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RESUMO 

 

Este é um trabalho de observação e relatos sobre a prática do ensino, envolvendo o ambiente e 

a sociedade em que é produzido o conhecimento. De uma maneira geral, há uma sensação de 

insatisfação da prática docente. Hoje os métodos de ensino estão mais avançados, com livros 

didáticos mais atraentes, fitas de vídeo e outros equipamentos que colaboram na 

aprendizagem, mas em contrapartida há o desinteresse dos alunos. O professor hoje com a 

sociedade em transformação tem outros papéis sociais e políticos, principalmente na oposição 

à globalização que exclui e marginaliza comunidades tradicionais, como os indígenas, os 

quilombolas, caiçaras. A metodologia do atual trabalho está baseada na pesquisa bibliográfica 

com técnicas de observação e registros fotográficos. O objetivo foi identificar em projetos 

locais propostas empenhadas no ensino de ciências em uma perspectiva da interculturalidade. 

Concluí-se que há possibilidades de trabalho pedagógico na linha da pesquisa, porém ressalta-

se que há contradições e desafios. 

         

PALAVRAS-CHAVE: MULTICULTURALIDADE, CIÊNCIAS, DIVERSIDADE 
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ABSTRACT 
 

This is a work of observation and reports on the practice of teaching, involving the 

environment and society in which it is produced knowledge. In general, there is a feeling of 

dissatisfaction of teaching practice. Today the teaching methods are more advanced, with 

more attractive textbooks, videotapes and other equipment that collaborate on learning, but on 

the other hand there is the lack of interest of students. The teacher today with the changing 

society has other social roles and politicians, especially in opposition to globalization that 

excludes and marginalizes traditional communities, such as indigenous, the quilombos, 

caiçaras. The current work methodology is based on literature with techniques of observation 

and photographic records. The objective was to identify local projects proposed involved in 

science education in a perspective of interculturalism. It is concluded that there are 

pedagogical work possibilities in the line of research, but it emphasizes the contradictions and 

challenges. 

 

KEYWORDS: MULTICULTURALITY, SCIENCES, DIVERSITY 
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INTRODUÇÃO 

 

 Para iniciar uma pesquisa tem que haver o motivo central, o que impulsiona esse 

estudo. Neste caso é a natureza do que é ensinado na disciplina ciências do segundo segmento 

do ensino fundamental na rede municipal de ensino em Angra dos Reis. A provocação neste 

estudo se volta à formação de crianças e jovens, uma vez que eles podem se reconhecer como 

cidadãos. Ademais, as informações de conteúdos podem ser trabalhadas de forma mais 

concreta. Uma proposta plausível é que estes sejam bem próximos da vida diária e que a 

interdisciplinaridade esteja presente, associando o máximo de disciplinas possível. O que é 

desafiador por não coincidir os horários do corpo docente em uma programação 

interdisciplinar e mais integrada entre as disciplinas.  

No que diz respeito à trajetória do professor, quanto maior a experiência na área 

social, mais facilitado fica o seu envolvimento com aquela comunidade e o conhecimento 

local. É uma condição relevante para o desenvolvimento de toda uma linha de observação 

para encontrar solução para antigos e novos problemas. 

 Tais pressupostos possuem como interlocução alguns autores da área da educação, 

bem como a minha experiência de vida e profissional, a qual se articula com processos de 

escolarização, com a prática docente e com a formação inicial que se deu em um primeiro 

momento na FERP (Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras de Volta Redonda) em 1980; 

agora, acrescida pelo diálogo com a pedagogia no Instituto de Educação de Angra dos Reis 

(IEAR) da Universidade Federal Fluminense (UFF).   
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CAPÍTULO I 

ENSINO DE CIÊNCIAS:  

SUJEITOS, INTERCULTURALIDADE E DIFERENÇA 

 

  A educação tradicional ou bancária, como nomeia Paulo Freire (1978, p.66-67), 

parece que é o modelo que continua a ser usado na maioria das escolas. O conceito dessa 

educação centra-se na ideia de que a elite detém o conhecimento, além do poder, enquanto o 

povo brasileiro é considerado visceralmente ignorante e incapaz de exercer a cidadania plena. 

Já o professor é quem sabe tudo, tudo ensina. Muitas vezes podemos intervir, mas, a partir do 

referido autor, nem ele mesmo, o professor, sabe com que interesses a sua prática está 

comprometida. Nessa perspectiva, a aprendizagem e o conhecimento são também problemas 

de ordem política, logo, nos constituem como sujeitos capazes de agirmos em diferentes 

setores da vida social. 

 Neste trabalho partimos da ideia de que só se aprende o que tem significado e quanto 

mais conexões são feitas entre o que está sendo ensinado e o sujeito que está aprendendo, 

mais efetiva se torna a aprendizagem. A aprendizagem da motivação e interesse do aluno 

estão estreitamente ligados às curiosidades e às necessidades. Sendo assim, a função do 

educador é a de preparar situações e uma continuação de eventos para que o aluno tenham 

possibilidades para fazer as conexões pretendidas.  

  O conhecimento ocorre durante um longo processo de relacionar ideias novas às 

anteriores. Os alunos chegam à escola com uma bagagem de conhecimentos de sua vida, já 

dizia Paulo Freire no seu livro “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1970). No processo de 

ensino este conhecimento deve ser respeitado, como também, a realidade local deste aluno.  

 De acordo com as ideias de Paulo Freire, a escola tem um compromisso com a 

construção do aluno crítico, autônomo e responsável. Muito se tem escrito e falado sobre 

qualidade, estratégias de ensino, reformas curriculares e o resultado parece se confrontar com 

o contexto da prática. 

 Considerando que este estudo fala de uma pesquisa sobre forma de apresentar algumas 

práticas com professores no ensino de ciências na rede municipal de Angra dos Reis, 

julgamos relevante comentar sobre a origem da população.  Sabe-se que se trata do segundo 

município mais antigo do Brasil e com uma história riquíssima em todos os aspectos humanos 

e sociais nos seus 514 anos de existência. 
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 Angra dos Reis tem uma população oriunda de diferentes lugares pela participação em 

diferentes ciclos econômicos que colaboram com a economia do país. Iniciou com a cana-de-

açúcar e depois com o ciclo do ouro, ciclo do café e na década de 60 houve uma grande 

transformação proveniente da instalação de muitos empreendimentos: Estaleiro Verolme, 

Terminal Petrolífero da Ilha Grande, rodovia. BR 101, Usina Nuclear e Empresas de Turismo 

(SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 1996). 

  Para trabalhar nestas empresas muitas famílias vieram morar no município, vindos de 

várias partes do país e do exterior. E com isso influenciando na cultura, nos costumes, hábitos 

e tradições, o que caracteriza múltiplos pertencimentos, conforme alguns autores salientam.  

A nossa sociedade se constitui de pessoas orientadas por múltiplos 

pertencimentos bem como: raça, gênero, classe social, cultura, língua e 

outros fatores e o estudo destes temas nunca podem ter um fim, pois a 

sociedade não é estática, Uma vez que aquilo que se entende por sociedade é 

discursivamente construído na interculturalidade, ao contrário do que o 

projeto da modernização que levaria a "humanidade universal do progresso” 

(CANEN e CANEN, 2005, p. 61). 

 

 O termo usado neste estudo - o “interculturalismo‟,permite uma visão de interação 

híbrida e a palavra “multiculturalismo” seria somente múltiplas culturas. Ficaria de fora a 

dinâmica de questões como conflitos, choques de identidades nas relações humanas. 

 Segundo Canen e Canen (2005), no multiculturalismo há diferentes formas de se ver o 

mundo. Uma é mais aproximada ao folclore que valoriza a pluralidade e reduz o “diferente” 

às comemorações em datas folclóricas. Já o multiculturalismo mais crítico busca questionar o 

histórico de preconceitos, tendo em vista as relações de poder assimétricas envolvidas. Vai 

mais além à análise da linguagem e dos discursos da sociedade ocidental em muitos aspectos.

