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RESUMO 

 

 

Esta tese de doutorado é fruto de uma reflexão sobre uma ação de “popularização da 

ciência” que se realizou segundo uma perspectiva da “educação ambiental crítica”. 

Fundamentando-se principalmente em Marx, Gramsci e Paulo Freire e seguindo o método 

dialético num contexto de um trabalho colaborativo entre museus pertencentes a instituições 

de pesquisa científica e escolas públicas localizadas em regiões vizinhas a eles, o problema 

investigado foi: que conhecimentos e estratégias podem contribuir para que ações de 

“popularização da ciência” se dêem a partir da práxis de um projeto político pedagógico 

emancipatório? A discussão do problema emana dos seguintes pontos: Que limitações, 

tensionamentos e possibilidades estiveram presentes nesse trabalho por ele estar inserido em 

uma estrutura de “capitalismo mundializado”? De que forma a experiência adquirida a partir 

da realização desse trabalho pode contribuir para o enfrentamento dos limites que foram 

identificados na colaboração entre museus e escolas? Que princípios teórico-metodológicos, 

estratégias educativas e tipos de atividades podem ajudar a promover avanços nessa 

colaboração entre os museus e as escolas? Nesse sentido, a tese reflete sobre a importância 

dos convênios interinstitucionais para que as ações de colaboração entre museus e escolas 

possam mais efetivamente contribuir para a construção de políticas públicas, ampliando assim 

seus impactos sociais. A ação sobre a qual esta tese reflete, permitiu problematizar conceitos e 

estratégias teórico-metodológicas referentes às ações de “educação ambiental crítica” e de 

“popularização da ciência”. Porque o foco do trabalho não foi simplesmente o tema ambiente 

ou os conhecimentos científicos, e sim os princípios político-pedagógicos e a metodologia de 

construção de conhecimentos a partir da problematização da realidade de vida. Tal 

metodologia concorreu para o desenvolvimento de ações e reflexões que, tomando por base o 

quotidiano de comunidades economicamente desfavorecidas, buscou respostas mais efetivas 

para as necessidades e interesses coletivos. Sobre os limites impostos pelo “capitalismo 

mundializado” a essas ações, destaca-se o debate relativo às causas e conseqüências do limite 

da “falta de tempo” para a concretização de um trabalho crítico e reflexivo de “co-laboração” 

(Freire). A partir dessa discussão, os conceitos de “trabalho alienado” e “cooperação” de 

Marx foram utilizados para analisar o envolvimento dos educadores nas ações desenvolvidas. 

Essa análise permitiu sustentar a tese de que a “co-laboração” (Freire) entre museus e escolas 

pode gerar uma “força coletiva” (Marx) que se constitui em um importante elemento para o 

envolvimento autônomo e autodeterminado, ou seja, não alienado, dos educadores, em 

trabalhos orientados por um projeto político emancipatório. Da análise feita, extraiu-se uma 

proposta que visa potencializar o processo de construção dessa “força coletiva”, de forma a 

favorecer a ampliação das redes sociais de colaboração entre a educação formal e a não 

formal. Com este trabalho busca-se contribuir para promover uma reflexão-ação sobre o papel 

da colaboração entre museus e escolas na construção da nova hegemonia cultural (Gramsci) 

que se faz necessária para se constituir uma sociedade mais equânime, democrática, prudente, 

prospectiva e socioambientalmente responsável.   

Palavras-chave: 1. Projeto político pedagógico emancipatório. 2.Práxis. 3. Colaboração 

museu-escola. 4. Educação Ambiental. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This theses is a result of studies over actions of popularization of science which 

happened under the perspective of a “critical environmental education” work. It is founded 

mainly in Marx‟s, Gramsci‟s and Paulo Freire‟s theories following the dialectic method in a 

context of collaborative work among museums belonging to scientific institutions and public 

schools located in their surroundings. In this investigation the central question was: which 

types of knowledge and strategies can contribute for actions of science popularization in a 

praxis of an “emancipatory” political educational Project? The problem was discussed from 

the following questions: Which limitations, tensions and possibilities were present in this 

work, considering its insertion in the structure of “global capitalism”? In which ways the 

experience raised from this work can contribute to surpass limitations – here identified - for 

collaboration among museums and schools? Which theoretical and methodological principles, 

educational strategies and types of activities can help advancement of collaboration among 

museums and schools? In this way, this theses points out the importance of inter-institutional 

agreements for collaborative actions among museums and schools, aiming more effective 

public policies, with stronger social impact. The actions over which this thesis reflects upon 

unfolds theoretical and methodological concepts and strategies that refer to a “critical 

environmental education” and “science popularization”, raising problems that are related to 

them. The reason why this was possible is that the work was not simply about the 

environment or scientific knowledge as themes, but about political-educational principles and 

methodology for constructing scientific knowledge departing from reality of life, looking at 

the problems that are involved in it. This method contributed for the development of actions 

and thoughts based on daily life of economically vulnerable communities, searching for more 

effective answers to attend collective needs and interests. Concerning the limitations imposed 

to these actions by “global capitalism”, we can mention the discussion about causes and 

consequences of the “lack of time” as a limit for the construction of a concrete, critical and 

reflexive work of “co-laboration” (Freire). As a result of this discussion, the concepts of 

“alienated work” and “cooperation” from Marx were used to analyze how educators were 

involved in the actions that were developed. This analysis permitted sustaining the thesis that 

the “co-laboration” among museums and schools can generate a “collective strength” (Marx) 

as an important item for autonomous and self determined, or non-alienated involvement of 

educators in works oriented by an “emancipatory” political educational project. The analysis 

raises a proposal for the improvement of the potential for constructing this “collective 

strength” favoring amplification of social networks of collaboration among formal and non-

formal education. The contribution of this work is the promotion of a reflection-action over 

the role of collaboration among museums and schools on constructing a new cultural 

hegemony (Gramsci), necessary for an equal, democratic, prudent, prospective and 

environmentally responsible society.  

Key-words: 1. Emancipator political educational project. 2.Práxis. 3. Museum – school 

collaboration. 4. Environmental education. 
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PARTE I: INTRODUÇÃO 

 

 
Se na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para 

transformá-lo; se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, 

devo usar toda possibilidade que tenha não apenas para falar de minha utopia, mas 

para participar de práticas com ela coerentes... 

Paulo Freire 
 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

A frase de Paulo Freire na epígrafe sintetiza o que buscamos realizar na pesquisa que 

apresentaremos nesta tese. Todos os erros e acertos deste trabalho se devem a essa busca de 

coerência entre o “projeto de mundo” e a “prática”. E é também seguindo o proposto 

expresso nessa epígrafe que usaremos aqui a “possibilidade para falar” de nossa utopia e de 

construir ferramentas para a nossa prática. Para tanto, estruturamos o texto da forma vai 

explicitada nos próximos parágrafos. 

Na primeira parte, o texto começa com uma sumária análise de conjuntura que 

orientou o trabalho desenvolvido tanto na pesquisa quanto na ação que realizamos. Trata-se 

de uma discussão sobre o “capitalismo mundializado” (CHESNAIS, 1999) e algumas de suas 

relações com a crise socioambiental
1
 contemporânea. A partir dessa análise, introduzimos o 

objeto de estudo da nossa pesquisa e a justificativa para a realização deste trabalho. Nesse 

item, são expostos também o problema e os objetivos da pesquisa. A seguir, apresentamos o 

modo de abordagem teórico-metodológica e a trajetória da investigação que realizamos. A 

partir desse embasamento, serão explicados os procedimentos metodológicos utilizados no 

                                                 
1
 Preferimos a forma socioambiental, aliás, correta, por considerar que ela expressa de maneira mais enfática do que a forma 

sócio-ambiental, com hífen, freqüentemente empregada também, o quanto as questões sociais e ambientais estão imbricadas.     

 



 

trabalho de campo e justificadas as opções feitas para o tratamento e análise dos resultados 

obtidos na pesquisa. 

Na segunda parte, os conceitos de cooperação e de alienação na teoria de Marx 

oferecem o fundamento para a discussão que faremos sobre as relações estabelecidas entre os 

educadores que participaram da ação sobre a qual refletimos. Tais reflexões, por sua vez, vão 

derivar o debate a respeito do que, em Gramsci, se entende por sociedade civil, Estado e 

hegemonia. Essa teorização constitui o suporte para a discussão sobre o problema da nossa 

pesquisa, permitindo sustentar a tese que defendemos de acordo com nossa investigação. 

A terceira parte mostra as ações sobre as quais refletimos na tese. Nesse item, 

fornecemos as informações necessárias para a compreensão do contexto de onde extraímos os 

elementos para a nossa investigação. Investigação que buscou identificar os limites, tensões e 

possibilidades que marcaram a colaboração entre os museus e as escolas, quadro que resulta 

do fato de que esse trabalho foi realizado dentro da conjuntura atual do “capitalismo 

mundializado”. (CHESNAIS, 1999)  

A quarta parte conclui este relato, apontando para uma articulação entre as reflexões 

dos capítulos anteriores, o que aprofunda a discussão a respeito das relações entre a teoria e a 

prática nesse caso. Essa articulação foi construída de forma a fundamentar o debate sobre o 

problema da pesquisa, as questões daí advindas e ao mesmo tempo sustentar a tese resultante 

da investigação realizada. São também estabelecidas relações entre os resultados obtidos pela 

pesquisa e os seus objetivos, o que permite uma avaliação sociopolítica do trabalho por nós 

executado. O texto termina estabelecendo pontes entre as conclusões deste estudo e suas 

possibilidades de desdobramento em novas pesquisas, ações e reflexões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 CAPITALISMO MUNDIALIZADO E DESAFIOS À EDUCAÇÃO CRÍTICA 

 

 

1.2.1 O capitalismo mundializado 

 

 
Daí a minha recusa rigorosa aos fatalismos quietistas que terminam por absorver as 

transgressões éticas em lugar de condená-las. Não posso virar conivente de uma 

ordem perversa, irresponsabilizando-a por sua malvadez, ao atribuir a „forças cegas‟ e 

impoderáveis os danos por elas causados aos seres humanos. A fome frente a frente à 

abastança e ao desemprego no mundo são imoralidades e não fatalidades como o 

reacionarismo apregoa com ares de quem sofre por nada poder fazer. (FREIRE, 1996, 

p.113) 

 

O capitalismo caracteriza-se por ser um modo de produção que sustenta e é sustentado 

por relações sociais que se constituem a partir de mecanismos de dominação do capital sobre 

o trabalho, fundados determinantemente pela expropriação do trabalhador e pela apropriação 

privada da natureza.  

O estabelecimento do modo de produção especificamente capitalista produz uma 

nova e efetiva relação de dominação e subordinação a partir do próprio processo 

produtivo, processo que antes se caracterizava por independência. Na organização 

social e do trabalho que prevalecia anteriormente, o produtor direto era subordinado 

a um senhor, à terra ou a um grêmio, mas na realização do seu trabalho dispunha de 

independência e de controle sobre o processo de trabalho. Com o capitalismo, ele 

perde essa independência. (CARDOSO, 2006, P. 46) 

Essa dominação do capital sobre o trabalho é acirrada no “capitalismo dependente”, 

expressão criada por Florestan Fernandes, que a define como 

Uma economia de mercado capitalista constituída para operar, estrutural e 

dinamicamente: como uma entidade especializada, ao nível da integração do 

mercado capitalista mundial; como uma entidade subsidiária e dependente, ao nível 

das aplicações reprodutivas do excedente econômico das sociedades desenvolvidas; 

e como uma entidade tributária, ao nível do ciclo de apropriação capitalista 

internacional, no qual ela aparece como fonte de incrementação ou de multiplicação 

do excedente econômico das economias capitalistas hegemônicas. (FERNANDES, 

1968, apud CARDOSO, 2006, p.34) 

Na dinâmica do “capitalismo dependente”, se fortalecem as relações de dominação 

que constituem a base do capitalismo. Isso significa a intensificação cada vez maior da 

“expropriação de muitos capitalistas por uns poucos”. (MARX, 1968, apud CARDOSO, 

2006, p.46) Assim, o capitalismo avança concentrando o poder na mão de grupos cada vez 

menores. Essa concentração de poder é que garante ao capitalismo, no transcurso do tempo, 

fazer prevalecer interesses particulares de alguns grupos em detrimento dos interesses 

coletivos.  



 

O menosprezo pelos interesses coletivos é algo que pode ser observado inclusive em 

nosso campo de trabalho: o dos museus. Em 1969, foi criado em São Francisco (CA, EUA), o 

museu Exploratorium, que dispõe hoje de muitas franquias espalhadas pelo planeta. São 

cópias melhores ou piores de um projeto considerado revolucionário pelo seu foco na 

criatividade. (MARSHALL, 2006) Entretanto, a venda de pacotes prontos iguais para museus 

de todo o mundo, independentemente da cultura ou dos problemas de cada país ou região, é 

algo que pode se contrapor não só ao estímulo à criatividade, mas também aos interesses 

econômicos, políticos e culturais dos locais onde se instalam essas cópias do Exploratorium. 

