiro que vem por aí. Hoje você vai 

lá, eu mostro a você, da Faber Castell, material bom, que eu acho que isso também faz, 

sabe isso não é pouco, porque isso desenvolve na criança respeito, é dinheiro publico que 

está sendo bem empregado e você tem prazer, o professor tem prazer de está com um 

material bom, material legal. Isso também faz parte de um bom ensino. Aqui a gente 
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trabalha muitos com artes, nós somos uma escola de tempo integral. Nós temos artes, nós 

temos músicas, nós temos filosofia para crianças, nós temos comunicação, temos as 

oficinas do Mais Educação e aí a gente usa muito esse material, e se for um material 

porcaria como era. Eu posso mostrar as caixas de cola que vinha, como era, eu falava 

muito, eu mesma era uma que... Não colava simplesmente não colava. Você botava não 

colava, borrava tudo, aquela cola que parecia que era caseira, mas acho que era até pior. 

Hoje é um material bom, que você aproveita muito, sabe... todo o material. Papel muito 

bom, está lá o deposito cheio, não tem nem onde bota, todo tipo de papel, EVA, tudo, está 

lá, canetas de quadro boas também, refil, enfim. Eu acho que isso melhorou, e não falta 

não está faltando material de limpeza, papel higiênico que tem aos montes porque as 

crianças usam muito, sabonete, sabonete líquido, então de um modo geral a escola está 

funcionando bem, porque antes quando a gente... Se você não tem papel higiênico como 

que vai funcionar a escola? A gente pensa que é o mínimo, mas não é, é essencial também. 

É higiene. Você fala de higiene com a criança e a criança pede papel higiênico e não tem, 

pede um sabonete para lavar a mão e não tem. A alimentação também é boa, é empresa 

terceirizada, mas eu fiscalizo, vejo as frutas, se não estão boas mando devolver, enfim, tem 

toda uma fiscalização.  

Gisele: E aqui na região, as outras praias que você conhece, também estão com uma boa 

estrutura assim? 

Isabel: Então, isso eu não posso nem dizer nada para você. Por eu ser sozinha aqui na 

escola eu não tenho tempo. Eu já fui no Abraão, é muito superficial ali na Escola 

Brigadeiro Nóbrega, é uma escola muito grande, mas eu não conheço lá dentro o trabalho, 

sabe. O que eu percebo que os alunos nossos vão para lá, eles reclamam do ensino nosso 

aqui, eles acham que as crianças daqui vão muito... É, com uma defasagem de conteúdo, 

mas aí o que eu percebo é o seguinte, é aquela história da metodologia, da pedagogia, 

porque lá eles são tradicionais e aqui é outra pedagogia. Então lá eles ensinam, é como o 

pai que vem da escola tradicional e diz assim: “Olha só, meu filho não sabe nada. Ele não 

sabe o ba-be-bi-bo-bu”. Não, uma criança do pré já sai lendo e escrevendo, mas a gente 

começa a partir de texto. A gente trabalha texto e construído com eles, a gente trabalha 

texto e texto coletivo é muito usado pra eles aprenderem a estrutura textual, para eles 

aprenderem como é toda uma discussão, a partir de uma aula passeio, tem toda um 

contexto, entendeu. E eles lá não, é do bê a bá é das famílias silábicas, de palavras soltas, 

então isso aí complica, entendeu. Até falei com a diretora de lá, falei: “Daniele, seria bom a 
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gente sentar e discutir um pouco as nossas escolas”. Porque isso aqui é Ilha, se a gente 

conseguisse. Mas também tem diretoras que não entendem isso não, diz não, meu trabalho 

é meu trabalho e não concordo e você não pode obrigar, ninguém pode obrigar a nada. Aí é 

complicado entendeu, trabalhar na rede pública, no público é ruim por isso. Eu já trabalhei 

em escola particular é diferente, você é diretora você tem mais liberdade. Não, aqui não, 

aqui é tudo muito engessado. A gente faz as coisas, às vezes eu por vir de movimentos 

sociais e de ser muito livre pra fazer as coisas, às vezes eu me meto a fazer alguma coisa 

ou... Aí acabo sendo chamada atenção, até pela secretaria. Eles dizem: “Oh não pode, você 

não pode fazer isso”. Olha eu tenho sérios questionamentos com relação à merenda, a 

merenda escolar. A merenda escolar você não pode... Eu não posso comer o arroz. Eu não 

tô dizendo para dar pras crianças não, eu, eu diretora não posso separar um arroz que 

sobrou para comer na janta, eu tenho que jogar fora. E não posso dar a ninguém. Se vier 

um trabalhador aqui que não seja da prefeitura e eu pegar essa comida e der, eu vou ser 

chamada a atenção. Fui chamada a atenção na secretaria por causa disso, porque a firma foi 

lá e reclamou dizendo que eu estou dando comida. Então, aí você joga aquele “comideiro” 

fora, entendeu. Então, o sistema é complicado, eu me sinto às vezes meio oprimida, 

amarrada, é horrível. E olha que eu controlo, “olha gente hoje vieram poucos alunos, vê a 

comida para não sobrar porque se não vai ter que jogar fora”.  