 Foi esse trabalho de desconstrução que fez um grupo de consciência negra em Angra 

dos Reis, cujo nome é Ylá-dudu, grupo este de expansão de culturas africanas localizado na 

comunidade do Bracuí, ao repensar uma história de resgate de sua cultura que ficou esquecida 

por falta de continuidade cultural ou interesse pela cultura africana, e também por uma 

sociedade que escondia essas questões. 

 Há um debate a respeito da “pluralidade cultural” que foi impulsionado pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais: primeiro e segundo ciclos do ensino fundamental 

(BRASIL, 1998). Porém, novos elementos surgiram no governo de Luis Inácio Lula da Silva 

com incentivos à cultura dos remanescentes quilombolas, os quais tiveram possibilidades de 

repensar a dimensão de seus valores. E na comunidade em geral também houve novas 

interações e possibilidades de diálogo por meio de congressos, seminários, oficinas e demais 
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atividades culturais desenvolvidas por eles  que deram e continuam a dar frutos, pois muitos 

membros foram estudar no ensino superior almejando uma carreira promissora em 

conhecimento.  

 Retomando as ideias de Canen e Canen (2005), foi através desse trabalho no pós-

colonial que a comunidade fez a desconstrução das normas e diferenças, nos discursos e nas 

linguagens, buscando estratégias e ao fazer isso essa comunidade ao mesmo tempo se 

qualificava, preservava suas memórias e estendia seus conhecimentos para a sociedade 

modificando mesmo no cerne da questão de interculturalidade. 

  Um professor, no contexto da prática independentemente da área, pode usar a 

sensibilidade dos alunos para formas plurais de significado de mundo, mostrando as diversas 

percepções culturais em sala e "destruir posturas racistas, anti-discriminatórias e 

homogeneizadoras das diferenças” (CANEN e CANEN, 2005, p. 103) que estão nos discursos 

dos discentes e docentes.  

 Nesse sentido, o professor que se dedica ao multiculturalismo será sempre um 

pesquisador durante a sua trajetória no ensino buscando conhecimentos que valorizem as 

identidades. Não se trata apenas de um “braço” da pesquisa.   

 O multiculturalismo não é modismo e sim uma visão pós–moderna de uma sociedade 

pensante e crítica. Nessa abordagem, a diversidade, a descontinuidade e a diferença são 

percebidas como categorias centrais. 

 Para a formação de professores em nossa sociedade brasileira deve se trilhar caminhos 

processuais, tais quais estradas vicinais que constantemente estão mudando e a discussão do 

multiculturalismo é atual, mas não pode ser considerada moda ou “esmola” das camadas 

sociais mais „abastadas‟ e avançar na resolução e análise da identidade étnica, fazendo críticas 

aos mitos sociais e perseguindo uma democracia verdadeiramente ativa com diferentes 

verdades e liberdade de pensamento.   

 

Para tal, quatro dimensões da prática pedagógica multicultural são 

propostas: a construção (que envolve produção de conhecimento, por parte 

do aluno, por intermédio de estratégias que o ajudem a buscar, compartilhar 

e analisar a informação sobre o pluralismo cultural e as desigualdades); voz 

e escolha (desenvolvimento de atividades democráticas em sala de aula, 

envolvendo estratégias que demandam a discussão de valores culturais 

conflitantes, críticas ao status quo e investigação das relações culturais de 

domínio e marginalização); e por fim o ativismo social (incentivo a tomada 

de posição e ações efetivas, com base nas outra dimensões que levem ao 

ganho de habilidades para uma oposição ativa  às condições de desigualdade 

(CANEN e OLIVEIRA, 2002, p.63). 
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  No multiculturalismo, é preciso tocar na linguagem híbrida para superar os termos 

usados até hoje, por exemplo, quando se fala em “serviço de branco” e “mercado-negro”. 

Esses termos assim devem ser ressignificados em fins culturais criativos e não como marcos 

históricos usados para manifestações. 

A linguagem híbrida é como um agricultor faz para a seleção de 

sementes de milho para o plantio. Vai cruzando tipos de sementes e assim há 

uma seleção das melhores e ele continua a seleção, melhorando a qualidade 

em todos os aspectos físicos do milho e assim é com a linguagem híbrida. 

Para exemplificar esse caso, que a autora deste artigo acompanhou é o 

construir sua prática pedagógica baseada nos universos culturais dos alunos, 

hibridizando o biológico com outros provenientes de campos diversos com a 

antropologia, a música, a poesia, a professora produzia ressignificações da 

linguagem, subvertendo sentido anti-racistas e trabalhando o 

multiculturalismo crítico (particularmente centrado na questão raça) ao nível 

da gênese discursiva da construção das diferenças (CANEN e CANEN, 

2005, p.73). 

 

 

 Voltemos no tempo.  Um navio negreiro em 1852 desembarcou clandestinamente com 

quinhentos africanos vindos de Quiliname e Moçambique no Porto Bracuí para trabalhar na 

fazenda Santa Rita do Bracuí. O proprietário era o senhor José Joaquim de Souza Breves, de 

onde se originou a comunidade quilombola, que em testamento doou lotes de terras para ex-

escravos que permaneceram nas terras doadas e formaram suas famílias (GAMA, ano?). 

 Essa comunidade enfrentou uma luta contra as investidas de expropriação, ações 

judiciais que não eram do conhecimento dos moradores até a década de 70. Com a abertura da 

estrada Rio Santos perderam muitas terras e também pelos empreendimentos de turismo. Não 

podiam plantar e constantemente eram ameaçados por homens das empresas, principalmente 

nas áreas próximas ao mar. As lutas que essa população sofreu eram narradas pelos ancestrais 

que se reuniam em “rodas de conversa” e passavam aos descendentes os conhecimentos 

vindos de outras terras como costumes, hábitos, credos, crenças, culinária, danças, arquitetura 

(como exemplo, temos as ferrovias, cujo conhecimento veio da África e eram construídas por 

eles).   

 Como vimos, o multiculturalismo crítico toma como base o desafio a preconceitos e 

discriminações, enfocando as relações de poder assimétricas que foram historicamente 

produzidas. O que vai ao encontro de comunidades quilombolas e de diversos grupos 

subalternizados que manifestaram e manifestam suas vozes em lutas que ainda permanecem 

por terra, pela sua cultura, por reconhecimento de suas demandas.  
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 Por outro lado, o multiculturalismo pós-modernizado ou pós-colonial 

irá focalizar não só a diversidade cultural e identitária, mas também os 

processos discursivos pelos quais as identidades são formadas, em múltiplas 

camadas. Dessa maneira, tal visão de multiculturalidade não se limita a 

constatar a pluralidade de identidade e os preconceitos construídos nas 

relações de poder entre as mesmas. Vai, isto sim, analisar criticamente os 

discursos que „fabricam‟ essas identidades e essas diferenças buscando 

interpretar a identidade como uma construção ela própria múltipla e 

plural(CANEN, 2007, p.95).   

 

 No ensino de ciências devemos considerar as concepções alternativas que os alunos já 

trazem sobre os mais variados conceitos. As concepções alternativas são ideias não 

consideradas científicas elaboradas na relação do sujeito com a sua realidade. É importante 

agrupar os conhecimentos um grupo de pessoas de um determinado lugar com os de outro que 

habita um ambiente diferente, assimilando a experiência um do outro. Uma comunidade que 

habita uma área de floresta da Amazônica terá diferentes conceitos de uma que habita uma 

área do serrado. Um desses importantes valores é o cuidado com a água armazenada pelos 

habitantes do serrado. Assim também as diferentes vivências de uma população quilombola 

enriquecendo através dos conceitos do saber passados pelos ancestrais pela linguagem oral e a 

histórica luta da população indígena, tendo os seus territórios usurpados pelo poder existente 

na época.     

  O Movimento CTS (Ciência-Tecnologia-Sociedade, e (CTSA) (Ciência- Tecnologia –

Sociedade-Ambiente) traz uma forma de contextualizar a ciência por temas. Chegou ao Brasil 

muito tarde e ainda não está bem implantado, compreendido pelas instituições quanto aos 

objetivos, seus conteúdos, atuação e formas de implantação em nosso território tão imenso. 