No “capitalismo dependente”, as burguesias locais estabelecem com as burguesias 

hegemônicas internacionais um modelo de relação simbiótica que acirra ainda mais a 

dominação que essa burguesia local exerce sobre outras classes sociais. Nas palavras de 

Cardoso (2006, p. 35): “Trata-se de relações de dominação que se conjugam: dominação 

externa e dominação interna. A dominação externa é realizada por meio da dominação 

interna”. Logo, são essas relações de dominação que mantêm o subdesenvolvimento de alguns 

para sustentar o desenvolvimento de outros. Então, mais do que nunca faz sentido a 

proposição ou hipótese de Florestan segundo a qual a explicação sociológica para o fenômeno 

do subdesenvolvimento deve  

[...] ser procurada no mesmo fator que explica, sociologicamente, o 

desenvolvimento econômico sob o regime de produção capitalista: como as classes 

se organizam e cooperam ou lutam entre si para preservar, fortalecer e aperfeiçoar, 

ou extinguir, aquele regime social de produção econômica. (FERNANDES, 1968, 

apud CARDOSO, 2006, p.34) 

Tais relações sociais estudadas por Florestan Fernandes tornaram-se ainda mais 

complexas nos últimos tempos. Isso faz com que diversos autores se dediquem ao 

aprofundamento dos estudos sobre as relações sociais capitalistas na atualidade. A professora 

Miriam Limoeiro Cardoso, acima citada, fundamentando-se na teoria elaborada por Florestan, 

descreve como a estratégia de acumulação do capital que predomina hoje se caracteriza por 

uma “mundialização do capital”. 

Para Cardoso, a mundialização do capital se dá a partir de um processo de dominação 

sustentado por um regime de acumulação e soberania financeira que hoje passa 

necessariamente por uma “mundialização” das relações capitalistas.  

Ele não é mundializado no sentido em que englobaria o conjunto da economia 

mundial numa totalidade sistêmica. Inversamente, ele é efetivamente mundializado 

no sentido em que seu funcionamento exige, a ponto de ser consubstancial à sua 



 

existência, um grau bastante elevado de liberalização e desregulamentação não 

apenas da finança, mas também do investimento externo direto [...] e das trocas 

comerciais.  (CHESNAIS, apud CARDOSO, 2006, p42-43) 

Portanto, a “mundialização” não se dá no sentido de uma ampliação do grupo que 

detém o poder de controlar a economia mundial. Esse grupo torna-se cada vez mais reduzido, 

mas ele cria mecanismos que viabilizam um sistema de dominação cujas raízes se lançam por 

todo o mundo. Entre outras coisas, esses mecanismos espalham-se pelo planeta a partir de 

“[...] políticas de liberalização e de desregulamentação das trocas, do trabalho e das finanças, 

adotadas pelos governos dos países industriais, encabeçados pelos Estados Unidos e a Grã-

bretanha”. (CHESNAIS, 1999, p. 77) 

É com base nas relações de mercado que essas políticas são impostas aos governos e 

sociedades dos diversos países que se integram no “capitalismo mundializado”. Tal situação 

constitui um grande golpe para a democracia, pois, como afirma Boron, não se pode aspirar a 

“democratizar o mercado”, já que ele é o reino dos interesses privados e aí não cabem os 

argumentos da justiça distributiva.  

Las políticas neoliberales provocan el progresivo vaciamiento de los nuevos 

regímenes democráticos. Estos se convertien en pura forma y la vida social regresa 

al paroxismo de una situación “casi hobbesiana” de lucha de todos contra todos, de  

“sálvese quien pueda”, que abre las puertas a toda classe de comportamientos 

aberrantes. (BORON, 2006, p. 148) 

Esses comportamentos aberrantes das políticas neoliberais fazem parte de um 

processo de desenvolvimento do capitalismo, como forma de superação de suas crises 

estruturais e conjunturais e meio de garantia da acumulação. Nessa linha de raciocínio, vale 

destacar a contribuição de Ellen Wood em seu texto “Democracia contra o capitalismo”. A 

autora analisa as relações registradas hoje entre Estado e Sociedade Civil dentro do 

capitalismo mundializado que atualmente dita as regras das relações sociais. Relações essas 

que se caracterizam pela coerção exercida pelo mercado.  

O capitalismo representa a culminação de um longo desenvolvimento, mas também 

constitui um rompimento qualitativo [...]. Ele não se caracteriza apenas por uma 

transformação de poder social, uma nova divisão de trabalho entre o Estado e a 

propriedade privada ou classe, mas também marca a criação de uma forma nova de 

coerção, o mercado – o mercado não apenas como uma esfera de oportunidade, 

liberdade e escolha, mas como compulsão, necessidade, disciplina social capaz de 

submeter todas as atividades e ações humanas às suas exigências. (WOOD, 2003, 

p.216) 

A coerção que o mercado exerce sobre a vida das pessoas produz um processo de 

dominação significativamente maior do que o exercido por muitos Estados tirânicos no 



 

passado. Pois hoje o mercado controla não só as relações sociais, mas também a vida dos 

indivíduos. É um tipo extremado de coerção porque ela não é simplesmente um produto de 

um modelo de sociedade e sim um princípio a partir do qual se organiza a estrutura social. 

(WOOD, 2003)  

E o mercado criou novos instrumentos de poder a serem manipulados não apenas 

pelo capital multinacional, mas também pelos Estados capitalistas avançados, que 

tem a capacidade de impor “disciplinas de mercado” draconianas sobre outras 

economias enquanto protegem capital doméstico próprio. Em outras palavras, 

coerção não é apenas um defeito da “sociedade civil”, mas um de seus mais 

importantes princípios constitutivos. As funções coercitivas do Estado foram em 

grande parte ocupadas na imposição da dominação na sociedade civil. (WOOD, 

2003, p.218) 

Sendo assim, a sociedade civil não é sinônimo de espaço da liberdade e da ação 

voluntária em oposição ao Estado, entendido como espaço de coerção. Wood mostra como 

essas duas esferas estão imbricadas em função dos interesses do capital.  

É verdade que na sociedade capitalista, com a separação entre as esferas „política‟ e 

“econômica”, ou seja, o Estado e a sociedade civil, o poder coercitivo público está 

mais centralizado e concentrado do que nunca, mas isso apenas quer dizer que uma 

das principais funções de coerção “pública” por parte do Estado é apoiar o poder 

“privado” na sociedade civil. (WOOD, 2003, p.218) 

Essas mudanças nas relações entre Estado e “sociedade civil” são tão profundas que 

modificam a própria definição de “sociedade civil”.  

“Sociedade civil” constitui não somente uma relação inteiramente nova entre o 

“público” e o “privado”, mas um reino do “privado” inteiramente novo, com clara 

presença e opressão pública própria, uma estrutura de poder e dominação única 

e uma cruel lógica sistêmica. Representa uma rede particular de relações sociais 

que não apenas se coloca e oposição às funções coercitivas, “policiais” e 

“administrativas” do Estado, mas também a transferência dessas funções, ou no 

mínimo, de uma parte significativa delas. Ela gera uma divisão de trabalho entre a 

esfera “pública” do Estado e a esfera “privada” da propriedade capitalista e do 

imperativo de mercado, em que apropriação, exploração e dominação se desligam 

da autoridade pública e da responsabilidade social – enquanto esses novos 

poderes privados dependem da sustentação do Estado por meio de um poder d 

imposição mais concentrado do que qualquer outro que tenha existido 

anteriormente. (WOOD, 2003, p.218) (grifo nosso) 

É da perspectiva dessa nova natureza da “sociedade civil” que passa a existir dentro 

dela a necessidade de novos mecanismos de “opressão pública”. São esses mecanismos que 

promovem a construção dos consensos necessários para a manutenção da hegemonia cultural 

que interessa ao mercado. E esses são processos tão “perfeitos” que em geral não são 

percebidos enquanto opressores. Eles são incorporados no cotidiano da sociedade como uma 

dinâmica natural e inevitável da vida social. Essa “sutileza” dos mecanismos de “opressão 



 

pública” leva a relações verdadeiramente tirânicas. E tal situação é brilhantemente descrita 

por Wood da seguinte maneira: 

A “sociedade civil” deu à propriedade privada e a seus donos o poder de comando 

sobre as pessoas e sua vida diária, um poder reforçado pelo Estado, mas isento de 

responsabilidade [...] Mesmo as atividades e experiências que estejam fora da 

estrutura imediata do comando da empresa capitalista, ou fora do alcance do grande 

poder político do capital, são reguladas pelos ditames do mercado, pela necessidade 

de competição e de lucro. [...] uma força coercitiva capaz de submeter todos os 

valores, atividades e relações humanos aos seus imperativos. (WOOD, 2003, p.218) 

O poder absoluto que o mercado passou a ter sob a vida dos indivíduos define a 

mercantilização da vida que tem sido imposta pelo capitalismo mundializado. Essa 

mercantilização vem gerando a barbárie no planeta, situação que a América Latina ilustra 

bem, com a rápida generalização de  

[...] nuevas figuras sociológicas: el mendigo y el narcotraficante, síntomas evidentes 

de la decomposición social y las crisis económicas ocasionadas por las políticas Del 

Consenso de Washington. Frente a esto, el pobre “o vive de la caridad del Norte”, 

decía cueva, “o trafica con drogas”. Lo que caracteriza a las clases y capas 

populares, esos dos tercios o cuatro quintos que em América Latina quedan “fuera 

del juego”, es um profundo proceso de desitegración social. (BORON, 2006, p. 165) 

Esse processo de desintegração social não se dá a partir de acidentes de percurso; ele é 

resultante da estrutura da sociedade comandada pelo mercado. Nesse modelo de sociedade, 

chama-se de liberdade aquilo que atende aos interesses de uma minoria em detrimento da vida 

da maioria. Tal dinâmica social está muito bem descrita nas seguintes palavras, proferidas por 

um dos proprietários de um dos maiores grupos europeus – (ABB): “[...] da liberdade, para 

seu grupo, de se implantar onde quiser, durante o tempo que quiser, para produzir o que 

quiser, abastecendo-se onde quiser, vendendo onde quiser e suportando o mínimo possível de 

obrigações em matéria de direitos do trabalho e seguridade social”. (CHESNAIS, 1999, p. 86) 

Segundo Chesnais (1999), foi assim que esse empresário explicou em um debate 

público o que é a essência da mundialização do capital. Trata-se então de uma estrutura 

planejada para garantir que prevaleçam os interesses da elite econômica em detrimento do 

igualitarismo e do coletivismo que poderiam comprometer os lucros do capital.  

As palavras do empresário causam indignação aos que assumem uma posição crítica e 

emancipatória na vida social, mas é preciso muito mais do que isso para mudar esses 

mecanismos de dominação. Afinal, mesmo contra a vontade, essas pessoas participam desses 

mecanismos e por isso precisam admitir que também contribuem para a manutenção dessa 



 

modalidade de relação social. E é isso que um dos principais ideólogos desse modelo lembra 

ao afirmar que “la desigualdad, insoportable para tantos, ha sido necesaria para lograr el nivel 

de rentas relativamente alto de que hoy disfrutan en Occidente la mayoría de las personas”. 

(HAYEK, 1944, apud BORON, 2006, p. 170) 

Assim Hayek tenta convencer os críticos de que eles não podem se indignar com a 

desigualdade porque usufruem de seus efeitos. Ele defende a idéia de que as relações sociais 

devem ser reguladas pelo mercado e o define como um jogo no qual não cabe uma “justiça 

social” para a sua “correção”.  

A concepção de que “ganhamos” (no sentido de ser moralmente merecido) a renda 

que tínhamos quando éramos mais afortunados, e que portanto temos direito a ela 

enquanto lutarmos honestamente como antes, e que não fomos avisados de que 

devíamos tomar outro curso, é inteiramente equivocada. Todos, ricos ou pobres,  

devem a sua renda ao resultado de um misto de habilidade e sorte, cujo resultado 

agregado e cujas parcelas são altas justamente porque concordamos em jogar esse 

jogo. E uma vez que concordamos em jogar o jogo e lucramos com seus resultados, 

temos a obrigação moral de respeitar os resultados, ainda que estes se voltem contra 

nós. (HAYEK, 1998, p. 60) 

O trecho sintetiza a concepção segundo a qual as relações de mercado não devem 

sofrer interferência para reparar supostas distorções no campo da justiça social . No 

entendimento desse ideólogo do neoliberalismo, o mercado só deve ser “controlado” por ele 

próprio a partir das suas próprias regras e não por elementos externos a ele. Para Hayek, todos 

os envolvidos nesse jogo conhecem as suas regras e desde que aceitam jogar, devem se 

conformar com elas e com seus efeitos.  

Hayek desempenha importante papel na defesa dessas relações que sustentam o 

“capitalismo mundializado”. Sua tese de que o mercado constitui a instituição central da 

sociedade contribui para justificar o mecanismo que transforma tudo em mercadoria. E 

obedecendo a estas regras do “jogo”, a saúde, a educação, a moradia e a segurança social 

tornam-se mercadorias, e como tal, inacessíveis para os grandes segmentos de pobres e 

indigentes. Desta forma as próprias pessoas tornam-se mercadorias porque para 

sobreviverem precisam se submeter a relações onde sofrem um processo de 

“sobreexploração” e muitas não têm “direito” nem a isso.  

Para melhor compreender o que significa esta “sobreexploração”, recorremos mais 

uma vez à teorização sobre “capitalismo dependente” elaborada por Florestan Fernandes e 

aqui exposta nas palavras de Cardoso (2006). 



 

[...] Tendo compreendido a articulação das burguesias locais com a burguesia 

internacional, consegue-se entender a exacerbação da exploração capitalista do 

trabalho no capitalismo dependente. Como frações burguesas dependentes, tendo em 

vista a necessidade de partilha entre as burguesias parceiras, as burguesias locais 

criam expropriação e exploração excedentes. (CARDOSO, 2006, p.34-35) 

É a partir dessa estratégia que consiste em exacerbar a exploração do trabalho que as 

burguesias locais intensificam o processo de extração da “mais–valia
2
”, garantindo a 

expropriação dos excedentes que as sustentam e a partir dos quais mantêm a sua integração no 

mecanismo do “capitalismo dependente”. Cardoso (2006) adota o raciocínio de Florestan para 

falar sobre as implicações que esses mecanismos de “sobreexploração/sobreapropriação” 

acarretam na vida social e política dos países onde se instala esse processo de dominação, 

com a drástica redução do grau de democracia em tais sociedades. 