Mas é isso, tá caminhando, a escola pública... aqui a gente luta por esse ensino de 

qualidade, mas tem todo um contexto também. Aí você lida que é natural, que é ser 

humano, você lida com os conflitos, comas relações pessoais, interpessoais e grupais, 

apesar de ser uma escolinha desse tamanho (demonstrando com os dedos o tamanho), mas 

você tem problemas desse tamanho (demonstrando abrindo os braços) de relações, 

entendeu, entre as professoras. São três professoras, duas efetivas e uma contratada. Eu 

tive um problema muito sério na qualidade do ensino aqui. As professoras contratadas, as 

CPDs, que eles chamam, péssimas em nível de conteúdo, em nível de controle de turma, 

em nível de tudo. Não sabem trabalhar com projeto, não sabem trabalhar com pedagogia, 

não querem estudar porque elas têm um tempo limitado e vão embora, então elas não 

querem ter trabalho, faltam p’ra caramba, irresponsáveis demais, eu tive um azar, 

sinceramente. Esse ano aqui tem sido assim, um drama para mim com essas CPDs. Eu já 

falei lá, já levei relatório delas, mas não adianta porque a rede não tem ninguém para 

colocar no lugar. E o concurso não vai sair, porque esse ano é ano de eleição, não tem 

como. Eles disseram que ia sair, mas vai sair da onde? Não vai. 
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Gisele: E como você sente as pessoas que vem de fora trabalhar aqui? Como que você 

sente a chegada das professoras? 

Isabel: Muito ruim também. Eu tenho aqui o segundo seguimento que é das oficinas por 

causa do tempo integral. Então, a professora de educação física, por exemplo, é do segundo 

seguimento. Ela vem uma vez por semana, mas ela faltou, mas faltou muito. E tudo com 

atestado, mesmo sendo uma vez por semana. E ela reclama e quando ela chega aqui ela já 

quer ir embora antes, ela quer adiantar a aula dela. Eu disse: “Menina, não funciona assim 

na escola”. Ela é CPD, ela vem, mas é assim. Ontem ela veio, mas disse assim: “Ah, eu 

quero ir no barco do médico”. Eu disse assim: “Aline, você faltou muito, eu não posso 

agora mudar todo o quadro de horário por você quer sair cedo, você sabe que tem um 

horário a cumprir aqui. Ela é assim. E terça-feira as crianças saíram cedo, imagina... por 

causa do vento de todas essas coisas. Realmente é uma dificuldade muito grande, porque é 

longe, tem toda a questão da locomoção. Aqui é complicado, um barco só, se você vier 

você tem que ficar. Então é muito complicado, quando você vem para cá você tem que 

saber todo o terreno que tem, se não você não fica. Teve uma professora de educação 

ambiental, que no ano passado ela entrou aqui e só trabalhou um dia. Não temos sinal de 

telefone, para telefonar temos que procurar lugarezinhos ou ir lá na ponta do cais, se está 

chovendo você não pode ir. A secretaria para se comunicar comigo é uma dificuldade, eu 

pra me comunicar lá fora também, com meu marido no Rio, com minha filha, é uma 

dificuldade, mas eu gosto do que eu faço, é diferente. As pessoas as vezes estão só pelo 

trabalho, pelo emprego, quero ganhar meu dinheiro no final do mês e pronto e que se dane 

o resto. Eu não. Eu sou diretora, pelo meu perfil, eu achava que todos deveriam ser assim. 

Não estou achando que eu seja melhor do que ninguém, entendeu?! Mas pelo meu perfil e 

por eu entender que a escola, principalmente a escola pública, não é só esse espaço que 

devemos atuar. Eu saio daqui, vou conhecer meu aluno lá na casa deles, entendeu?! Eu 

ando essas casas todinhas aí, eu tomo cafezinho com a mãe, eu faço a pesquisa com eles, 

eu levo os alunos lá, eles também vem aqui, também dou liberdade de dizer: “Não está 

bom isso”. Isto é gestão democrática, isto é bacana, entendeu?! Por isso... eu não sou 

filiada ao Partido dos Trabalhadores, mas eu nunca votei a não ser no PT, mas é claro, se 

não tiver um bom candidato eu não voto ou então eu procuro um outro partido de esquerda 

para eu votar que tenha um candidato que eu analise bem a proposta dele de governo, 

enfim, mas eu sempre voto no Partido dos Trabalhadores porque eu acompanhei a 

trajetória de criação, sabe. Se desvirtuou um pouco?! Sim, até porque o mundo muda e se 
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você também não caminhar junto... Tenho críticas?! Tenho, muitas críticas. Mas eu não 

posso, eu estou do lado dos trabalhadores, eu não estou do lado da direitona. A direitona 

vai fazer o que, me diz?! Ah, eu critico mesmo, e se a direita tiver lá eu vou... Eles vão ter 

que fazer porque estão dirigindo um país, mas eu vejo que pelo menos um todo partido de 

esquerda deveriam ter essa concepção viva de que a gestão democrática é bacana, de olhar 

pra educação. Olha, eu mostro a você na biblioteca a quantidade de livros que vem do 