Devido à estrutura em geral educacional e tecnológica que não está preparado para receber as 

novas formas de tecnologias para que seja de fato instalada e aproveitada na sua plenitude. 

Isto é, atingir os objetivos de despertar no aprendiz esta novidade para fazer a ponte das 

inovações tecnológicas e a ciência. Com uma diferença que é partindo das inovações que 

poderão afetar a sociedade, compreender de fato a ciência e a natureza e dar o seu devido 

valor (SANTOS, 2007). 

É o caso de uma pesquisa etnográfica sobre uma professora de ciências que, 

trabalhando o conteúdo curricular sobre pele, abordou a questão racial, desmitificando a 

compreensão da cor da pele, o que não se restringe apenas a uma questão de pigmento, 

glândulas e explicações de base científica (CANEN e OLIVEIRA, 2002, p67).  

Pesquisas na metodologia de estudos de caso de cunho etnográfico, tais 

como a desenvolvida por Canen e Oliveira (2002), em que estratégias 
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desenvolvidas no cotidiano escolar de uma professora de Ciências revelaram 

formas pelas quais trabalhava o conteúdo daquela disciplina em perspectivas 

anti-racistas, por meio da crítica cultural, ancoragem social de conteúdos e 

hibridização cultural (CANEN, 2008, p.305).     

 

 Considerando todos estes fatores, se entende que o CTS vai agregar diversas 

modalidades de educação (científica, tecnológica e social) para que os estudantes alcancem de 

fato o conhecimento na tomada de decisões e para que influencie a sociedade. O que já está 

acontecendo desde a década de oitenta quando em seus currículos, as novas tecnologias 

voltadas para a parte ambiental emerge, como um dos objetivos principais.  Outro movimento 

é o desenvolvimento de valores para o coletivo (solidariedade, fraternidade, consciência do 

social). Mas, só nos últimos dez anos que essa mudança curricular vem acontecendo. 

 

Apresentar tais perspectivas âmago do currículo, em áreas diversas da 

formação universitária, consolida o olhar multicultural sem fronteiras, 

central para a inserção de profissionais nos mais diversos campos do saber 

em um mundo globalizado e multicultural (CANEN e CANEN, 2005, p. 47). 

    

  Vivemos em um mundo globalizado e o conhecimento de todas as formas de pesquisa 

nas diversas áreas de saberes se faz necessário para o desenvolvimento de condições de vida, 

de saúde e bem estar de toda humanidade, principalmente unindo a sociedade nos mais 

diferentes campos do saber; valorizando as descobertas para amenizar os impactos do ser 

humano no planeta Terra, como a utilização dos recursos naturais de forma sustentável 

minimizando os impactos ambientais o menor possível.    

 Nos anos noventa, o Brasil e o mundo se voltaram para as questões ambientais que 

emergiram (Rio + 20) e a participação em congressos, seminários, muitos trabalhos de 

pesquisa nesta área e que foram disseminados por ambientalistas e pesquisadores, chamaram a 

atenção do mundo.  

Com esse conhecimento, qual a forma de instigar, educar, transformar o 

comportamento de uma sociedade em crescimento? Essa deveria ser a linha seguida por todos 

os profissionais da educação e áreas afins. Em muitas escolas os professores entendem que 

contextualizar o currículo é abordar situações do cotidiano.  

  A contextualização acontece  ao abordar, por exemplo, os nomes de agentes 

infecciosos e como a doença reflete as condições sociais em que vive a população do lugar. 

Um dos exemplos que mais se conhece é dos catadores de reciclados. O que os levou para 

essa condição e como são tratados pela sociedade. Nesta situação se pode entrar na questão da 

distribuição de renda que é desigual para todos. São questões semelhantes a esta e muitas 
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outras que este cidadão que está em formação terá o entendimento de buscar formas de 

solucionar quando estiver maduro.  

Para que seja de fato implantado o currículo, deverá conter temas sociais, como 

questões ambientais, econômicas, políticas, culturais e éticas, e assim surgir ideias, pontos de 

vista diversos, argumentos a favor do coletivo. Toda a mudança para uma sociedade mais 

justa e igualitária é transformada com a demanda da população e só através dela é que a 

comunidade obtém os avanços almejados.  

 Nos países da América Latina há desigualdades históricas por um passado colonial e a 

cultura do silêncio, onde a sociedade não participava do processo de decisão. 

 Os estudiosos do assunto tentam desmitificar que a ciência é o conhecimento superior 

e que não se vive sem a ciência. Que é plena e não tem mais nada mais importante e correto 

que a ciência. Afirma-se que a teoria, a ciência e a tecnologia é tudo e de que não existe nada 

mais importante. Não é a salvação da humanidade, deve vir acompanhada de outros fatores 

sociais que são tão importantes quanto o conhecimento tecnológico. Pode ser correto hoje e 

amanhã se descobre que estava errada esta explicação. Uma dessas invenções é o plantio da 

soja que hoje mata a fome de milhares de pessoas e o gado de fora do País, mas que o seu 

plantio contribui com o desmatamento que é um problema grave para a humanidade.  

A alfabetização científica e tecnológica é vista de duas formas por Auler e Delizoicov 

(2001): a reducionista e a ampliada. Ensinar ciências por temas é uma boa solução porque 

oferece a oportunidade de associar o social, o econômico, o ambiental e o ético. Para o 

entendimento do que é a cidadania é preciso debater o multiculturalismo; valorizando a 

diversidade cultural em todas as relações humanas e, principalmente, na escola na tentativa de 

desafiar os discursos com tendências mais folclóricas, de raça, etnia, gênero; se aprofundando 

em questões científicas e, ao mesmo tempo, esclarecendo abertamente essas questões nas 

lutas políticas, nas relações de grupo dominantes sobre os dominados regidos sob opressão 

dos menos favorecidos e pela superação das desigualdades sociais. O professor trabalhará na 

perspectiva de, aos poucos, dissolvendo preconceitos, desigualdades sociais e culturais, na 

exploração que existe e sendo reconhecidas e compreendidas as diferentes identidades. 

Um bom exemplo do multiculturalismo é a valorização da capoeira, do jongo. Assim, 

aos poucos o preconceito vai acabando, sendo executado e valorizado em nosso país e fora 

dele aumentando a convivência nesse esporte servindo para a socialização de pessoas antes 

carregadas de preconceito sobre estas expressões culturais; é verdade que ainda existe muita 

resistência, mais por parte dos pais que expressam uma religião que ainda não está qualificada 
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neste entendimento; foi então que a  direção e professores da escola entram com a 

qualificação necessária para desconstruir nos pais dos alunos o preconceito que carregavam.  

A liberdade e o modo de repensar o mundo são instrumentos valiosos para a 

transformação de um mundo mais humano e cientificamente saudável. 

 

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

 

 A escolha deste tema se deu por uma insatisfação que sempre me acompanhou  e por 

verificar o trabalho de alguns colegas da mesma área e afins, cujas propostas esbarram em 

contradições e desafios diversos.  Para que o estudante se sinta parte daquele contexto, se 

apropriando de informações que a sua realidade, o seu espaço, se transformando em um ator 

social mais conectado com a diversidade da sociedade e das causas sociais e ambientais. 

Nesta direção, destacamos o caso de uma professora que esteve e está durante toda a sua 

trajetória ligada diretamente aos movimentos sociais; primeiramente as associações de 

moradores, movimentos ambientais, isto incluindo também o movimento negro de Angra dos 

Reis, Paraty, Valença (Quilombo São José da Serra, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto. 

R.J), Moradores do Aventureiro (Ilha Grande. Angra dos Reis. RJ). São formas de 

participação dos moradores no desafio do reconhecimento das suas terras, demandando 

sensibilização dos governos na esfera municipal, estadual e federal e a flexibilização das leis 

para que tenham o seu direito reconhecido de ficar, produzir alimentos e manter sua habitação 

nestas terras.                