A dominação econômica, sociocultural e política inerente ao imperialismo torna-se 

uma dominação total, que opera a partir de dentro dos países neocoloniais e 

dependentes e, ao mesmo tempo, afeta em profundidade todos os aspectos de sua 

vida econômica, social e política. (FERNANDES, apud CARDOSO, 2006, p.35) 

Essa “dominação total”, fundamentada em relações de “superexploração econômica”, 

enfraquece e desorganiza os atores coletivos como os sindicatos, partidos políticos de 

esquerda, as associações populares. Em contrapartida, fortalece os setores políticos 

irresponsáveis e corruptos, sem compromisso com o bem comum ou com os interesses da 

cidadania.  Como afirma Boron, esses são processos de “descidadinazación” (BORON, 2006, 

p167).  

E o que reforça essa “descidadinazação” é a sensação de que não adianta o cidadão 

participar do processo eleitoral, pois “se todos se empenham para governar em função do 

mercado, para que molestar-se em buscar informações, registrar-se e ir votar?” (BORON, 

2006, p.169). Ainda mais porque, no “capitalismo mundializado”, ganhar eleição, em geral, 

não significa ganhar poder de transformar a realidade.  

Outro elemento que contribui para a “descidadinazação” é que a acirrada disputa por 

condições de sobrevivência reforça o individualismo que desfavorece a militância política 

pelo coletivo.  É o que explica Boron: “[...] las estratégias colectivistas de intervención 

                                                 
2
 O “Dicionário do Pensamento Marxista” começa a definição do verbete “mais-valia” com as seguintes 

palavras: “A extração de mais-valia é a forma específica que assume a exploração sob o capitalismo, a 

differentia specifica do modo de produção capitalista, em que o excedente toma a forma de lucro e a exploração 

resulta do fato da classe trabalhadora produzir um produto líquido que pode ser vendido por mais do que ela 

recebe como salário.” Então a mais-valia refere-se a trabalho não pago.  

 



 

política hayan caído [...] en desgracia en favor del acérimo individualismo que prevalece em 

los mercados, y la banalización de la política y de las instancias participativas de la 

cidadania”. (BORON, 2006, p. 169) 

A desmobilização dos cidadãos torna-se cenário propício para novas formas de 

despotismo político que trabalha para “preservar e reproduzir as estruturas da desigualdade 

social e econômica”. (BORON, 2006, p.169, 170) Mas felizmente a sociedade civil é um 

espaço de construção de hegemonia, no qual as contradições e disputas da sociedade se 

materializam. Não se trata apenas de um espaço onde se reproduz a dominação, pois a 

Sociedade Civil é também um espaço de luta ideológica (na qual a educação exerce um papel 

fundamental). Essa perspectiva será reforçada nos próximos itens, especialmente no item 

1.2.2, que mostra exemplos da importância dos movimentos sociais nessa disputa, e no item 

2.2, que traz a indispensável contribuição de Gramsci para a discussão sobre esse tema.  

Nessa breve descrição que fizemos sobre a estrutura da sociedade atual, constatamos 

que são grandes os desafios a serem enfrentados para superar o perigo de continuarmos 

avançando na construção da barbárie.  

A discussão sobre a mundialização é bem mais do que uma simples discussão 

“econômica”. Ela diz respeito às formas de domínio social próprio de uma fase 

histórica, da qual não podemos nem saber quanto tempo durará nem por qual 

caminho a humanidade dela sairá: pela via de uma forma verdadeira de socialismo, 

tornada indispensável pela escalada do “horror econômico” 
3
, ou pelo mergulho 

definitivo na barbárie pressentida por Rosa Luxemburgo pouco tempo antes de seu 

assassinato. (CHESNAIS, 1999, p. 86) 

Essa visão crítica da realidade nos impõe a necessidade de enxergarmos as 

contradições do “capitalismo mundializado”, a fim de colaborarmos para que a humanidade 

avance caminhando “pela via de uma forma verdadeira de socialismo”, e não pela via do 

acirramento da barbárie sobre a qual falamos aqui. É dessa contradição que trataremos no 

próximo item na discussão sobre a crise socioambiental que caracteriza o mundo de hoje. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Aqui o autor se refere ao termo “horror econômico” sobre o qual escreveu Viviane Forrester em “O Horror 

Econômico”, São Paulo, Editora da Universidade Estadual Paulista, 1997.   



 

 

1.2.2 A crise socioambiental no capitalismo mundializado 

 

 
Para Mészáros, o capital esgotou sua capacidade civilizatória que desenvolvia, 

contraditoriamente, juntamente com as formas de alienação do trabalho. Para 

manter-se, exarceba seu caráter destrutivo sobre o trabalho humano aprisionado 

pelas relações de exploração e agrava a destruição do meio ambiente e, portanto, as 

bases da própria vida humana. (FRIGOTTO; CIVIATTA, 2001, p.12) 

Vivemos em síntese um dilema civilizacional [...] pois é uma situação estrutural 

que permite a caracterização de várias crises (civilizatória, moral, política, 

tecnológica, ambiental entre outras) que expressam as diversas patologias do 

capitalismo, do sentido produtivista da modernidade e a necessidade de se rever o 

conteúdo ético na relação sociedade-natureza. (LOUREIRO, 2003, p.11) 

 

A Terra é um planeta finito tanto para fornecer recursos quanto para absorver resíduos. 

E estes limites, associados à forma como os recursos naturais estão sendo explorados na 

sociedade atual, podem acarretar o fim das condições de sustentabilidade da vida, 

especialmente a humana, na Terra. Mas, também existe a possibilidade de que, ao contrário, o 

perigo do esgotamento dos recursos e da poluição gerada pela forma como estes têm sido 

utilizados, seja um elemento que pode estar provocando uma crise estrutural no capitalismo. 

Este é um tema polêmico, mas o livro “Para Além do Capital” de Mèszáros (2002) traz uma 

farta argumentação que defende a idéia de que o capitalismo passa neste momento por uma 

crise que se diferencia das crises cíclicas que fazem parte de sua dinâmica. Na discussão que 

faremos nesta seção vamos recorrer a alguns dos argumentos utilizados por Mèszáros para 

discutir a relação entre a atual crise socioambiental e a dinâmica do capitalismo mundializado. 

No que diz respeito às condições de vida na Terra, é preciso começar a discussão a 

partir da constatação de que elas já não existem para algumas espécies que já estão em 

extinção e para uma grande parcela da população mundial. Isto é o que os dados que se 

seguem demonstram. 

A fome deixa de ser um fato isolado ou ocasional e passa a ser um dado 

generalizado e permanente. Ela atinge 800 milhões de pessoas espalhadas por todos 

os continentes, sem exceção. [...] 14 milhões de pessoas morrem todos os dias, antes 

do quinto ano de vida. Dois bilhões de pessoas sobrevivem sem água potável. 

(SANTOS, 2005, p.59) 

Esse processo de exclusão social produz uma agudização crescente da desigualdade 

social que está na base de um modo de produção que pressupõe o uso predatório dos recursos 

do planeta.  



 

A esse respeito basta pensar na tremenda discrepância entre o tamanho da população 

dos Estados Unidos – menos de 5 por cento da população mundial – e seu consumo 

de 25 por cento do total de recursos energéticos disponíveis. Não é preciso grande 

imaginação para se ter uma idéia do que aconteceria se os outros 95 por cento 

adotassem o mesmo padrão de consumo e tentassem retirar dezenove vezes 25 por 

cento dos restantes 75 por cento. (MÉSZÁROS, 2002, p.40) 

Associando essas informações, podemos afirmar que a finitude dos recursos naturais 

do planeta faz com que cada vez mais a exclusão social constitua o outro lado da moeda da 

manutenção do sistema capitalista. Porque a Terra não sustenta uma generalização absoluta 

dos padrões de consumo do mundo desenvolvido, mas o sistema se mantém às custas da 

expansão do mercado mundial. E para manter o padrão sempre crescente, recorre (o sistema) 

a políticas que se tornam as responsáveis pelo crescimento acelerado dos níveis de exclusão 

social.  

Portanto, o contexto que caracteriza o mundo de hoje é um contexto de crise 

socioambiental sem precedentes na história. A novidade da atual crise é a sua condição de 

mundialização das causas e conseqüências dos problemas socioambientais que a compõem. 

Além dessa condição de mundialização da crise, existe uma outra novidade, sobre a qual 

Meszáros (2002) faz uma interessante e longa discussão nas 1.093 páginas do seu livro “Para 

além do capital”. Nesse trabalho, o autor defende exaustivamente a tese de que a atual crise 

do capitalismo tem uma natureza diferente das crises anteriores. Ele argumenta que as 

anteriores foram as “crises cíclicas” que fazem parte do capitalismo, enquanto que a dos 

nossos dias seria uma crise estrutural do “sistema capital”, diferenciando-se, portanto, das 

“crises cíclicas” necessárias à sua manutenção. 

[...] O discurso de defesa da necessidade de „conviver com os limites‟ erra 

completamente de alvo. De um lado, os indivíduos que aceitam (como se espera) a 

estrutura do sistema capital como seu horizonte de reprodução, pelo mesmo motivo 

condenam-se à impotência total para consertar a situação. Ao mesmo tempo o 

capital [...] não teria apenas de ser diferente, mas diametralmente oposto ao que pode 

e deve ser, para ser capaz de sair do seu desastroso rumo fatal de desenvolvimento e 

„restringir-se‟ para funcionar „dentro de limites racionais‟. Ele teria de „renunciar ao 

valor de troca pelo valor de uso e passar de forma geral da riqueza para uma forma 

específica e tangível desta‟, o que não se concebe que possa fazer sem deixar de ser 

capital – ou seja: modo alienado e reificado do processo de controle 

sociometabólico, capaz de seguir o rumo inexorável de sua própria expansão (sem 

preocupação com as conseqüências) justamente porque rompeu as restrições do 

valor de uso e da necessidade humana. (MÉSZÁROS, 2002, p.252) 

Um exemplo bem ilustrativo da gravidade da atual crise analisada por Mészáros é o 

que vem acontecendo em relação ao clima da Terra. Em dois de fevereiro de 2007, foi 

amplamente divulgado na imprensa mundial o “Relatório do Painel Intergovernamental de 



 

Mudanças Climáticas” (IPCC) das Nações Unidas, onde um grupo de 2.500 cientistas de 130 

países publica os resultados de seus estudos. Eles informam que pelo menos 90% do aumento 

de temperatura que o planeta está sofrendo se devem à ação humana. Os cenários construídos 

a partir desses estudos mostram que até o final deste século a temperatura do planeta pode 

chegar a um aumento médio de 6,4ºC. A intensificação dos gravíssimos problemas 

socioambientais causados pelo aquecimento global deve acirrar muito as disputas por terras e 

recursos naturais. Esse quadro torna cada vez mais difícil que sejam mantidas análises da 

realidade que tratem de forma dissociada os problemas sociais dos ambientais.  

 As relações entre os problemas sociais e ambientais podem ser muito bem 

exemplificadas a partir de uma análise do que está ocorrendo na América Latina em relação às 

disputas por recursos naturais. São conflitos gerados pelo “capitalismo mundializado” que 

aprofundam cada vez mais a crise socioambiental.  A análise dessa situação está muito bem 

construída em uma revista editada em 2005 pelo Observatório Social da América Latina, onde 

se publica um dossiê contendo importantes reflexões sobre movimentos sociais que atuam em 

conflitos na disputa por recursos naturais (gás, florestas, água e petróleo) que estão na 

América Latina. Dessas reflexões, destacamos uma que se refere à questão da água por se 

tratar de um exemplo bem nítido da gravidade desses problemas.  

Despues de las  Segunda Guerra Mundial, entre los años 1948 e 2002, se registraron 

1.831 interaciones y conflictos provocados por el agua. Todo parece indicar que la 

incorporacion do recurso natural agua como recurso económico será el detonador de 

los mayores conflitos em el mundo durante o século XXI. (SOTO, 2005, p.44) 

O autor situa tais frentes de conflito nos seguintes níveis: “[...] dentro y fuera de lãs 

naciones, entre poblaciones rurales y urbanas; entre intereses río arriba y río abajo; entre los 

setores agrícola, industrial y doméstico; entre las necesidades humanas y os requisitos de un 

medio ambiente sano” (SOTO, 2005, p.44). Em todos esses níveis, as disputas são marcadas 

pelo modo de produção capitalista e mais particularmente pela intensificação do modelo 

privatista seguido pelo neoliberalismo.  