Governo Federal e livros bons. Eu estou com um problema aqui, porque nós estamos 

trabalhando o ano todo o projeto da paz, que partiu da ideia dos alunos, você viu ali o 

jornal de parede né?! Que faz parte da metodologia do Freinet que eles a qualquer hora, 

agora até tiraram a cestinha que eu boto ali com pedacinhos de papel e uma caneta. As 

crianças estão brincando no recreio ou estão no refeitório e aconteceu um ato qualquer lá 

ruim, uma indisciplina ou um falou uma coisa ruim para o outro ou então fez um gesto 

bacana com o colega, aí eles vem, um lá que lembrou vai lá e escreve: “ Eu critico fulano 

porque ele xingou no refeitório”, e bota lá e não fala com ninguém. Aí o outro já diz assim: 

“Eu felicito fulano porque foi bacana comigo, me deu um brinquedo, dividiu um 

brinquedo. Aí o outro já diz: “Eu tenho uma sugestão para melhorar a aula da tia tal”. Eles 

vêm e colocam ali, no final de semana, na sexta-feira a gente tira e faz a assembléia para 

abrir os papeizinhos e tem um aluno que vai coordenar isso e outro vai registrar tudo que 

saiu. Então, eles participam, levantam a mão, dão opinião, então é muito bacana isso. Falei 

para a professora do pré e primeiro, “deixa as crianças escreverem, ninguém aprende 

escrever sem escrever e ninguém aprende a ler sem ler, deixa eles escreverem, colocarem 

as ideias deles. Eles tem que saber que escrevem o que pensam, então deixa eles colocarem 

as ideias. Botou uma letra você pergunta para ele o que quis dizer e vai embaixo e escreve 

o que ele quis dizer. A gente está caminhando, mas eu digo para você que o ensino poderia 

estar muito melhor. Nos estamos avançando, mas avançando pouco, se a gente não tivesse 

essa questão dos contratos, das CPDs que atrasou muito. A escola é muito pequena, então o 

resultado se ele é bom logo aparece, se é ruim também aparece rápido e esse ano, eu senti 

esse ano muito ruim. As próprias mães vêm aqui reclamar. Eu estou com uma professora 

do 4º e 5º ano que já veio jogada da Brigadeiro Nóbrega porque não aceitaram CPD, eu já 

fiz o relatório dela, enquanto pessoa é uma pessoa boa, eu gosto dela enquanto pessoa, mas 

eu não posso misturar o profissional com o pessoal, então por mim ela já teria saído, 

mesmo tendo pena dela porque ela é uma pessoa boa. Já falei com ela, sento com ela, mas 

é uma questão mesmo... Além de ser uma questão de concepção da educação da proposta 

que nós trabalhamos, e ela é tradicional. É uma pessoa já idosa, que ela tem 67 anos, mas é 
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uma pessoa idosa que eu também sou que não caminhou, você não pode parar, não pode 

perder o bonde da história, tem que pesquisar, você tem que ler, eu leio muito, e a gente 

está aí com 1001 problemas e um deles é esse. Os pais estão vindo reclamar e eu disse: 

“Gente eu já levei para secretaria, conversei com ela, sento com ela. O que eu posso fazer 

eu estou fazendo. O que eu devo fazer e está ao meu alcance eu faço, mas o que não está... 

a prefeitura disse que não tem outra pessoa para colocar no lugar”. 

Eu acho que assim, eu penso, até para minha esperança não morrer, porque eu sigo muito o 

que Paulo Freire fala que a esperança não pode morrer mesmo, porque quando o ser 

humano diz que não tem mais esperança ele já está morto né?! Então, eu fico pensando 

assim, a gente vive numa sociedade antagônica, então as duas forças antagônicas...você 

tem a elite que tem os objetivos dela que não são os mesmos da classe popular. Mas a elite 

é beneficiada, é por isso que eu nunca vou ser do lado da direitona não, não vou mesmo. 

Então, se eles caminham até aqui e nós, da classe popular, caminharmos um pedacinho 

assim, pequenininho assim, nós estamos caminhando também, estamos diminuindo a 

diferença. E agora se eu paro?! A tendência deles é só crescer, as forças vão crescendo 

cada vez mais, por isso que tem que ter mesmo partidos opostos, partidos da esquerda com 

propostas bacanas, com objetivos, com filosofias bacanas, se não a gente para, fica 

estagnado, fica pior. Se eu estou fazendo um pouquinho aqui, se tem esses contratempos aí, 

mas eu estou fazendo, eu sei que alguma coisa vai sair de bom. Aí é por isso que eu não 

desanimo nunca e animo as meninas também, vamos embora. Deixa as picuinhas de lado, 

deixa as indiferenças de lado, na hora do trabalho é do trabalho, não mistura. A educação, 

todo mundo passa pela educação, o médico, o engenheiro, todo mundo... Sem educação 

como que vai ser o mundo? A educação é um dos meios pelo qual você pode fazer alguma 

coisa ainda. Não estou dizendo que é a única, mas é um deles, importante. Então se nós 

educadores não tivermos essa visão...  