Estamos em um município de grande atrativo turístico, empreendemos muitas lutas em 

prol da conservação e permanência da mesma, que é uma das áreas mais preservadas do 

estado. Um bom exemplo disso é que estamos em luta com o governo estadual, que pretende 

abrir para construções a área de preservação da “Estação Ecológica de Tamoios”. Se isso 

acontecer, não restará mais este patrimônio que já deveria ser considerado como patrimônio 

da humanidade.         

Nos tempos atuais o mundo está avançando em pesquisas científicas e tecnológicas, 

cada vez mais aprofundados e, em decorrência disso, os métodos desenvolvidos nas escolas 

não poderiam ficar de fora destas descobertas. 

Mas nem tudo a ciência resolve e é preciso estudos no campo da filosofia e da 

sociologia para complementar estas questões. Diversos segmentos da sociedade como 



17 

 

cientistas, representantes de governos, setores produtivos, organizações sociais e a mídia estão 

se unindo na tentativa de resolver questões: a produção e distribuição de alimentos, cura de 

doenças, poluição do planeta, falta d‟água e muitas outras criadas pela humanidade. 

O trabalho do cientista é disseminar o conhecimento para que o cidadão não só 

conheça as maravilhas da ciência, mas dar a ele o poder de agir e decidir. Em razão disso, fica 

evidente que no mundo de hoje não se pode dispensar o conhecimento científico e 

tecnológico. Eles estão ligados a todas as esferas do comportamento da humanidade.  

Por causa do cientificismo exagerado, houve valorização da ciência em conjunto com 

uma  crença que tudo poderia ser resolvido por seu intermédio, o que não é verídico, pois 

estudos da filosofia e sociologia permitem uma contribuição inquestionável para pensar de 

outra forma os problemas do mundo.  

Hoje é necessário a união dos governos, setores sociais, organizações não 

governamentais, etc. para discussão em prol de problemas mundiais como: falta d‟água, 

escassez de alimentos, cura de doenças. Seria com certeza um novo modelo de 

desenvolvimento da sociedade.  

A partir desses pontos e da certeza de que no espaço escolar não existe somente 

reprodução, esta pesquisa busca compreender as práticas de professores que ultrapassam a 

dimensão do ensino conteudista e alcançam de alguma forma o rompimento com este 

pensamento hegemônico. E assim: discutir questões geradas pelo trabalho e novas formas de 

busca para resolver antigos problemas; período mais longo de aulas; estrutura para realizar 

aulas mais consistentes, sala de pesquisa para ser usado por disciplinas que necessitam de 

experimentos como quase todas elas, microscópio, no intuito de maior compreensão dos 

conteúdos. Seguindo o currículo, mas também abordando as questões ambientais e sociais que 

fazem parte de toda a nossa sociedade.  

 

METODOLOGIA 

 

   Uma pesquisa não deve trazer conclusões de ideias anteriores e sim buscar  novos 

fatos que podem já ter sido analisados, mas sempre têm algo novo, que pode ser estudado. A 

metodologia utilizada é a qualitativa por se tratar de uma análise das memórias e experiências 

do presente autor, considerando anos de trabalho e propostas interculturais que envolvem o 
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comportamento das pessoas, habilidades, emoções, atitudes que elas tomam diante da sua 

rotina de vida. Envolve uma aproximação com seus conhecimentos anteriores e as 

experiências que já tiveram. Vamos encontrar realidades diferentes que explicam fatos sociais 

que ocorrem e já tenham acontecido neste grupo que se pretende pesquisar que vão favorecer 

o entendimento dos fenômenos e problemas encontrados.  

 

Grande parte dos problemas teórico-metodológicos da pesquisa 

qualitativa é decorrente da tentativa de se ter como referência, para as 

ciências sociais, o modelo positivista das ciências naturais, não se levando 

em conta a especificidade dos objetos de estudo das ciências sociais. Dados 

qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o objetivo 

de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes dados não são 

padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o pesquisador. 

Mesmo os pesquisadores que usam métodos de pesquisa qualitativa criticam 

a falta de regras de procedimento rigorosa para guiar as atividades de coleta 

de dados e a ausência de reflexão teórica, o que pode dar margem para que o 

bias do pesquisador venha a modelar os dados que coleta (GOLDENBERG, 

2004, p.53).  

            

 Goldenberg faz referência à ausência de “regras de procedimentos” que deveriam ser 

seguidas pelos pesquisadores nas coletas de dados junto a uma reflexão para não haja 

interferência da opinião particular da pessoa. O pesquisador, embora tenha interesse no objeto 

da pesquisa, deverá deixar de lado na coleta de dados a própria personalidade no intuito de 

não “contaminar” o estudo com suas ideias próprias.  

  A expressão “pesquisa qualitativa” assume diferentes 

significados no campo das ciências sociais. Compreende um conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados. Tem por objetivos 

traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de 

reduzir a distância entre indicador e indicado, entre teoria e dados, entre 

contexto e ação (MAANEN, 1979, p. 520). 

Os estudos de uma pesquisa qualitativa devem ser feitos no próprio ambiente estudado 

e assim fazem com que fiquem bem consistentes e tenham mais credibilidade. 

 Em certa medida, os métodos qualitativos se assemelham a 

procedimentos de interpretação dos fenômenos que empregamos no nosso 

dia- a dia, que têm mesma natureza dos dados que os pesquisados 

qualitativos empregados em sua pesquisa. Tanto em um como em outro caso, 

trata-se de dados simbólicos, situado em determinado contexto; revelam 

parte da realidade ao mesmo tempo em que escondem outra parte 

(MAANEN, 1979, p.521).  

Comenta-se que, para não atravessar uma rua, basta que vejamos se aproxima um 

caminhão; não é necessário saber seu peso exato, a velocidade a que ocorrem, de onde vem, 
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etc. Nessa situação, o caminhão pode ser estudado como um símbolo de velocidade e força e 

para a finalidade de atravessar a rua, outras informações seriam imprescindíveis. 

  Os métodos qualitativos e quantitativos não se excluem mas em tese é 

auto biográfico; qualitativa: visando estudar contextos a partir das narrativas 

e memórias. Embora definam quanto a forma e a ênfase, os métodos 

qualitativos trazem como contribuição ao trabalho de pesquisa uma mistura 

de procedimentos de cunho racional e intuitivo capazes de contribuir para a 

melhor compreensão dos fenômenos. Pode-se distinguir o enfoque 

qualitativo do qualitativo, mas não seria correto afirmar que guardam relação 

de oposição (POPE & MAYS, 1995, p. 42). 

São muitas as vantagens de ser uma pesquisa qualitativa pois sentida 

no seu interior pode comparar o entusiasmo e os problemas encontrados 

dando mais credibilidade e interesse ao pesquisador e ao professor que está 

participando. Mesmo que o caso tenha sido estudado sempre vamos 

encontrar elementos novos e interessantes, pois a sociedade está em 

constante transformação e sempre encarando desafios (GOLDENBERG, 

2004, p.77).          

Para ser realizado um bom trabalho de pesquisa, é necessário fazer as entrevistas com 

questões bem elaboradas no sentido de nunca fazer diagnóstico precoce, não saber de antemão 

as respostas, colocar o entrevistado à vontade, dar informações sobre a sua pesquisa e qual é o 

aspecto que o motivou e, principalmente, se manter o mais neutro possível.  Esta é uma 

postura difícil para o pesquisador que no decorrer do trabalho enfrenta aspectos pessoais que 

se tornam complicados para serem gerenciados.  

Um dos principais problemas a ser enfrentado na pesquisa qualitativa 

diz respeito à possível contaminação dos seus resultados em função da 

personalidade do pesquisador e de seus valores. O pesquisador interfere nas 

respostas do grupo ou indivíduo que pesquisa. A melhor maneira de 

controlar esta interferência é tendo consciência de como sua presença afeta o 

grupo e até que ponto este fato pode ser minimizado ou, inclusive, analisado 

como dado da pesquisa (GOLDENBERG, 2004, p. 55).   