[...] las políticas privadoras, aunadas a la comercialización del agua, llevarán a 

justificar la construcción de más represas, la infraestructura que mayor impacto 

medioambiental ha provocado en el mundo, que aporta además grandes cantidades 

de gases de efecto invernadero acelerando el cambio climático [...] (... 45 mil 

grandes represas que han bloqueado el 60% os rios do planeta). (SOTO, 2005, p.45) 

Soto argumenta que a contenção de grandes volumes de água tem provocado uma 

intensa degradação das condições de vida das populações afetadas. Mas ao mesmo tempo, 



 

informa, têm crescido os movimentos populares em defesa do acesso à água como um direito 

humano a um recurso público. E analisa esses movimentos na mesoamérica, apontando 

conquistas e derrotas sofridas por eles. Nesse sentido, cita os seguintes exemplos: 

En México las comunidades indígenas y campesinas lograron detener en 2004 a 

construcción de la represa Itzantún en Chiapas. (SOTO, 2005, p.46) 

Por otra parte, la resistencia do movimiento social también ha significado un saldo 

de perseguidos, encarcelados, asesinados, amenazados y desplazados. [...] (SOTO, 

2005, p.48) 

Ao ressaltar a importância dos processos organizativos experimentados pela população 

na América Latina, Soto mostra, porém que essa é uma luta difícil porque o capitalismo 

mundializado possui armas muito poderosas. E essas armas não se restringem aos níveis das 

estratégias econômicas, políticas, culturais. Elas alcançam também a atuação no campo 

militar. Pois, “[...] la reacción de los gobiernos de la región y de EE.UU. há sido la 

militarización de la región, la instalación de más bases militares y la criación de una nueva 

escuela de capacitación militar en El Salvador”. (SOTO, 2005, p.44) 

Na mesma revista mencionada, outros autores aprofundam essa questão da intensa e 

crescente presença militar dos Estados Unidos em regiões de disputa por recursos naturais na 

América Latina. Eles apresentam mapas que mostram o posicionamento de bases militares 

dos EUA em regiões onde se localizam reservas de recursos estratégicos. E demonstram o 

quanto essas ingerências estadunidenses afetam a soberania dos países latino-americanos.  

[...] presencia cotidiana de efectivos militares estadounidenses [...] Simulacros de 

recuperación de plantas petroleras  tomadas por los trabajadores, de sufocamiento de 

insurrecciones populares, de control de comunicación, de control de pasos 

transfronterizos; trabajos de logística, de operación directa, de inteligencia... Es 

decir, preparación para la guerra interna, no para „repeler un ataque de una potencia 

extranjera‟. (CECEÑA; MOTTO, 2005, p.286) 

Ou seja, para esses autores, em nome de ajuda humanitária o que o exército americano 

está fazendo na América Latina é a defesa dos interesses dos EUA.   

Entrenamiento para la seguridad interna que a la vez la ponen em riesgo total porque 

son proporcionados por la mayor amenaza a las soberanías de los países 

latinoamericanos: el ejército de EE.UU., que para cumplir con la defesa de sus 

intereses vitales [...], como garantizar su propia estabilidad, seguridad y el acceso 

irrestricto a los recursos que son estratégicos dondequiera que estén, tiene que 

arrasar los nuestros. (CECEÑA; MOTTO, 2005, p.286) 

Essa ingerência militar dos EUA na América Latina é parte de um processo mais 

amplo de dominação que afeta profundamente a democracia no mundo, especialmente nos 



 

países latino-americanos. Trata-se, portanto, de uma luta mais ampla, muito bem caracterizada 

nas seguintes palavras de um outro estudioso da região: “A lucha pela democracia em 

América Latina, es decir, la conquista de la igualdad, la liberdad y la participación ciudadana, 

es insustenible al margen de una lucha contra el despotismo del capital. Más democracia 

implica, necessariamente, menos capitalismo.” (BORON, 2006, p.148) (grifo nosso) 

Essa contradição entre democracia e capitalismo pode ser melhor evidenciada a partir 

da análise que Rosa Luxemburgo (1963) fez da relação entre o modo de produção militarista  

e o eterno movimento de expansão do capitalismo.  

[...] Na forma de contratos governamentais para suprimentos militares, o poder de 

compra disperso dos consumidores é concentrado em grandes quantidades e, livre 

das extravagâncias e flutuações subjetivas do consumo pessoal, ele adquire quase 

regularidade automática e crescimento rítmico. O próprio capital basicamente 

controla este movimento rítmico e automático da produção militar por meio do 

legislativo e da imprensa cuja função é moldar a assim chamada „opinião pública‟. É 

por isso que de início, esta área particular da acumulação capitalista parece capaz de 

expansão infinita. Todos os outros esforços para expandir o mercado e estabelecer as 

bases operacionais do capital dependem largamente de fatores históricos, sociais e 

políticos que estão além do controle do capital, ao passo que a produção para o 

militarismo representa um campo cuja expansão progressiva e regular parece 

primariamente determinada pelo próprio capital. (LUXEMBURGO, 1963, apud 

MÉSZÁROS, 2002, p. 679) (grifo nosso) 

Segundo Mészáros (2002), Rosa Luxemburgo, antes mesmo da eclosão da Primeira 

Guerra Mundial, já havia notado as vantagens da produção militarista para a acumulação e 

expansão do capital. Mas ele explica que hoje em dia a relação entre o “complexo industrial 

militar” e o capitalismo é ainda mais orgânica. 

[...] desde o tempo em que Rosa Luxemburgo escreveu [...] temos testemunhado o 

surgimento e a consolidação do “complexo industrial militar”, que é um fenômeno 

qualitativamente diferente em seu relacionamento com o Estado. Contudo, as 

determinações materiais básicas parecem as mesmas do ponto de vista do processo 

de realização capitalista, apenas a sua implementação assume agora uma forma 

consideravelmente mais avançada – isto é, economicamente mais flexível e 

dinâmica, assim como ideologicamente menos transparente e, por isso, 

politicamente menos vulnerável. (MÉSZÁROS, 2002, p.675) (grifo nosso) 

As análises feitas por Rosa e atualizadas por Mészáros dão concretude às palavras de 

Boron (2006, p.148): “Más democracia implica, necessariamente, menos capitalismo”. Para 

sobreviver, o capitalismo precisa se impor – a partir de um processo de dominação cada vez 

mais intenso − não só criando nas sociedades a necessidade de consumo, mas também 

investindo na guerra entre países para lhe garantir de forma mais segura a venda de seus 

produtos – que nesse caso são basicamente armas. A democracia torna mais difícil para o 

capital controlar os governos em função de seus interesses e a despeito da desgraça das 



 

populações. Portanto, “[...] el dilema neoliberal no es entre estado e mercado, sino entre 

democracia y mercado. Y sus representantes non vacilan en sacrificar la primera em aras del 

segundo”. (BORON, 2006, p.148) 

Então, o inimigo do neoliberalismo não é o Estado, e sim a democracia. Porque a 

democracia pode comprometer os interesses do mercado. Afinal, como vimos anteriormente, 

o que interessa ao “capitalismo mundializado” é ter acesso facilitado aos recursos necessários 

à produção e aos mercados. Acesso que pode ser dificultado por movimentos sociais e 

facilitado por um controle do capital sobre o aparato do Estado. Conforme lembra Boron, 

mesmo quando são derrotadas eleitoralmente, em geral, as classes dominantes conseguem 

fazer os seus interesses triunfarem no Estado. Portanto, a luta política contra esse processo de 

dominação não pode se restringir às disputas eleitorais, ela precisa ser travada em todos os 

espaços. Além disso, essa luta precisa ser muito focada para não dispersar energia. 

Consideramos que esse foco deva ser o da busca por atingir fortemente a “centralidade do 

indivíduo” que sustenta as relações de dominação. E para construir esse foco, tornam-se 

necessárias análises lúcidas e precisas da realidade. Essa tarefa foi brilhantemente realizada 

por Semeraro (2002) em “Recriar o público pela democracia popular”. Selecionamos dessa 

obra um trecho que faz uma perfeita síntese quanto ao alvo que precisa ser atingido pela luta 

contra as relações de dominação do “(neo) liberalismo”.  

Para favorecer a centralidade do indivíduo e do poder econômico, o liberalismo 

precisa separar o privado do público, a economia da política, o representante 

do representado, a sociedade civil da sociedade política. [...] o valor efetivo 

atribuído à democracia e ao público na lógica (neo) liberal é o de livre iniciativa 

individual, de autonomia inquestionável do mercado, de uso dos aparelhos do 

Estado e das instituições públicas para viabilizar negócios pessoais e garantir a 

apropriação particular da produção coletiva. O público, então, é entendido 

propriamente como uma atividade filantrópica e a democracia aparece não como a 

manifestação de um projeto de sociedade construído coletivamente, mas como o 

meio mais favorável onde “cada um se torna um fim para si mesmo e todo o resto 

é nada para ele”. (HEGEL, 1996, apud SEMERARO, 2002, p.214) (grifo nosso)  

O lema “cada um por si” não combina com o fato de vivermos todos em um mesmo 

planeta, finito e único. Por esse motivo, entendemos que a crise socioambiental abre 

possibilidades históricas de disputas e construção do caminho que a humanidade seguirá a 

partir da contradição entre interesses públicos e interesses privados. Da nossa perspectiva 

teórica, consideramos que hoje essa contradição se expressa de forma mais explícita nos 

conflitos sociais que se constituem na disputa pela utilização de recursos naturais. Essas 

disputas e a reflexão sobre elas são fundamentais para a construção da práxis necessária à luta 

pelo socialismo. Tais disputas podem tornar mais visível para a sociedade a crise estrutural 



 

(MÉSZÁROS, 2002) que atravessa o capitalismo. Logo, trilhar o caminho da construção do 

socialismo é mais seguro do que continuar a se acomodar na manutenção das relações sociais 

capitalistas. Relações essas que, como foi resumidamente explicado, têm sido as responsáveis 

pela construção da barbárie que já começamos a experimentar e que se aguça com a escassez 

de recursos naturais. 

A disputa pelo projeto societário que será o hegemônico e que decidirá o futuro não só 

da humanidade, mas da vida no planeta Terra, vem se dando nos movimentos sociais, no 

mundo acadêmico, no mundo do trabalho, no mundo da cultura, enfim, na sociedade. Nessa 

disputa, o capitalismo consegue ter hoje um imenso poder de dominação e destruição, e esse 

poder tem crescido a cada dia. Mas o número de pessoas excluídas do sistema capitalista 

também cresce de forma acelerada. Então, resta saber qual será o efeito dessa exclusão na 

definição do projeto societário hegemônico.  

O cenário que descrevemos sucintamente aqui é extremamente desafiador, mas 

precisamos nos posicionar diante dele como sujeitos históricos que somos. Sujeitos que não 

abrem mão de trabalhar pela transformação dessa realidade. É como nos ensina a milenar 

cultura chinesa
4
: a crise, ao mesmo tempo em que significa perigo, também significa a 

oportunidade de mudar a realidade. Essa perspectiva é interessante porque, tomando-a como 

base, podemos pensar que a crise de hoje traz o risco da insustentabilidade da vida humana na 

Terra, mas, ao mesmo tempo, traz a oportunidade de modificarmos as relações predatórias de 

opressão que caracterizam o capitalismo desde a sua origem.     

Si, como Marx propuso en la novena tesis sobre Feuerbach, queremos cambiar el e 

no sólo contemplarlo o interpretarlo, el punto de partida es ser totalmente 

intransigentes en nuestro rechazo de la barbarie que el capitalismo como modo de 

produccion há impuesto a la humanidad. (BORON, 2006, p. 177) 

Desse ponto de vista, devemos em nossas análises da realidade contabilizar não apenas 

os problemas, mas também os movimentos e as propostas que existem para combater as suas 

causas. Afinal, como afirma Chesnais (1999, p.106), é preciso ter uma utopia, pois “é 

necessário dar a si mesmo e aos outros uma perspectiva que mereça que se lute por ela”. Uma 

utopia capaz de provocar a colaboração em lugar da competição predominante hoje inclusive 

entre os trabalhadores e até no contexto dos movimentos sociais em luta contra o capitalismo.  

 

 

                                                 
4
 A palavra crise em chinês se escreve “we-ji” (we=perigo e ji=oportunidade). 



 

1.2.3 Competição versus colaboração no atual mundo do trabalho  

 

 
“O homem moderno se volta cada vez mais para dentro de si na medida em que se 

lança para a conquista do mundo.” (ARENDT, apud SEMERARO, 2002, p.216) 

 

No capitalismo mundializado, os índices de desemprego e de vínculos de trabalho 

precários são muito altos e estão em constante crescimento. Essa realidade interfere 

profundamente nas relações que se estabelecem no mundo do trabalho, a ponto de dificultar 

experiências pessoais positivas quanto à formação do caráter. O termo “caráter” está sendo 

utilizado aqui com o sentido defendido por Sennett no livro “A corrosão do caráter”. 

Transcrevemos a seguir alguns pontos importantes para a reflexão que o autor faz sobre o 

conceito de caráter.  

Talvez o aspecto da flexibilidade que mais confusão causa seja o seu impacto sobre 

o caráter pessoal. Os antigos anglófonos, e na verdade escritores que remontam à 

antiguidade, não tinham dúvida sobre o significado de „caráter„: é o valor ético que 

atribuímos aos nossos próprios desejos e às nossas relações com os outros. 
Horácio escreve que o caráter de alguém depende de suas ligações com o mundo. 

[...]  

O termo caráter concentra-se, sobretudo, no aspecto a longo prazo de nossa 

experiência emocional. É expresso pela lealdade e o compromisso mútuo, pela 

busca de metas a longo prazo, ou pela prática de adiar a satisfação em troca de 

um fim futuro. Da confusão de sentimentos em que todos estamos em algum 

momento em particular, procuramos salvar e manter alguns; esses sentimentos 

sustentáveis servirão a nossos caracteres. Caráter são os traços pessoais a que 

damos valor em nós mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem. 

(SENNETT, 2000, p.10-11) (grifo nosso) 

Desse modo, as relações sociais constituem ao mesmo tempo que são constituídas 

pelo caráter. Esse é um dos aspectos extremamente preocupantes nas relações de dominação 

que imperam no plano social com intensidade cada vez maior. Se é assim, as questões 

propostas por Sennett tornam-se extremamente importantes. 

Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade impaciente, 

que se concentra no momento imediato? Como se podem buscar metas de longo 

prazo numa economia dedicada ao curto prazo? Como se podem manter lealdades e 

compromissos mútuos em instituições que vivem se desfazendo ou sendo 

continuamente reprojetadas? (SENNETT, 2000, p.10-11) 

Essas questões apontam para uma realidade de total insegurança que atualmente 

predomina nas relações sociais. Isso se deve ao fato de que tais relações se dão no ritmo e ao 

sabor dos interesses do capital. Essa é uma condição que dificulta a construção do caráter. 

Segundo Sennett (2000), a formação do caráter exige metas de longo prazo e a existência de 



 

lealdade, compromisso, ajuda mútua e confiança. Portanto, é difícil desenvolver um modelo 

de relação como esse, formador de caráter, na atual realidade caracterizada pela ênfase na 

flexibilidade das relações trabalhistas baseada em tarefas e ações de curto prazo e projetos 

pontuais.  

Evidentemente, essas reflexões contribuem para demonstrar o quanto é grave a 

mercantilização da vida que o capitalismo mundializado promove na sociedade. A gravidade 

se deve ao fato de que as regras do mercado controlam, como bem ressaltou Wood (2003), 

não só as relações sociais, mas também a vida particular das pessoas. Portanto, nessa 

conjuntura, o mercado anula a democracia, ao mesmo tempo que invade a privacidade dos 

indivíduos. 

A sacralização de vontades particulares como a realidade vem mostrando dissolve o 

tecido social, incentiva a violência e anula a democracia. Entregue ao relativismo e 

ao imediatismo, a democracia deixa de ser não apenas um ato político, mas também 

conjunto de “regras do jogo”, tornando-se “jogo de aparências”, campo de um vale-

tudo onde se geram simulacros perfeitos para ocultar o império do indivíduo e o 

totalitarismo do mercado. Neste contexto, o público transforma-se em 

„publicidade‟, em fantamasgoria de imagens encantadoras que desfazem a realidade 

em „shows‟ que agrupam massas sem criar subjetividades, em exposição de 

privacidade que banalizam a vida humana. (SEMERARO, 2002, p.215) (grifo 

nosso) 

Essa relação entre a degradação da vida, tanto na esfera pública quanto na privada, tem 

se concretizado principalmente com base na imposição de políticas de terceirização das 

atividades e a flexibilização das formas de emprego.  

[...] se não se anularem as garantias sociais e o poder de pressão dos sindicatos e 

associações civis, os quais insistem em defender salários, direitos contratuais, 

condições de trabalho e cautelas ecológicas, a alternativa é a evasão pura e simples 

das empresas, o desemprego e o colapso de um Estado sobrecarregado, incapaz tanto 

de pagar suas dívidas como de atender às demandas sociais. As grandes empresas 

podem, desse modo, obrigar o Estado a atuar contra a sociedade, submetendo 

ambos, Estado e sociedade, aos seus interesses e ao seu exclusivo benefício [...]. É 

um jogo desigual, cuja dinâmica só tende a multiplicar desemprego, destruição, 

desigualdade e injustiça. A tradução prática dessa receita é o aumento da 

marginalidade, da violência, o declínio do espaço público e da convivência 

democrática. (SEVCENKO, 2001, p.31-32) (grifo nosso) 

Nesse “jogo” desigual, as empresas possuem mobilidade total. Em busca de maiores 

lucros, elas distribuem suas unidades de produção, capitais, pessoal, informações, transações 

pelo mundo. Não mudou apenas o modelo de empresa, mas também o modelo de trabalhador.  

A empresa [...] torna-se espaço de concorrência externa e interna, de mobilização 

salarial, de exclusão. A intensificação do trabalho toma novas formas e o temor ao 

desemprego constitui um forte elemento de reorganização da empresa a partir de 



 

dispositivos individualizados (competência, qualidade etc.). Estes exigem dos 

assalariados formas de engajamento no trabalho que podem ir até à participação na 

exclusão dos mais frágeis. (DUBAR, 2001, p.2) 

Essa realidade de extrema competição entre os trabalhadores gera “[...] um movimento 

que impõe o primado das identidades do „eu‟ sobre a identidade do „nós‟, das formas 

individualizantes, diferenciadoras, sobre as formas coletivas, generalizantes”. (DUBAR, 

2001, p.1) E esse movimento degrada não só a saúde da sociedade, mas também está 

adoecendo os trabalhadores. São problemas de saúde mental, de sofrimento psíquico e 

psicopatologias que segundo alguns analistas têm sido causados pela dinâmica atual do 

mundo do trabalho. 

A pesquisa clínica na medicina do trabalho tem constatado que os trabalhadores de 

hoje se encontram muito mais vulneráveis aos constrangimentos do trabalho do que no 

passado (DEJOURS, 2004). Mas estudiosos desse campo têm observado que dialeticamente 

essa realidade opressora tem gerado também a colaboração entre os trabalhadores.  

[...] Já há 30 anos foram descobertas estratégias defensivas contra o sofrimento, que 

passam por uma forma específica de cooperação entre trabalhadores para lutarem 

juntos contra o sofrimento engendrado pelos constrangimentos do trabalho: medo do 

acidente, angústia de não ser capaz de seguir as cadências ou os limites de tempo 

impostos, sofrimento proveniente da repetição contínua e do aborrecimento, medo 

de agressões provenientes dos usuários, ou dos clientes, receio da dominação e da 

autoridade exercida pela hierarquia, medo da demissão, entre tantos outros 

transtornos. (DEJOURS, 2004, p.16) 

 Essa constatação é muito importante não só pelo que significa em relação à saúde do 

trabalhador, mas também pelo seu impacto no campo da política. O trabalho pode contribuir 

para a luta contra o domínio do poder de grupos privilegiados que coloca os interesses 

privados acima dos interesses coletivos. (DEJOURS, 2004) Portanto, o trabalho pode ser um 

espaço importante para o aprendizado da democracia, mas ele pode também “se tornar uma 

perigosa força de destruição da democracia e de difusão do cinismo e do cada-um-por-si” 

(DEJOURS, 2004, p.18). Esse lema, que aliás predomina hoje no mundo do trabalho, vem 

contribuindo para a exarcebação do individualismo que alimenta e é alimentado pelo 

capitalismo mundializado. 

Despolitização, desestruturação das solidariedades, solidão no meio da multidão... 

tudo isso leva, inevitavelmente, a um recolhimento no espaço privado. E este não 

oferece os meios defensivos tão vigorosos quanto a cooperação, nas estratégias 

coletivas de defesa elaboradas de forma solidária na luta pela saúde. O 

individualismo é uma derrota e não um ideal. (DEJOURS, 2004, p.18) (grifo 

nosso) 



 

O individualismo submerso no conformismo e na sociedade de consumo precisa ser 

combatido porque ele representa a derrota da vida em sociedade. Ele está gerando a barbárie 

ao mesmo tempo que produz a solidão, solidão que tem inclusive levado a suicídios em locais 

de trabalho. E a barbárie é construída a partir de uma organização do trabalho que utiliza 

métodos extremamente desagregadores como: 

“avaliação individualizada dos desempenhos”, com suas diferentes e múltiplas 

variantes: entrevistas de avaliação, auditagens internas e externas, contratos 

individualizados de objetivos, gestão por objetivo, balanço de competências, centro 

de resultados, auto-avaliação, entre outros. (DEJOURS, 2004, p.18-19) 

 Essas técnicas individualistas de avaliação levam os trabalhadores a manterem de 

forma cada vez mais intensa relações de competição na realização do trabalho.    

 [...] os trabalhadores passaram a operar no âmbito desta cultura da competição 

permanente. Esta concorrência generalizada chega ao extremo da banalização dos 

comportamentos desleais entre os colegas, que, não há muito eram proscritas pela 

solidariedade e por um sentido de justiça comum. (DEJOURS, 2004, p.19) 

 Ora, tal competição exacerbada entre os trabalhadores faz com que a confiança vá 

sendo substituída pela desconfiança. E é assim que se constrói o isolacionismo que conduz à 

solidão e à desolação. (DEJOURS, 2004) O resultado disso afeta até mesmo a construção da 

identidade das pessoas.  

O indivíduo que aplicava as normas de seu meio, de sua cultura, de sua classe social, 

ou se identificava com figuras idealizadas (de santos, heróis, sábios, etc) foi 

substituído por um indivíduo-trajetória que precisa reconstruir permanentemente sua 

identidade pessoal. As imensas transformações no campo do trabalho deram lugar a 

uma verdadeira „batalha identitária‟ ao longo da vida. (DUBAR, 2001, p.1) 

Essa “batalha identitária” afeta profundamente a educação. Antes se construía uma 

identidade profissional que desde os primeiro anos de formação até a aposentadoria era 

mantida. Agora, em lugar disso, o que existe é a insegurança constante, que mais deforma do 

que forma o caráter do indivíduo e as bases para a vida da sociedade. Pois os trabalhadores 

sabem que no mercado de trabalho “[...] seu emprego é precário [...] eles deverão mudar 

muitas vezes de trabalho ao longo da vida ativa e eles serão continuamente avaliados sobre 

suas competências, sua identidade profissional não é mais „dada‟”. (DUBAR, 2001, p.2) 

Enfim, essa conjuntura intensifica o processo de alienação que reduz as pessoas a 

coisas, ou seja, essa dinâmica produz desumanização.  Pois o trabalho alienado produz 

mercadorias, e ao mesmo tempo transforma o trabalhador em mercadoria. (MARX, 2004)  



 

 Embora estejamos diante de um quadro muito difícil, consideramos importante 

adotarmos uma perspectiva de esperança. Pois, como propôs Paulo Freire, o verdadeiro 

revolucionário é aquele que ao mesmo tempo em que faz a denúncia, anuncia o novo.  

Não há fatalidade, na evolução das relações de trabalho. O trabalho pode ser 

organizado de forma diferente da atual, mas, para que isso ocorra, é necessário que 

os pesquisadores, as lideranças e os sindicalistas estejam aptos para pensar a ação 

e sustentar seus propósitos. O poder de ação está sempre ao lado daqueles que 

pensam. (DEJOURS, 2004, p.21) (grifo nosso)  

Essa possibilidade de uma outra organização do trabalho visualizada por Dejours 

exige que sejam enfrentados os desafios que existem para a construção um trabalho 

colaborativo entre atores e organizações sociais no desenvolvimento de projetos que busquem 

a superação do capitalismo. Para executar essa tarefa, entre outras coisas, será preciso 

construir coletivamente espaços críticos de reflexão-ação-reflexão que trabalhem pela 

produção de uma outra hegemonia cultural. Aquela necessária ao processo de transformação 

desta sociedade.   

Não se ultrapassa o „consenso‟/consentimento/submissão, que é construído 

ideologicamente pelo poder, sem questionar os quadros do pensamento 

estabelecidos e permanentemente reiterados pelas ideologias dominantes – que 

atuam como filtro do conhecimento e mesmo das informações e da percepção da 

realidade – e sem abrir espaços críticos de reflexão que supõe elevação cultural 

geral. (CARDOSO, 2006, p.61) 

 Para nós, a educação tem um importante papel na construção desses espaços críticos 

de reflexão individual e coletiva. Mas para que eles sejam de fato espaços que contribuam 

para a elevação cultural necessária à transformação social, é preciso que sejam “[...] espaços 

de crítica e de democracia radical, onde não reinem relações mercantis”. (CARDOSO, 2006, 

p.61) Em outras palavras, eles devem ser espaços de resistência e de construção de uma outra 

cultura. Mas, ressalte-se: “Como é possível que se formem resistências sob uma lógica de 

“dominação total”? da sociedade? Onde essas resistências mais viáveis? [...]”. (CARDOSO, 

2006, p.61) Essas são questões que precisamos responder no processo de enfrentamento de 

tantos desafios. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.4 Alguns dos desafios que a educação enfrenta hoje para realizar-se a partir de um 

projeto político-pedagógico emancipatório 

 

 

A educação não tem o poder de solucionar sozinha os grandes problemas que a 

sociedade enfrenta, mas a sua contribuição é indispensável e fundamental. Porém, ao atuar 

nesse sentido, ela pode agir de formas completamente diferentes e até opostas. Vai depender 

do projeto político-pedagógico (PPP) que a sustenta. Se essa educação pretende contribuir 

para a manutenção do capitalismo, o seu PPP tem o compromisso de exercer determinadas 

funções voltadas para a adaptação, adestramento e instrumentalização da formação para 

atender ao perfil profissional que o mercado precisa. E nesse caso ela tem de exercer algumas 

funções predeterminadas. Funções que Mészáros sintetiza de forma lapidar: “A educação tem 

duas funções principais numa sociedade capitalista: (1) a produção de qualificações 

necessárias ao funcionamento da economia, e (2) a formação de quadros e a elaboração de 

métodos para um controle político.” (MÉSZÁROS, 2006, p.275) 

Esse compromisso com a manutenção do capitalismo inclui a exigência de que a 

educação exerça o papel de integrar os indivíduos ao mercado e ao processo que intensifica 

cada vez mais a mercantilização da vida. Mas como esse mercado absorve apenas uma 

pequena parte desse “exército”, é preciso que a educação transmita uma ideologia que seja 

capaz de manter sob controle a grande massa de excluídos. 

 Uma das ilusões propagadas por essa ideologia é a da “empregabilidade”.  Em relação 

à definição desse termo, concordamos com o professor Gaudêncio Frigotto: não há nada 

melhor do que as próprias palavras de um grande empresário para explicitar a forma como 

esse conceito tem sido definido a partir dos interesses do capital. 