 

O profissional de ensino seja em qualquer área, está sempre em busca de conceitos e 

novidades com o objetivo de proporcionar aos seus alunos uma boa compreensão não só dos 

temas a serem desenvolvidos, mas também na perspectiva de interferir na sua formação , para 

que venham a se tornar cidadãos que irão contribuir para uma sociedade mais igualitária, 

considerando o meio em que vivem.   

Pode haver uma séria tentativa de escrita e leitura da palavra sem a leitura do mundo? 

A escola de que precisamos urgentemente é uma escola em que realmente se estude e se 

trabalhe. Quando criticamos, ao lado de outros educadores, o intelectualismo de nossa escola, 

não pretendemos defender posição para a instituição escolar em que se diluíssem disciplinas 

de estudo e uma disciplina de estudar, de aprender mais do que hoje. De aprender a ler, a 
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escrever e a contar. De estudar História, Geografia. De compreender a situação ou as 

situações do país. O intelectualismo combatido é precisamente esse palavreado oco, vazio, 

sonoro, sem relação com a realidade circundante, em que nascemos, crescemos e de que ainda 

hoje, em grande parte, nos nutrimos. 

Temos de nos resguardar desse tipo de intelectualismo como também 

de uma posição chamada antitradicionalista que reduz o trabalho meras 

experiências disso ou daquilo e a que falta o exercício duro, pesado, do 

estudo sério, honesto, de que resulta uma disciplina intelectual (FREIRE 

apud FREIRE, 1992, p.114). 

  

Pretendo iniciar os trabalhos como um roteiro de namoro como prega o texto da autora 

(GOLDENBERG, 2004). Como começa um namoro: primeiro a paquera, depois o 

conhecimento e o namoro e o desenvolvimento propriamente dito. Por vezes, os educadores 

ou ativistas imaginam que a comunidade está sem atitude e não se interessa por seus 

problemas e a dificuldade é mesmo cativar no processo de decisão para melhorar a qualidade 

de vida. Primeiramente é descobrir o que essas comunidades almejam para si, e que soluções 

elas gostariam de encontrar, caso puderem participar mais das resoluções dos problemas 

apontados. A meta do educador é sempre um processo dinâmico envolvendo educação e 

transformação social. 

Ao iniciar o estudo, o pesquisador nestas alturas, já está com o seu questionário pronto 

e acredita nas respostas, pois o indivíduo tem credibilidade desde longa data que o professor é 

uma figura respeitável. Neste caso, essas respostas não devem ser limitadas por opções, pois 

vamos encontrar muitas variáveis. Mesmo sendo mais complicado na ocasião da análise, este 

ponto só vai enriquecer o seu trabalho. 

Como se trata de comportamento e ações, as respostas são livres e não tem limitações. 

A análise final pode ser mais complicada, mas é compensada como um trabalho mais 

verdadeiro e consistente com índice menor de erros em suas conclusões.     

Os professores de ciências imaginam que o espírito começa com uma 

lição, que sempre se pode reformular uma cultura descuidada repetindo-a 

ponto a ponto. Eles não refletiram que o adolescente chega às aulas de física 

com conhecimentos empíricos já construídos.  não se trata então de adquirir 

uma cultura experimental e sim de mudar de cultura experimental, de 

derrubar obstáculos já amontoados pela vida cotidiana (HUHNE, 1987, 

p.62).  
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Geralmente fatos que são vividos na infância são perspectivas de atitudes no futuro de 

mudanças positivas nos estudos científicos direcionados para cada área de interesse. E essa 

forma de pensar o mundo depende do ambiente em que reside. Um aluno que tem contato 

direto com o campo possui um conhecimento que é mais efetivo no conteúdo relativo à 

natureza em vários aspectos; por exemplo, quando ele assiste ao nascimento de animais, 

consegue perceber nuances que não se perceberia em uma aula mesmo que fosse por meio de 

filmes programados pelos professores. Também quando ele trabalha com plantações e 

acompanha o desenvolvimento das plantas e consegue verificar as etapas de crescimento dos 

vegetais. E com a parte dos alunos que não tem essa vivência, o professor deverá 

contrabalançar esse desnível pesquisando a melhor forma de apresentar o conteúdo.  

 É uma questão de formação interior querer e tentar mudar regras de posicionamento 

em questões, às vezes polêmicas, mas que realmente exigem do sujeito uma força de vontade 

e muito trabalho para que seja realizado conforme sua posição.  Esbarra-se em burocracias e 

problemas de ordem técnica e estrutural.   

Em muitos casos de capacidade de um professor realizar o seu trabalho, deve ser 

observado nas condições de trabalho que o mesmo enfrenta na realização do mesmo. Por 

diversas vezes o profissional enfrenta problemas de estrutura, coordenação ineficiente, até 

mesmo sem capacidade técnica e não conta com o apoio de seus parceiros a as políticas do 

governo daquele local. No caso de haver críticas, o pesquisado deve ser tranquilizado no 

sentido de não serem expostas, pois seria constrangedor diante da direção de sua escola. 

Sem perder de vista o princípio de que a escola não pode dar conta dos 

problemas sociais, especialmente em que esses problemas se potencializam, 

pelos reflexos e implicações da globalização, da desigualdade e da pobreza, 

pode-se, entretanto, ampliar os debates sobre o que a formação educativa, no 

âmbito de suas possibilidades, como área em que se (re) constroem saberes e 

atitudes, pode fazer” por um mundo mel; expressão e esperança que se 

mantêm no senso e sentimento comum (RANGEL, 2003, p.123). 

 

Hoje, com os elementos que a mídia permite, o ato de ensinar ficou muito mais 

complexo, pois o professor compete com mudanças a todo instante e ele precisa acompanhar 

tudo isso. É um trabalho incansável na busca de novidades para que suas aulas se tornem mais 

atrativas do que as novidades a que os alunos estão expostos por meio da mídia. 

Todas as mudanças que são feitas em um determinado grupo sempre exercem 

influência neste e todas as novidades são geralmente um desafio a mais nesta profissão. As 
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escolas estão buscando novas formas de ensinar e esta cobrança já vem sendo discutida nas 

reuniões pedagógicas em todas as modalidades de ensino, sejam nas públicas e particulares. 

Também há algumas considerações sobre os bairros em que estão inseridas estas 

escolas. Porque as crianças e os adultos só valorizam o que conhecem e esse conhecimento da 

história do bairro pode ser muito interessante do ponto de vista da valorização do local em 

que vivem. 

A metodologia para a realização desta pesquisa é de natureza qualitativa. Pode ser 

feita através de leituras de trabalhos realizados anteriormente, de observações e experiências 

de professores, pessoas da comunidade, envolvidos na questão, no aproveitamento do que é 

feito deste estudo para vida futura dos alunos, parâmetros curriculares, interesses dos mesmos 

e da coletividade local. 

 

CAPÍTULO II 

 

As experiências apresentadas em seguida são uma reflexão do cotidiano encontrado 

em uma escola do Frade, situada a 30 quilômetros da cidade, cortada por uma rodovia com 

intensa movimentação e com uma população de diferentes áreas do Brasil na busca de 

empregos, em fim, de melhores condições de vida. Muitas famílias são empregadas nos hotéis 

e na Usina Nuclear, caracterizando-se assim por uma realidade onde há qualificação mais 

elevada convivendo com grupos de menor qualificação. 

Um bairro com muitas deficiências na questão de saneamento, calçamento, lixo, áreas 

de lazer  cresceu desordenadamente sem a mínima infraestrutura para o local. 

A escola em questão fica do lado das montanhas e onde se concentra a maioria dos 

moradores com uma quantidade de alunos bem superior a capacidade estrutural da escola, 

mas mesmo assim se fazia primar pelo ensino de boa qualidade através de seu quadro de 

direção, professores, equipe pedagógica. 