A empregabilidade é um conceito mais rico do que a simples busca ou mesmo a 

certeza de emprego. Ela é o conjunto de competências que você comprovadamente 

possui ou pode desenvolver – dentro ou fora da empresa. É a condição de se sentir 

vivo, capaz, produtivo. Ela diz respeito a você como indivíduo e não mais a 

situação, boa ou ruim da empresa – ou do país. É o oposto ao antigo sonho da 

relação vitalícia com a empresa. Hoje a única relação vitalícia deve ser o conteúdo 

do que você sabe e pode fazer. O melhor que uma empresa pode propor é o seguinte: 

vamos fazer este trabalho juntos e que ele seja bom para os dois enquanto dure; o 

rompimento pode se dar por motivos alheios à nossa vontade [...] (empregabilidade) 

é como a segurança agora se chama. (FRIGOTTO, 2002, p.72) 

 Então, nesse discurso dominante a “empregabilidade” é defendida como um valor 

construído pelo indivíduo a partir de esforço pessoal que não garante a sua inclusão no 



 

mercado de trabalho. E nesse sistema as condições de sobrevivência são da responsabilidade 

do indivíduo, e não da sociedade. Para manter funcionando sem maiores questionamentos o 

capitalismo tardio que produz a fragmentação e a exclusão das maiorias, ele próprio cria 

também noções que pretendem “[...] convencer os excluídos de que eles são os culpados por 

sua exclusão”. (FRIGOTTO, 2002, p.72) 

 Mas essa não é a única ilusão imposta por essa ideologia dominante, existem muitas 

outras. Uma delas é a de que vivemos hoje na “sociedade do conhecimento”. Cabem aqui 

algumas questões: Que sociedade é essa? Que conhecimento é esse? Como a sociedade se 

relaciona com o conhecimento no mundo do “capitalismo mundializado”? Quem desfruta do 

que é produzido a partir dos conhecimentos produzidos pela sociedade? Alguns dados da 

realidade ajudam a pensar tais questões: 

Ficam cada vez menos racionalmente justificáveis, em nome da saúde do mercado, 

dos estoques reguladores e das taxas médias de lucro do capital, as políticas que 

induzem a não produção de alimentos e remédios etc. ou destruição de toneladas dos 

mesmos. Trata-se de políticas criminosas que produzem, por problemas ligados 

direta ou indiretamente à fome e subnutrição, 30 milhões de mortes anualmente 

(RAPOSO, 2000:20). Também é insuportável o fato de que 4,5 bilhões de pessoas, 

especialmente nos países pobres, tenham para consumir apenas 14% da produção 

mundial e 1,5 bilhão se apropriem de 86%. (FRIGOTTO, 2001, p.36) (grifo nosso) 

 Além disso, o capitalismo mundializado concentra cada vez mais não apenas as 

riquezas e o poder, mas também a ciência e a tecnologia. (FRIGOTTO, 2001) Considerando 

todos esses elementos, fica evidente que nesta sociedade o conhecimento e os frutos da sua 

aplicação sociocultural, econômica, ou pessoal acham-se disponíveis somente para uma 

ínfima parcela da humanidade. E é também na mão dessas pessoas que se encontra o controle 

da utilização dos recursos naturais e sociais. Por conseguinte, diante da intensa desigualdade 

social que mantém tantas pessoas vivendo em condições tão precárias, cabe, ao mesmo 

tempo, questionar o qualificativo “do conhecimento” que tem sido utilizado para designar a 

sociedade atual, e refletir sobre a adequação do uso do termo “sociedade” para se referir a 

esses conglomerados de indivíduos que vivem por aí, de forma consciente ou não, ajudando a 

construir a barbárie. Indivíduos que não atuam como cidadãos, e sim como consumidores ou 

não consumidores. 

 Alguns autores afirmam que a idéia de “sociedade do conhecimento” é uma ilusão que 

desempenha uma função ideológica. Segundo Duarte, o uso desse termo pressupõe a idéia de 

que a sociedade chegou a um estágio no qual o conhecimento reduziu os problemas sociais a 

questões que não mais colocam em xeque o modelo de sociedade. Ele defende a tese de que a 



 

função ideológica da expressão “sociedade do conhecimento” é “[...] enfraquecer as críticas 

radicais ao capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a uma superação 

radical do capitalismo [...]”. (DUARTE, 2003, p.14) 

 Outro interesse do capitalismo mundializado no que diz respeito a essa relação entre 

sociedade e conhecimento é o da existência de uma determinada formação científica e 

tecnológica para que algumas pessoas tenham condições de assumir o papel de consumidor 

e/ou de trabalhador.  Isto é: essa ilusão da “sociedade do conhecimento” tem relação também 

com a demanda que existe no capitalismo hoje por uma requalificação da força de trabalho 

para que ela possa se adequar ao sistema de produção de base científica. (NEVES, 2002) 

 Vivemos, portanto, em uma conjuntura de extrema complexidade, de difícil 

superação, ainda mais difícil se ao mesmo tempo lutamos pela sua transformação. Contudo, 

no momento em que fazemos esta análise, consideramos oportuno recuperar aqui um alerta 

muito importante feito por Frigotto:  

[...] o risco é o de se render e se fixar no conjuntural, perdendo a visão tanto do 

legado construído quanto das possibilidades de se instalar nas contradições e seguir 

na luta. O alcance da teoria, nesse particular, é decisivo para não derivar para o 

pessimismo imobilizador ou para o ativismo voluntarista. (FRIGOTTO, 2006, 

p.271) 

E é buscando não cair no “pessimismo imobilizador” e nem no “ativismo 

voluntarista“ que continuamos a buscar as contradições que permeiam essa realidade. Nesse 

sentido, precisamos lembrar que a educação científica não é algo que faz parte apenas das 

demandas do capital, mas é também algo que representa uma conquista para a população que 

clama por uma socialização do conhecimento. (NEVES, 2002) 

Consideramos que essa demanda popular por acesso à educação é particularmente 

relevante nos dias atuais, frente à centralidade da ciência e da tecnologia na definição de 

rumos que a sociedade está tomando. Até porque, concordamos com Severino quando ele diz 

que 

[...] A educação é um processo inerente à vida dos seres humanos, intrínseco à 

condição da espécie, uma vez que a reprodução dos seus integrantes não envolve 

apenas memória genética, mas, com igual intensidade, pressupõe uma memória 

cultural, em decorrência do que cada novo membro do grupo precisa recuperá-la, 

inserindo-se no fluxo de sua cultura. (SEVERINO, 2006, p.289) 



 

 Para inserir-se no fluxo da cultura da espécie humana, é essencial apropriar-se do 

patrimônio cultural que a cultura científica representa. Portanto, a popularização da ciência
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se faz necessária a todos os cidadãos porque esse conhecimento não serve apenas para 

possibilitar a conquista de uma maior condição de barganha na venda de sua força de 

trabalho, ele também ajuda a ampliar “[...] em um plano mais abstrato, a possibilidade real de 

sua emancipação enquanto homem moderno, livre da alienação imposta pela forma capitalista 

de produção e reprodução social”. (NEVES, 2002, p. 27) Porque essa inserção pela ciência no 

mundo contribui para que ele se realize enquanto cidadão e sujeito histórico na 

contemporaneidade. Portanto, hoje é preciso admitir que C&T são importantes para a 

emancipação do indivíduo, mas a efetividade disso depende de que esse conhecimento não 

seja fetichizado.  

[...] fetiche e [...] determinismo da ciência, da técnica e da tecnologia tomadas como 

forças autônomas das relações sociais de produção, de poder e de classe. A forma 

mais apologética desse fetiche aparece, atualmente, sob as noções de „sociedade pós-

industrial e sociedade do conhecimento‟, que expressam a tese de que a ciência, a 

técnica e a tecnologia nos conduzirão ao fim do proletariado, à emergência do 

„cognitariado‟ e, conseqüentemente, à superação da sociedade de classes, sem acabar 

com o sistema capital – pelo contrário, tornando-o um sistema eterno. [...] 

(FRIGOTTO, 2006, p.243) 

 A relação sociedade e ciência, como tema, será mais aprofundada no item em que 

apresentamos a justificativa para a realização da nossa pesquisa. Por enquanto, trazemos 

apenas uma outra importante observação do professor Gaudêncio.  

Outro viés situa-se na visão de „pura negatividade‟ da ciência, da técnica e da 

tecnologia em face da sua subordinação aos processos de exploração e alienação do 

trabalhador como força cada vez mais diretamente produtiva do metabolismo e da 

reprodução ampliada do capital. Isso conduz a uma armadilha para aqueles que 

lutam pela superação do sistema capital de relações sociais, por encaminhar o 

embate para um âmbito exclusivamente ideológico e/ou por conduzir à tese de que a 

travessia para o socialismo se efetiva pela degradação e pela miséria social [...] e não 

pelo aprofundamento das contradições entre o exponencial avanço das forças 

produtivas e o caráter cada vez mais opaco e anti-social das relações sociais sob o 

sistema capital. (FRIGOTTO, 2006, p.244) 

 Portanto, precisamos ser críticos em relação à forma como a ciência e a tecnologia têm 

sido produzidas e utilizadas nesta sociedade do capitalismo mundializado, mas não podemos 

deixar de considerar o valor desse patrimônio cultural para disputas que precisam ser travadas 

para a construção de uma sociedade socialista. Para ajudar a construir essa perspectiva, o 

professor Gaudêncio recorda “[...] o papel que cumpre o desenvolvimento científico, técnico, 
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tecnológico e filosófico na afirmação e na possibilidade da continuidade da revolução 

socialista em Cuba”. (FRIGOTTO, 2006, p.245) 

 Sendo assim, o que precisa ser questionado não é a pertinência da valorização da 

educação científica e tecnológica, e sim a forma como ela tem sido efetivada, seus objetivos e 

resultados. Em outras palavras, a discussão que interessa é sobre qual o PPP que sustenta e é 

sustentado por essa educação. O que propomos é um projeto para inserir o estudante de forma 

crítica e autônoma no mundo do trabalho, ao mesmo tempo que o forma enquanto cidadão e 

sujeito histórico. Isso significa educar não para simplesmente promover a acomodação ao que 

existe, e sim para engajar na luta pela transformação da realidade excludente do mercado de 

trabalho.  

 O grande desafio desse PPP é conseguir constituir-se a partir de relações sociais mais 

humanizantes, mesmo estando inserido em um contexto que não favorece esse tipo de relação. 

Na dinâmica social de hoje, existe pouco tempo para o convívio necessário à construção e 

implantação de um PPP emancipatório, um projeto que seja capaz de contribuir para edificar 

uma sociedade em que o trabalho esteja a serviço da vida, e não o contrário. 

Não é a redução do tempo de trabalho necessário ao sobretrabalho, mas a redução do 

trabalho necessário à sociedade a um mínimo, o tempo tornado livre para todos os 

indivíduos e os meios criados que possibilitam a educação artística, científica etc. 

necessária ao livre desenvolvimento da individualidade. [...] É verdadeiramente rica 

uma nação quando se trabalham seis horas em vez de doze. (MARX, apud 

FRIGOTTO, 2002, p.68)  

Para contribuir efetivamente no processo de construção dessa realidade mais humana 

imaginada por Marx, é preciso que a educação trabalhe intensa e profundamente pela 

emancipação. Segundo Loureiro (2007), fazemos isso 

 [...] quando agimos para superar e superamos: (1) relações paternalistas e 

assistencialistas que reproduzem a miséria (intelectual e econômica); (2) uma 

educação que impede a capacidade crítica de pensar e intervir de educadores-

educandos; (3) a apropriação privada do conhecimento científico; (4) práticas 

políticas que viciam a democracia e sufocam o desejo da participação, garantindo o 

privilégio de oligarquias que se constituíram com a lógica colonial que instaurou o 

Brasil; (5) relações de classe que condenam milhões a uma condição indigna, de 

precariedade na luta pela sobrevivência, por força dos interesses do mercado e seus 

agentes, “coisificando” a vida. (LOUREIRO, 2007, p.161). 

Essas palavras de Loureiro não deixam dúvidas quanto ao compromisso político com 

um PPP que trabalhe pela transformação da estrutura da sociedade. Uma transformação que 

modifique não apenas as relações que são mantidas entre os seres humanos, mas também 



 

aquelas que a sociedade mantém com os outros seres vivos e com o ambiente. Esse 

compromisso pode ser observado também no trecho da palestra proferida pelo professor 

Aristides Arthur Sofiatti no IV Encontro de Educação Ambiental do Rio de Janeiro, em 1993. 

Não nos cabe dúvida de que, por trás de uma concepção educacional, sempre existe 

uma ideologia, uma teoria, uma visão de mundo. As chamadas concepções 

tradicional, tecnicista e libertadora, em seu estado original, conquanto partam de 

matrizes filosóficas não apenas divergentes, mas também antagônicas, unem-se por 

um ponto: são antropocêntricas, sociocêntricas e culturocêntricas. Na perspectiva 

das três, existe um campo vazio e silencioso para além do 'Homem', da 'Sociedade' e 

da 'Cultura', sendo a natureza não-humana um objeto de apropriação do 

conhecimento e da tecnologia tão-somente. 

Se e quando as concepções convencionais de educação fazem concessões à questão 

ambiental, esta é enfocada como mais um tema entre tantos e normalmente é tratada 

mediante projetos de caráter restrito. A tão propalada Educação Ambiental, nesta 

vertente, é reduzida a projetos relativos a lixo, a hortas escolares, a plantio de 

árvores, a reciclagem de materiais, etc., muitas vezes tomados de empréstimo a 

órgãos governamentais especializados. Ou então entra nas disciplinas do currículo 

como um apêndice que ganha colorações e conotações distintas dependendo da 

concepção de mundo consciente ou inconsciente de cada professor. Por fim, falemos 

da educação ecologista, que decorre do ecologismo enquanto proposta filosófica 

maior, tanto quanto decorrem a ecotecnologia, a economia ecologista, a 

ecossociedade, a ecoplítica, a cultura ecologista. A educação ecologista é uma 

concepção educacional que tem a respaldá-la uma proposta filosófica denominada 

Ecologismo. [...] pressupõe uma cultura ecologista como substrato. [...] (informação 

verbal)
6
 

Na época em que essas palavras foram ditas, uma das referências para a discussão 

sobre o conceito de ecologismo era o livro “O que é Ecologia” do professor José Augusto 

Pádua, no qual ele afirma que  

A essência de uma sociedade ecologista seria a simplificação e a redução nos gastos 

materiais acompanhados de uma intensificação na criatividade cultural, na 

convivência humana, na busca de conhecimentos, saúde e felicidade. Se 

modificássemos a forma de viver e produzir, poderíamos trabalhar menos e viver 

melhor. Viver de forma mais plena, igualitária, humana e não agressiva em relação à 

natureza. (PÁDUA, 1984, p.105) 

Passaram-se 24 anos desde quando Pádua traduziu a proposta do ecologismo com o 

trecho citado acima, tempo suficiente para uma criança nascer, crescer, tornar-se adulta e 

passar a fazer parte do processo social de construção de uma alternativa ao modelo de 

sociedade predatório excludente, injusto e irresponsável que sustenta o capitalismo. Esse 

tempo foi responsável pelo amadurecimento social da proposta de mudança civilizacional 

feita por Soffiati, Pádua e tantos outros que ainda estão por aí nessa luta pela superação da 

crise socioambiental. Entendemos que esse amadurecimento resultou na proposta do 

                                                 
6
 Trecho da palestra proferida pelo professor Sofiatti no IV Encontro de Educação Ambiental do R.J., 1993.  

 



 

ecossocialismo, que tem gerado importantes movimentos internacionais. Em seu livro 

“Ecologia e Socialismo”, Michael Löwy introduz essa proposta, assim sintetizada: 

James Ó‟ Connor define como ecossocialistas as teorias e os movimentos que 

aspiram subordinar o valor de troca ao valor de uso, organizando a produção em 

função das necessidades sociais e das exigências da proteção do meio ambiente. Seu 

objetivo, um socialismo ecológico, seria uma sociedade ecologicamente racional 

fundada no controle democrático, na igualdade social, e na predominância do valor 

de uso. 
7
 Eu acrescentaria que tal sociedade supõe a propriedade coletiva dos meios 

de produção e os investimentos, e uma nova estrutura tecnológica das forças 

produtivas. (LÖWY, 2005, p.49). 

Concordamos com o que disse antes o professor Soffiati e que dirá a seguir Michael 

Löwy sobre a necessidade da educação não buscar apenas mudanças nos comportamentos dos 

indivíduos. Os dois propõem que a educação assuma o seu papel na luta pela mudança das 

estruturas da sociedade atual. 

Antes de mais nada, trata-se, parece-me, de uma ética social: não é uma ética dos 

comportamentos individuais, não visa culpabilizar as pessoas, promover o 

asceticismo, ou a autolimitação. Com certeza, é importante que os indivíduos sejam 

educados para respeitar o meio ambiente e recusar o desperdício, mas o verdadeiro 

jogo se joga noutra parte: na mudança das estruturas econômicas e sociais 

capitalistas/comerciais, no estabelecimento de um novo paradigma de produção e 

distribuição, fundado, [...] em levar em conta as necessidades sociais – notadamente 

a necessidade vital de viver num meio ambiente natural não degradado. Uma 

mudança que exige atores sociais, organizações ecológicas, partidos políticos, e não 

apenas indivíduos de boa vontade. (LÖWY, 2005, p.72-73) (grifo nosso) 

Löwy expressa o compromisso político que a educação precisa assumir para que 

efetivamente contribua para a superação da crise socioambiental. Seguindo a linha de 

raciocínio do professor Soffiati na palestra citada, poderíamos concluir que para a construção 

do “ecossocialismo” é importante a existência de uma “educação ecossocialista”.  

Mas o processo de construção social de uma proposta política é sempre complexo e 

mais ainda no campo da educação, onde o mito da neutralidade se encontra ainda muito 

enraizado. Esse pode ter sido um dos motivos do termo “educação ecologista”, proposto por 

Soffiati em 1993, não ter vingado no processo de construção do campo da educação 

ambiental no Brasil. Bem, é claro que existem outros motivos e poderíamos até citar alguns 

exemplos, mas esse não foi o objeto de estudo da presente pesquisa e deixamos essa tarefa 

para investigações futuras. Vamos nos restringir aqui apenas a constatar que desde esse 

encontro em 1993 − IV Encontro de Educação Ambiental do R.J.− até hoje, acumulou-se 

                                                 
7
 Ele está se referindo ao seguinte texto de James Ó‟Connor: “Natural causes. Essays in Ecological Marxism”. 

New York: The Guilford Press, 1998, p. 278-331.  



 

muita massa crítica a respeito das diversas “identidades da educação ambiental”. 

(LAYRARGUES, 2004) Foram muitos os debates e longa é a lista de publicações que tratam 

desses temas. Também é grande a quantidade de adjetivos que foram sendo criados para 

diferenciar as propostas de educação ambiental que assumem o compromisso político com o 

processo de transformação da estrutura da sociedade capitalista das que não assumem esse 

compromisso. 

Entre as “identidades da educação ambiental” que avocam, embora não 

exclusivamente, para si a responsabilidade política pelo processo de transformação da 

estrutura da sociedade capitalista, citamos apenas alguns exemplos: “educação para gestão 

ambiental” (LAYRARGUES, 2000), “educação ambiental crítica” (GUIMARÃES, 2004a, 

2004b), “educação ambiental transformadora” (LOUREIRO, 2004b), "educação ambiental 

crítica" (LOUREIRO, 2004, 2006a, 2006b; LAYRARGUES, 2000; GUIMARÃES, 2004), 

“educação ambiental emancipatória”. (LOUREIRO, 2006a, 2006b) Embora existam 

nuances entre esses diversos qualificativos, consideramos que qualquer um deles poderia ser 

utilizado para definir a proposta político-pedagógica que entendemos necessária para que a 

educação efetivamente possa exercer o seu papel emancipatório nesses dias de crise 

socioambiental. Em outras palavras, entendemos que utilizar qualquer um destes termos seria 

o mesmo que fazer uso da expressão sugerida anteriormente: “educação ecossocialista”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 DELIMITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

1.3.1 No campo da educação científica e da popularização da ciência 

 

 

Durante toda a trajetória da pesquisa, a formulação do problema que orientou as 

investigações sofreu diversas modificações a partir de um processo de refinamento do objeto 

de estudo. Mas um propósito não se alterou nesse processo de construção do objeto. O nosso 

propósito sempre foi o de fazer uma pesquisa sobre o trabalho colaborativo entre o museu e a 

escola. Não qualquer trabalho, mas um trabalho afinado com um determinado projeto 

político-pedagógico (PPP). Esse projeto foi delimitado nos itens anteriores e aqui faremos 

uma exposição do foco que originou a nossa investigação. 

No capítulo introdutório, vimos o quanto a ciência e a tecnologia ocupam hoje um 

lugar central na sociedade. E é por esse motivo que conhecimentos dessas áreas tornaram-se 

importantes para a compreensão da realidade atual. Isso ocorre especialmente no que se 

refere ao entendimento das causas, conseqüências e possíveis soluções para os problemas 

socioambientais. Daí a importância da popularização da cultura científica para um pleno 

exercício da cidadania nesse mundo contemporâneo. Mas concordamos com Delizoicov 

(1999) quando ele afirma que o trabalho de alfabetização
8
 científica e tecnológica (ACT)

9
 

não deve reforçar postulações tecnocráticas numa perspectiva salvacionista da ciência e 

tecnologia. Entendemos que esse trabalho deve adotar uma perspectiva crítica que possa de 

fato contribuir para o exercício de uma democracia capaz de ajudar a construir uma sociedade 

“justa, prudente, viável e prospectiva”. (MORAES, 2003) E essa perspectiva está explicitada 

nas seguintes palavras de Paulo Freire: “Ao sublinhar a importância fundamental da ciência a 

                                                 
8 Utilizamos aqui “alfabetização” no sentido dado na obra de Paulo Freire como domínio da leitura não reduzido 

ao “b a ba” em um juntamento de letras, ou seja, ao domínio da técnica, mas como uma leitura de mundo que dê 

sentido à compreensão e ação do/a educando/a sobre a realidade. Para ler o mundo hoje é preciso um 

entendimento das causas, conseqüências e possíveis soluções para a crise socioambiental contemporânea. É 

inerente a esse sentido a dimensão política que possibilita aos educandos/as tornarem-se sujeitos na história pela 

ampliação do exercício de sua cidadania. “a alfabetização científica se define como o nível mínimo de 

compreensão em ciência e tecnologia que as pessoas devem ter para operar ao nível básico como cidadãos e 

consumidores na sociedade tecnológica”. (MILLER, apud GERMANO, 2007, p.12) 

9
 Em geral quando se discute essa relação, a ordem dos termos mais utilizada é “Ciência, tecnologia e sociedade” 

(CTS). Essa expressão tem sido empregada para denominar uma certa linha de trabalho do campo da educação 

em ciências que enfrenta a discussão sobre as relações entre a sociedade, a ciência e a tecnologia desde a década 

de 1960. Neste texto, invertemos os termos, utilizando a expressão “sociedade, tecnologia e ciência” por 

concordarmos com a professora Guaracira Gouvêa, que tem proposto essa inversão para provocar uma reflexão 

quanto ao problema dos valores envolvidos nesse debate. Afinal, quem vem primeiro é a sociedade, e muitas 

vezes a tecnologia antecede a ciência.  



 

educadora progressista deve enfatizar também aos meninos e às meninas pobres como aos 

ricos o dever que temos permanentemente de nos indagar em torno de a favor de que e de 

quem fazemos ciência.” (FREIRE, 2000, p.45) 

Esse questionamento proposto por Paulo Freire explicita a sua preocupação com o 

controle democrático da ciência e tecnologia. Porém esse controle só é possível se a 

população tem acesso às informações necessárias para que ela atue de forma autônoma nos 

processos sociais de participação relacionados a essa área. Entretanto o que tem prevalecido 

na realidade atual é a tendência à tecnocracia, onde as decisões são tomadas de forma não 

democrática. E é comum que sejam dadas justificativas como se argumentos científicos e 

técnicos fossem neutros e absolutos. (THUILLIER, 1989) 

[...] a ciência é valorizada na sociedade moderna como uma instância absoluta, 

exatamente como Deus é visto pela Igreja. Assim como diziam os padres que 

queimavam os hereges na Inquisição: “não sou eu, é Deus que o quer”; assim nossos 

tecnocratas, ao tomarem decisões, dizem que não são eles os responsáveis, mas a 

ciência. (THUILLIER, 1989, p.21) 

Na crítica que faz à “tecnocracia”, Thuillier (1989) sustenta a tese de que a 

responsabilidade social dos cientistas, assim como a de qualquer outro especialista, é a de 

fornecer à sociedade as informações de que ela necessita para tomar suas decisões sobre 

problemas que afetam profundamente a sua vida. E como um competente divulgador de 

ciência, o autor recorre a uma comparação entre os militares e os cientistas para facilitar a 

compreensão de seu ponto de vista.  Referindo-se ao exemplo da decisão sobre se uma 

bomba atômica deve ou não ser construída, ele considera que a função dos cientistas é a de 

fornecer à sociedade um dossiê com os conhecimentos científicos a respeito do tema.  

O mesmo deve ocorrer com os militares. Eles podem ser muito competentes para 

fazer a guerra, saber quais as forças com que o país conta num determinado 

momento, avaliar se podem atacar, se conseguirão defender. Mas a decisão de fazer 

ou não a guerra tem de pertencer a todo o país. (THUILLIER, 1989, p.22) 

As críticas à tecnocracia evidenciam ainda mais a importância da popularização da 

ciência e da tecnologia (C&T) para promover a participação popular nas decisões da 

sociedade. Contudo, para conquistar esse feito, é preciso que ela de fato consiga oferecer 

ferramentas para uma problematização da realidade e para o processo de construção de uma 

consciência histórica sobre essa realidade. Afinal, conhecer esse legado da humanidade, que é 

a cultura científica, pode nos ajudar a entender que fazemos parte de um todo maior que nos 

transcende enquanto indivíduos pertencentes a um determinado tempo e espaço. Saber que o 



 

conhecimento científico é resultante de um processo histórico numa construção coletiva que 

se iniciou muito antes de nós (indivíduos) existirmos e que continuará depois de morrermos, 

possivelmente favorecerá o entendimento da nossa condição de sujeitos históricos.  

Mas devemos lembrar aqui que a construção da ciência e tecnologia e a apropriação 

desses conhecimentos pela sociedade são processos condicionados pelas relações sociais que 

se estabelecem no interior de grupos (classes) tendo por base condicionamentos econômicos, 

políticos e culturais. São também esses determinantes sociais que geram os conflitos 

socioambientais provocados pela disputa entre interesses individuais e interesses coletivos.   