Um grupo de professores decidiu desenvolver um projeto multidisciplinar com 

professores de ciências, geografia e matemática que envolvesse a comunidade e alunos para 

uma questão ambiental bastante problemática de um rio que corta o bairro. O nome do 

projeto: “Água: Um recurso infinito?”.  
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 A água de uso era organizada pelos moradores e captada de nascentes e pequenos 

rios. Para abordar este tema, foi escolhido o rio mais poluído que estava quase condenado a 

desaparecer. Para os alunos, era importante conhecer desde a nascente para obter uma 

compreensão de forma integral do problema local. Assim, os alunos pensariam sobre sua 

interferência enquanto sujeitos capazes de modificar o ambiente e preservá-lo para que  

percebessem suas responsabilidades nas questões ambientais, com objetivos específicos da 

sensibilização, realização de um diagnóstico do entorno, envolvendo os moradores, órgãos 

públicos, ONGs e empresas na busca de soluções.  

Durante todo um semestre estes desafios foram levantados pelos professores e alunos, 

de modo que cada professor dentro de sua área ajustava ao currículo da turma. Em ciências 

puderam ser abordados os temas: animais, vegetação da área da mata, relevo, espécies em 

extinção que foram identificados pelos alunos, erosão, lixo, reciclagem, saneamento. Com as 

“aulas de campo” conteúdos eram transmitidos de forma concreta, tornando mais facilmente 

compreendidos e vibrantes por estarem dentro de suas vivências.  

Nas “aulas de campo” se notava que, mesmo conhecendo aquelas paisagens, andando 

por ali quase todos os dias havia uma expectativa em descobrir coisas que para eles eram 

novidades, pois anteriormente não eram observadas. Exemplos foram verificados com os 

animais que vivem nos manguezais, nas matas ciliares de pequenos córregos que lá existem; 

na parte de baixo do bairro, muito facilitado e compreendido através de espécies encontradas 

no local. No momento das aulas no interior das salas de aula, exemplos do que viram no 

campo estudado de modo muito mais efetivo. Justamente era o que prendia a atenção dos 

alunos. Dessa forma, despertando para o estudo da ciência aqueles alunos que não viam 

nenhum atrativo pela disciplina. 

 Com o andamento do projeto houve uma valorização do bairro, alunos que muitas 

vezes se envergonhavam de suas moradias, também mudaram de opinião no que diz respeito 

aos seus sentimentos de pertencimento da área. Ainda há áreas verdes com a mata preservada 

e justamente isso que era questão.  

Não muito longe da escola existia uma horta e quase todas as hortaliças eram 

utilizadas pelas merendeiras em doação de proprietário de uma pousada. Valorizando muito a 

alimentação mais saudável, com menos defensivos, com muito mais sabor. 
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Figura 1 

 

Foto: arquivo pessoal (Projeto: água um recurso infinito?).  

 

  Continuando o relato das experiências, aproximei-me de outra escola, essa mais 

próxima do centro de Angra dos Reis. Era uma constante as desavenças pela desigualdade 

racial, desrespeito aos colegas, discussões dentro das salas, frequência mínima de quase 

cinquenta por cento. Na procura de soluções, a diretoria, a equipe pedagógica e professores 

entenderam que era necessário mudar aquela situação. Assim, passaram a conhecer as 

dimensões do problema e definiram as estratégias de ação, iniciando com uma semana de 

atividades em que todos estariam envolvidos. Convidaram palestrantes de diversas áreas 

como: desigualdade racial, educação inclusiva, educação sexual drogas, educação artística e 

musical. 

O comparecimento de pessoas foi além das expectativas. Nas palestras  empreendidas 

por um professor da UFF (André Pereira), os alunos questionavam o tempo todo. O 

palestrante até avançou o horário, pois as dúvidas e as curiosidades eram muitas.   Nesta 

semana houve grupos de jogos, danças (de rua, folclóricas, capoeira), declamação de poesias e 

peças de teatro. Sem dúvida, foi um grande evento onde muitos preconceitos foram 

provocados. Ficaram mais conscientes disso: tiveram mais informações, por exemplo, sobre 

algumas leis contra os preconceitos.  

No evento foi preparado também um desfile e concurso da beleza negra, o que deu 

visibilidade a tantos talentos até este momento desconhecidos levantando a autoestima dos 

participantes.  
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 É promovendo a socialização do saber, que é o seu papel fundamental. As escolas e as 

organizações sociais podem abrir caminhos na direção cultural e política da sociedade voltada 

para o desenvolvimento humano mais correto e justo. 

 Dentro dos conteúdos da turma, para um ensino com atividades mais práticas dentro 

do que era possível concretizar, as aulas eram em áreas abertas com muitas espécies de 

plantas, insetos, variedades de rochas, tipos de solo obedecendo a todo um procedimento. Isso 

tornava as aulas mais interessantes, pois o contato com o objeto era um facilitador do 

aprendizado e no interior da sala a compreensão do conteúdo era visto com mais facilidade.  

Quando a espécie de planta não existia na escola, era levado para a sala que se 

propunha ser o laboratório e assim continuava a pesquisa, mesmo que ficasse muita 

“bagunça” na sala (sempre procurando deixar o mais organizado, mas nem sempre possível). 

O uso do celular nestes momentos era permitido para fazer imagens e diferenciar as espécies e 

outros registros que seriam usados em trabalhos durante o período. 

     Em todas as áreas de trabalho, quando é realizado com verdade, vontade e 

dedicação, vão influenciar realmente na educação, na formação de pessoas com mais 

sensibilidade, maior compromisso com o planeta e servirão de exemplos para mudanças 

comportamentais dos docentes que levarão para a sua vida futura. Mesmo que seja apenas um 

aluno, a vitória já está garantida.  

Neste período estava na cidade o Navio Tocorimé Pamatojari “Espírito Aventureiro,” 

ancorado no cais do centro e aberto às escolas e população em geral. Maior veleiro de madeira 

construído no Pará, com as técnicas inglesas de construção naval do século XIX, desenvolve 

projetos educativos e culturais percorrendo todo o Brasil. Foram visitas guiadas pelos 

tripulantes passando as informações para os alunos que podiam também fotografar os objetos, 

coleções de animais, plantas, etc. Muito produtiva foi esta visita.  Ao final, alunos foram 

ensinados a fazer nós para se tornarem naturalistas, exploradores e marinheiros.   

Em uma das turmas, havia um aluno que era considerado o “terror” da sala, pois 

sempre atrapalhava as aulas de todas as disciplinas e, por vezes, estava na sala da direção 

levando corretivo. Parecia impossível, mas a nossa paciência, competência e verdade fizeram 

a diferença para esse jovem que mudou o comportamento passando a ser educado, 

interessado, se destacando em todas as disciplinas. No ano seguinte voltou à escola de 

uniforme de aprendiz, pois estava trabalhando como jovem aprendiz na empresa Brasfels. 

Fora visitar os professores que o ajudaram a repensar a sua vida. No ano seguinte, estudava à 
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noite na mesma escola com um bom comportamento. Conversou com os colegas mostrando 

as mudanças positivas que tinha ocorrido com ele. 

Um professor de ciências, quando vai para uma escola lecionar, a primeira dúvida que 

procura esclarecer é se existe um laboratório com microscópio para melhor aproveitamento do 

ensino. Geralmente não existe, dificultando o entendimento do que é uma célula, algas 

microscópicas. Com ajuda do livro didático, salas de vídeo, reportagens de televisão, 

bibliotecas e diversos outros recursos, os professores podem compensar as dificuldades de 

recursos, completando com as áreas adjacentes da escola para aulas fora da sala de aula. A 

nossa região é rica em atrativos para desenvolver o aprendizado, pois é composta de 

ambientes marinhos, montanhas, rios, fauna e flora muito diversa, já fazendo parte muitas 

vezes do cotidiano do aluno que, por sua vez, pode aproveitar ao máximo a sua vivência com 

esses elementos.   

 O que contribui também para o aprendizado é um espaço em que os alunos possam 

manipular a terra, semeando, plantando e acompanhado o crescimento dos vegetais, os 

pequenos insetos, animais que estão no ambiente; valorizando o alimento e as tarefas em 

equipes. Tudo isso faz com que fiquem mais tranquilos só pelo fato de estarem trocando as 

energias com a mãe natureza. 

 Temos em Angra dos Reis um laboratório de produção de sementes de Coquilles São 

Jaques, mexilhão, subsidiado pela Petrobrás, que está aberto à visitação de todas as entidades 

de ensino. Cada visita agendada se faz com os biólogos mostrando os tanques de produção de 

sementes, etapa por etapa, possibilitando o conhecimento ao vivo do desenvolvimento de 

todas essas espécies. As salas são equipadas com microscópios e também podem ser 

mostradas aos alunos, o que facilita e desperta a atenção. 

Um fator que muito agrada aos alunos são as excursões que são elaboradas pelos 

professores e uma delas foi para a cidade histórica de Paraty, com atrativos naturais e um 

patrimônio histórico mundial, visitada pelo mundo inteiro e considerada também como uma 

cidade cultural, onde são realizados eventos todas as semanas.  É um momento de 

descontração aliado à contemplação das construções e ruas do tempo do império e visitas ao 

museu de Paraty, ao farol. Para fazer parte dessa viagem, alunos anteriormente fizeram 

pesquisas sobre a região, chegando lá já com algum conhecimento teórico do lugar. Aos 

professores coube comentário de todas as igrejas, casario, ruas, costumes. Apenas um dia é 

pouco para conhecer Paraty, mas já foi muito engrandecedor para todos e mais ainda para 
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alguns que nunca saíram da cidade onde moram. Para finalizar, elaboraram trabalhos em 

grupo de tudo que presenciaram marcando ainda mais a viagem.  

 

Figura 2 

 

Foto: arquivo pessoal (Aula Passeio em Paraty) 

 

Figura 3 

 

Foto: arquivo pessoal (Aula Passeio em Paraty) 
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Figura 4 

 

Foto: arquivo pessoal (Aula Passeio em Paraty) 

 

Figura 5 

 

Foto: arquivo pessoal (Aula Passeio em Paraty) 

 

Como a área em questão é a das ciências e o meio ambiente faz parte de todo  

contexto, vamos enumerar alguns projetos que foram desenvolvidos na área ambiental. 

 O primeiro projeto realizado para alunos do fundamental e secundário, de preferência 

para alunos de escolas públicas, com a colaboração do “Projeto Mico Leão Dourado,” onde a 

sede fica em Silva Jardim para a preservação dessa espécie e outras da fauna e flora. Foi 

idealizado porque só se conserva aquilo que se conhece e o nome “Conhecer para Preservar” 

foi bastante sugestivo e executado para duas turmas. O conteúdo principal do projeto era o 

conhecer um pouco sobre a parte histórica de Angra dos Reis. Foram feitas viagens a reserva 

florestais, aulas passeio de barco para conhecer as fazendas marinhas de coquilles São Jaques 

e mexilhão e o Parque Estadual do Aventureiro, Forte de Macieis. Teve os objetivos 
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alcançados pela mudança de atitudes nos alunos em relação ao ambiente e aos novos 

componentes na composição da organização, que finalizaram construindo um relatório, 

disponibilizado para as escolas do município. Lembro que esta atividade foi pioneira neste 

município, colaborando realmente com a formação do aluno mais consciente e participativo 

na sociedade. 

 

Figura 6 

 

Foto: arquivo SAPÊ – 2004/ 2005 (Projeto conhecer pra preservar)  

 

Figura 7 

 

      

Foto: arquivo SAPÊ – 2004/ 2005 (Projeto conhecer pra preservar)  
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Figura 8 

 

Foto: arquivo SAPÊ – 2004/ 2005 (Projeto conhecer pra preservar)  

 

Figura 9 

  

Foto: arquivo SAPÊ – 2004/ 2005 (Projeto conhecer pra preservar)  

 

A região tem um grande potencial turístico. Os organizadores desenvolveram uma 

proposta para o “Projeto Demonstrativos Ambientais do Ministério do meio Ambiente” do 

governo federal para recuperação de uma parte que acompanha  o rio Mambucaba - RJ até 

São José do Barreiro, SP. Os objetivos eram estimular o envolvimento da população local 

explorando de forma sustentável os recursos, implantação do Parque Nacional da Serra da 

Bocaina, qualificando os moradores no seguimento de guias locais, na preservação de todo 

um conjunto de paisagens da fauna e flora, cachoeiras, monumentos da época do império, a 
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própria trilha construída no século XVIII, projetos culturais, viveiros de mudas para a 

recuperação de áreas degradadas.  

O projeto envolvia as três prefeituras de Angra dos Reis, Paraty, São José do Barreiro 

e as secretarias de turismo, educação, cultura, obras, esportes, IBAMA, M.M.M., SEBRAE e 

teve a duração de mais de quatro anos. Depois seria gerenciado por pessoas que se 

qualificaram para todos esses fins, trazendo renda e, ao mesmo tempo, na conservação do 

ambiente, pois quanto mais preservado, maior o interesse dos brasileiros e do mundo para 

conhecer todos estes atrativos. Priorizava a educação ambiental. Foi um grande trabalho de 

sensibilização para essa população, dentro da qual havia muitos não tinham acesso a nenhum 

meio de comunicação e, através do projeto, conseguiram esse feito com estradas, telefones, 

sites de propaganda, panfletos, construção de um portal de acesso com todas as informações 

sobre a trilha, guias qualificados, pequeno horto com produção de mudas originárias da Mata 

Atlântica.  

Pequenos sítios onde existiam tanques de produção de tilápias foram transformados 

em restaurantes com pousada para os turistas. De forma bem simples e bucólica. Justamente é 

isso que o viajante mais procura: fogão a lenha, leite e derivados direto do produtor, verduras, 

legumes, frutas sem aditivos químicos.  

 

Figura 10  

 

 

Foto: arquivo SAPÊ – 2006 (Projeto Trilha do Ouro)  
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Figura 11 

 

 

Foto: arquivo SAPÊ – 2006 (Projeto Trilha do Ouro)  
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SEÇÃO II.1 

O CENÁRIO DE ANGRA DOS REIS 

 

    As escolas analisadas se localizam em Angra dos Reis, um dos municípios 

brasileiros mais conhecidos no mundo todo e, por esta razão, o conhecimento de sua história 

deve estar relacionado com todas as disciplinas escolares. 

 A marca de Angra dos Reis está inserida nas suas características de natureza com 

centenas de ilhas e praias (algumas ainda bem preservadas) sendo um verdadeiro atrativo para 

todos que apreciam a natureza e a prática de esportes facilitados pelo mar que é abrigado, com 

suas águas calmas e transparentes. 

 Toda esta natureza traz uma corrida desenfreada pelo seu patrimônio natural na 

construção de resorts ou condomínios de luxo com ilhas e praias sendo privatizadas à revelia 

das leis vigentes em nosso país e, ao mesmo tempo, convivendo com parte da população que 

foi ao longo do tempo sendo obrigada a sair das ilhas onde morava para uma ocupação 

desordenada em seus morros e periferias em busca de escolas e atendimento médico para seus 

filhos.  Outro fator que gerou e ainda gera muitos conflitos  é a grilagem de áreas próximas as 

praias por “empresários inescrupulosos” que praticamente obrigavam as famílias a dispor de 

suas terras até por ameaça de morte. Um exemplo é o da Freguesia de Santana que uma 

pessoa abandonou sua casa porque um ente da família foi morto por emboscada. 

 A região possuía  uma população mais ou menos estável até 1940, sendo que a maior 

parte habitava a zona rural e vivia do setor agrícola e do extrativismo. Na segunda metade do 

século XX, se iniciaram as grandes transformações com a implantação de grandes 

empreendimentos: Usina Nuclear (1970), Terminal Petrolífero da ilha Grande e a construção 

da rodovia BR- 101, expansão da usina nuclear II, Estaleiro Verolme, Porto de Angra dos 

Reis, Estrada de ferro ligando Angra dos Reis a Barra Mansa, estrada de rodagem ligando 

Barra Mansa a Angra dos Reis, Estrada de rodagem do Rio de Janeiro a Santos, base de 

exploração de gás de Santos. 

 Na implantação destes megaprojetos aconteceram muitos conflitos, entre os quais, 

desapropriações, expulsão das populações que habitavam próximos a esses lugares e o 

crescimento de alguns bairros mais afastados por pessoas que emigravam de outros estados e 

cidades à procura de melhores condições de vida. O município não estava preparado para esse 
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crescimento desordenado, de modo que a infraestrutura, saúde, moradia, saneamento ficaram 

sem solução e permanecem até hoje em completo desarranjo. 

A população acredita que a vocação do município é a turística e a pesca, mas ao 

mesmo tempo, abriga muitas indústrias poluidoras, o que é um contrassenso para essa região 

que poderia ser desenvolvida por esses dois setores e ser muito mais produtiva. 

 A questão ambiental no período dos anos de 1960 e 1970 ganham força nos países 

europeus e com o retorno de brasileiros que estavam exilados e abertura política, trazem 

“ideias novas” que estavam em evidência nos países desenvolvidos e começam a praticá-las 

aqui no Brasil. E é nesta época que ocorre a implantação de leis ambientais e muitas 

discussões para que uma parte de toda essa imensa riqueza paisagística e natural fosse 

conservada. “No Brasil, infelizmente a consciência ecológica só aconteceu após o regime 

militar com a implementação das leis ambientais como, por exemplo, a Política Nacional de 

Meio Ambiente” (Lei nº 6.938/81). 

 Com isso, foi se perdendo quase todo o patrimônio arquitetônico do município, se 

salvaram uns poucos, por movimentos empreendidos por jovens, professores, artistas, 

entidades que se uniram e conseguiram debelar a destruição completa de todo o patrimônio 

arquitetônico de Angra dos Reis, uma cidade com mais de quinhentos anos de existência.  

 Foi neste período que começaram os estudos de impactos ambientais para se construir 

grandes empreendimentos e o interesse da população com o ambiente estava em alta e então 

foram implantadas várias “unidades de conservação” em “escala governamental: Parque 

Nacional da Serra da Bocaina; Reserva Biológica estadual da Praia do Sul; Parque Estadual 

Marinho do Aventureiro; Área de proteção Ambiental de Tamoios” (PAULO, 2003).   Outras 

medidas foram tomadas na tentativa de salvar a natureza e debelar o crescimento 

desordenado: Plano Diretor Municipal e as leis da Reserva da Mata Atlântica, região essa em 

que se encontra a maior área ainda preservada do estado do RJ. 

O plano diretor foi totalmente elaborado por entidades governamentais, instituições de 

interesse turístico, associações de moradores, entidades ambientais, população em geral que 

através desses encontros não tinham o conhecimento da área ambiental para alcançar um 

pouco mais de esclarecimento e contribuindo com a suas ideias.  O plano diretor de Angra dos 

Reis foi um dos primeiros trabalhos de participação popular no Brasil, servindo de referência 

para outros municípios e até copiados. 
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As pautas do plano diretor incluíam a manutenção dos manguezais (que foram 

aterrados para se construir loteamentos e condomínios), privatização das praias, a preservação 

da Ilha Grande, crescimento desordenado nos morros também nos bairros de periferia sem 

estrutura, derramamentos de óleo no mar. 

 Estudos indicam que o município tem um solo geológico sensível (de 100 % de sua 

área só deve haver construção em 20/% da área total do município). Isto quer dizer que nos 

80% do restante não se dever construir residências ou coisas semelhantes, as obras continuam 

e as tragédias anunciadas acontecem na época das chuvas.  

 E com todo esse conhecimento da situação geológica do município de Angra dos 

Reis, não se consegue frear o interesse econômico de grandes empreendedores e com isso o 

município continua sofrendo grandes impactos em seu solo urbano e marinho.  

São questões que devem ser levadas para os bancos escolares por se tratarem de 

assuntos que dizem respeito às crianças, jovens e adultos dessa região e que eles devem estar 

preparados na compreensão destes conflitos. 

 A beleza cênica e a valorização deste cenário, ambiental, cultural artística deve fazer 

parte do currículo das escolas de Angra dos Reis incentivado pelas secretarias de educação e 

professores de todas as disciplinas escolares e em todos os níveis de ensino. 

 

CONCLUSÃO 

 

    Atualmente as escolas públicas estão sendo mal avaliadas, carregadas de 

responsabilidades pela intensa rotina de trabalho e formação imputada a elas.  Uma vez que 

muitos dos jovens e crianças são oriundos de famílias mal estruturadas e toda a carga fica 

imputada para a escola e o colegiado de professores, muitas vezes mal remunerados, há 

impossibilidade de planejar integralmente suas atividades. Além disso, vivenciam o excesso 

de turmas, a necessidade de parar para dar conta do planejamento anual com tarefas múltiplas 

e por conta do aumento de carga emocional, contraindo assim males físicos e emocionais. 

Mas mesmo assim, esses professores são movidos por uma capacidade de resistência às 

pressões sociais e também na política. Trabalham em locais de trabalho em áreas perigosas 

com enfrentamento ao tráfico de drogas, armas e outros perigos, mas mesmo assim na 
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confiança de que estão formando o cidadão e trabalhando para uma educação de qualidade e 

para todos. 

A educação é função do Estado que tem poder para mudar ou conservar, mas é no 

cotidiano que os administradores e gestores do ensino a favor das classes mais desfavorecidas 

economicamente e socialmente acontece.  

   Mesmo assim, a maioria consegue dar conta buscando meios de fazer a sua turma 

entender o que é uma bactéria sem o uso do microscópio, inventando recursos para efetivar o 

conhecimento. O professor é uma autoridade na sala e quanto maior o envolvimento com 

aquela comunidade, mais é procurado, pois até o carinho que o aluno não tem em casa é 

buscado no professor.  Os conflitos por raça, gênero, etnias, religião são importantes de serem 

trabalhados em salas e o professor deve estar bastante familiarizado com esses 

conhecimentos.  

 Atualmente, o governo coloca à disposição seminários, cursos para as secretarias de 

educação, mas ainda existe um pouco de resistência por parte dos professores que alegam 

falta de tempo para a participação, o que seria importantíssima para a mudança de conceitos 

sobre nossas raízes e conhecimentos que são trazidos pelos ancestrais que viviam nesta terra e 

as comunidades que vieram depois do descobrimento do país. E para que realmente 

compreendam o Brasil com a diversidade que existe na cultura, eles e alunos devem estar 

inseridos no seio dessas populações participando efetivamente nas relações de trocas de 

saberes.   

  Não basta em uma data festiva na escola organizar um grupo de dança folclórica ou 

popular, mas conhecer e trabalhar com os alunos conceitos sobre o evento realizado. O 

professor como agente de mudança e verdadeiro deve acreditar no conhecimento, como um 

líder, age em se fazer confiar em seu prestígio pessoal, sendo verdadeiro servirá como 

exemplo de mudança e transformação e formação em uma sociedade tão complexa e com 

sérios dilemas atualmente em todas as questões no que tange a sociedade.         

Angra dos Reis é um município que agrega uma natureza espetacular e uma parte da 

história de nosso Brasil. Isso deve incrementar o currículo de todas as modalidades de ensino 

com o conhecimento desse vasto campo abrangendo também a sensibilização de todos na 

conservação e preservação do patrimônio histórico que ainda resta e do ambiente.   

A escola é o local para mudanças e ela deve ser impulsionada, pois com essa economia 

globalizada está deteriorando o planeta e é urgente que se estabeleça novas e sustentáveis 
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formas de viver minimizando os impactos e priorizando as boas práticas ambientais. A escola 

pode ser um grande agente de mudanças para uma juventude esclarecida com maior atuação 

em todos os patamares da sociedade. 
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