Os conflitos socioambientais são, em síntese, conflitos sociais que têm elementos da 

natureza como objeto e que expressam relações de tensão entre interesses 

coletivos/espaços públicos x interesses privados/tentativas de apropriação de 

espaços públicos. Envolvem o interesse difuso do livre acesso e usofruto dos 

serviços da natureza, para toda a coletividade. (LAYRARGUES, 2000, p.119-120)  

E, nessa disputa, a popularização da C&T contribui na defesa dos interesses públicos 

quando ela propicia à população elementos que a capacitam a avaliar os riscos aos quais está 

sujeita. Em outras palavras, a popularização da C&T faz-se necessária também para promover 

uma “alfabetização do risco”. (LAYRARGUES, 2000) O que não deve significar apenas 

conhecer quais são os riscos, mas também diminuir a passividade social diante deles. Em 

outras palavras, “[...] é fundamental que a alfabetização do risco considere a possibilidade de 

ultrapassar a lógica simplista de aproximar o risco percebido do risco efetivo, para 

desenvolver a capacidade de refinamento da aceitabilidade cultural do risco”. 

(LAYRARGUES, 2000, p.134) 

Para afetar essa “aceitabilidade cultural do risco”, é importante que se tenha uma visão 

mais ampla da realidade tanto em relação ao tempo quanto com respeito ao espaço de atuação. 

Nesse sentido, convém reproduzir aqui um gráfico que mostra resultados de pesquisas 

científicas realizadas pelo Clube de Roma. Esse gráfico demonstra que os interesses e as 

preocupações das pessoas (representadas pelos pontos) são fortemente influenciados pelas 

relações de proximidade no espaço e no tempo, vale dizer: interessa mais aquilo que está mais 

perto do que aquilo que está mais longe, aquilo que diz respeito ao presente do que aquilo que 

se refere ao futuro. 



 

 

(Fonte: Medows et al, 1978. Adaptado por LAYARGUES, 2000, p.137) 

  

Essa pouca preocupação com o coletivo e com o futuro caracteriza uma dinâmica 

social individualista, predatória e imprudente em seu cotidiano. Isso  

[...] nos educa para a indiferença, para o individualismo, e o mote educar para a 

cidadania procura reverter esta lógica perversa, pois se a terra é considerada espaço 

de ninguém, o sentido de responsabilidade coletiva fica submerso, e este espaço 

comum acaba sendo sujo, poluído, destruído, explorado. (LAYARGUES, 2000, 

p.138) 

Podemos dizer então que essa indiferença e esse individualismo ampliam os riscos 

que caracterizam a ameaça à sustentabilidade das condições de vida neste planeta. E para 

superar isso é necessária uma cultura voltada para a preservação do bem comum e do futuro. 

Isso significa que o interesse coletivo deve se sobrepor ao interesse individual. Mas 

Layrargues faz a seguir um importante alerta sobre esse tema. 

[...] não pretendemos simplesmente afirmar que basta então deslocarmos o eixo das 

preocupações humanas dos interesses individuais para os coletivos. Contudo, 

podemos constatar que a partir do momento em que a preocupação humana 

deslocar-se do curto para o longo prazo, e sobretudo, do interesse individual para o 

coletivo, teremos criado uma conjuntura cultural favorável para a criação de 

espaços políticos de negociação que não fiquem emperrados no conflito 

socioambiental explícito. Esta perspectiva é o patamar ideal que propicia a 

possibilidade de se instaurarem os acordos mutuamente acordados, por meio da 

participação, do diálogo, do exercício da cidadania, da construção da democracia. 

(LAYRARGUES, 2000, p.138) (grifo nosso) 



 

Tendo em vistas tais considerações, concluímos que, apesar da popularização da C&T 

ser apenas um dos elementos necessários para a transformação da realidade, a sua 

contribuição é indispensável no processo de construção da “conjuntura cultural” 

imprescindível à qualificação do engajamento da população nas disputas que ocorrem nos 

conflitos socioambientais. E para tal é importante que os conhecimentos de C&T sejam 

popularizados a partir da criação de espaços públicos de discussão, espaços capazes de 

contribuir para uma formação mais ampla e sólida que ajude a “[...] colocar cientificamente os 

problemas humanos” (LIBÂNEO, 2002, p.8), habilitando a população para atuar mais 

efetivamente no processo de construção de uma nova realidade de vida.  

Essa tarefa constitui um grande desafio cujo enfrentamento requer ferramentas 

culturais e estratégias apropriadas. E é visando oferecer uma contribuição para o atendimento 

dessa necessidade que foi construído o objeto da nossa pesquisa.  

Foi da perspectiva dos motivos explicitados até aqui que fizemos a opção por um 

trabalho de “popularização da ciência”, e não por um trabalho de “vulgarização da ciência” 

ou ainda de “divulgação da ciência”. Adotamos o termo “popularização da ciência” porque é 

o mais apropriado para exprimir os objetivos de um PPP emancipatório. E essa não é uma 

questão menor, pois cada um desses termos tem uma história e, portanto, um sentido 

epistemológico, social e político diferente. Uma importante síntese dessa história pode ser 

lida em um artigo escrito por Germano e Kulezca (2007) do qual retiramos o trecho abaixo. 

De fato, se assumirmos o popular [...], popularizar é muito mais do que vulgarizar 

ou divulgar
10

 ciência. É colocá-la no campo da participação popular e sob o crivo do 

diálogo com os movimentos sociais. É convertê-la ao serviço e às causas das 

maiorias e minorias oprimidas numa ação cultural que, referenciada na dimensão 

reflexiva da comunicação e no diálogo entre diferentes, oriente suas ações 

respeitando a vida cotidiana e o universo simbólico do outro. (GERMANO; 

KULEZCA, 2007, p.20) 

Esse compromisso do diálogo respeitoso com o “povo” 
11

 é um dos princípios do 

nosso trabalho. E para favorecer o diálogo, apostamos na estratégia da colaboração entre 

                                                 
10

 “(...) divulgação científica é a veiculação em termos simples da ciência como processo, dos princípios nela 

estabelecidos, das metodologias que emprega; revelando, sobretudo, a intensidade dos problemas sociais 

implícitos nesta atividade. [...]”. (GERMANO; KULEZCA, 2007, p.14-15) Na continuidade desse texto, os 

autores apresentam críticas a práticas de divulgação científica que estão voltadas para a manutenção da ciência 

enquanto mito.  “Neste sentido, a divulgação científica está muito próxima de transmissão, entrega, doação, 

messianismo, mecanismo, invasão cultural e manipulação”. (FREIRE, apud GERMANO, 2007, p.18)  

11
 Definindo povo (vinculado ao conceito de classe social) como “uma situação e um posicionamento na 

sociedade. Povo são os excluídos, os que vivem ou viveram do trabalho e os que estão dispostos a lutar ao seu 

lado”. (SALES, apud GERMANO, 2007, p.19) 



 

museus e escolas porque isso, de acordo com nossa experiência profissional
12

, facilita a 

“popularização da ciência”. No próximo item, trataremos de ajustar o foco do debate no 

campo da relação museu-escola segundo o recorte da nossa pesquisa.  

 

 

1.3.2 No campo da relação museu-escola 

 

 

A formação humana se dá em espaços coletivos (formais e não formais). Portanto, a 

educação deve ser uma tarefa coletiva da sociedade como um todo. Logo, a educação não é 

uma tarefa apenas da escola. Mesmo porque a educação não se restringe ao tempo em que se 

freqüenta a escola, ela deve ser um processo constante que se prolonga por toda a vida da 

pessoa. Outro aspecto importante em relação a esse ponto está presente no argumento 

utilizado por Bernet. Para ele: "A escola [...] é uma instituição histórica. Nem sempre existiu, 

nem nada pode assegurar a sua perenidade [...] a escola é sempre unicamente um momento 

educativo global dos indivíduos e das coletividades." (BERNET, 1998, p.16-17)
13

 (grifo 

nosso) 

Portanto, como todas as outras instituições sociais, a escola é uma instituição histórica. 

Sendo assim, a escola pode e deve oferecer a sua contribuição na tarefa social de educar a 

população, mas outras instituições da sociedade devem assumir compromissos nesse sentido. 

E aqui Paulo Freire pode novamente nos ajudar a entender o alcance dessa proposta.  

A marca que queremos imprimir coletivamente às escolas privilegiará a associação 

da educação formal com a educação não formal. A escola não é o único espaço da 

veiculação do conhecimento. Procuraremos identificar outros espaços que possam 

propiciar a interação de práticas pedagógicas diferenciadas de modo a possibilitar a 

interação de experiências. [...] diversas formas de articulação que visem contribuir 

para a formação do sujeito popular enquanto indivíduos críticos e conscientes de 

suas possibilidades de atuação no contexto social. (Diário Oficial do Município de 

São Paulo, 01.02.89, apud FREIRE, 2001, p.16)
14

 

Nessas possibilidades de ação às quais Paulo Freire se refere incluem-se os 

movimentos sociais. Eles são espaços onde também se pode desenvolver a “[...] educação 

libertadora enquanto educação democrática, educação desveladora, educação desafiadora, um 
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 Experiência como professora de ciências da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro e educadora 

em museus de ciências. Nessa vivência profissional, tive inclusive a oportunidade de participar de pesquisas 

acadêmicas (tanto realizando pesquisas, quanto como objeto de pesquisa) relacionadas com esse tema.  

13
 Tradução livre. 

14
 Primeiro documento publicado pela SME de São Paulo na gestão de Paulo Freire. 



 

ato crítico de conhecimento, de leitura da realidade, de compreensão de como funciona a 

sociedade [...]”. (FREIRE, 1986, p.51) 

Por conseguinte, são muitas as possibilidades e espaços que existem na sociedade para 

promover a educação não formal. Mas, nesse texto vamos cuidar mais particularmente da 

educação não formal a partir da perspectiva do museu.  

É certo que os dois caminhos – o formal e o não formal – devem correr 

paralelamente, identificando-se, contudo, critérios de diferenciação entre as especificidades e 

funções de cada um. Essa explicitação é indispensável para que no processo de colaboração 

entre o museu e a escola não se instaure a confusão entre os papéis dessas instituições. 

Assim, tornam-se maiores as possibilidades de potencializar os efeitos e a amplitude 

alcançada pelas ações de colaboração entre o museu e a escola.   

Muitos autores têm estudado esse tema. Um deles é o professor Jaume Trilla Bernet. 

Para distinguir educação formal, educação não formal e educação informal, ele estuda as 

experiências educativas a partir dos seguintes itens: Especificidade do sujeito que educa 

a) Dimensão da personalidade à qual se dirige a ação educativa (relativa aos efeitos 

que se produzem – educação intelectual, física, moral, social...). 

 

b) Conteúdos (educação sanitária, literária, científica...). 

 

c) Ideologias, tendências políticas, religiões (católica, islâmica, comunista, 

anarquista, democrática...). 

 

d) Aspectos procedimentais (educação ativa, autoritária, individualizada, 

a distância...). 

 

e) Aquele que educa, o agente, a situação ou a instituição que a produz – ou onde se 

produz (educação familiar, escolar, institucional...) 

Distinguindo a educação não formal da informal, ele escreve:  

[...] estaríamos ante um caso de educação informal quando o processo educativo 

acontece indiferenciada e subordinadamente a outros processos sociais, quando 

aquele está imiscuído inseparavelmente em outras realidades culturais, quando não 

surge como algo distinto e predominante em curso geral da ação em que transcorre 

tal processo, quando é imanente a outro cometido, quando carece de um contorno 

nítido, quando tem lugar de maneira difusa [...] Normalmente, em uma família 

não existem horários e espaços fixos e distintos para a educação, não se dão 



 

mudanças aparentes de condutas; a educação na família não é algo separável, 

distinguível de sua vida cotidiana, do clima que nela se vive. (BERNET, 1998, p.26-

27) 
15

 (grifo nosso) 

Em relação à fronteira entre a educação formal e a não formal, o autor diz: “A 

educação formal e a não formal são [...] intencionais, contam com objetivos explícitos de 

aprendizagem ou formação e se apresentam sempre como processos educativamente 

diferenciados e específicos.” (BERNET, 1998, p.26-27) 
16

 (grifo nosso) 

Para diferenciar esses processos educativos (educação formal e educação não formal), 

Bernet emprega os seguintes critérios:  

 

 
Critério metodológico 

 

 

“É bastante usual caracterizar a educação não formal dizendo que é aquela que se 

realiza fora do marco institucional da escola ou se afasta dos procedimentos 

convencionalmente escolares.” (BERNET, 1998, p.27) 
17

 (grifo nosso) 

 Em relação à metodologia educativa em museus, destaca-se na literatura desse campo 

a importância que se dá ao fato de que esses espaços sejam “[...] locais prazerosos, lúdicos, 

nos quais são valorizadas as emoções”. (SCHALL, 2003, p.19) Ou seja: a educação museal 

tem sido caracterizada por uma metodologia que se estrutura a partir da experiência lúdica. 

Uma experiência que visa explorar o poder que a ludicidade possui para provocar o 

envolvimento emocional necessário à promoção da aprendizagem significativa
18

.  

Afirma-se então que uma peculiaridade do museu é o emprego da dimensão lúdica 

como um instrumento privilegiado para promover a produção do saber. Mas essa ludicidade 

no museu é vista como algo que não se confunde com o que ocorre em instituições 

recreativas, pois a sua missão não é divertir as pessoas, e sim oferecer oportunidades para 

ajudá-las a tomar consciência de si mesmas, dos outros, do mundo e da historicidade presente 

em tudo isso.   
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 Tradução livre. 

16
 Tradução livre. 

17
 Tradução livre. 

18
Aprendizagem significativa é um conceito construído por David Ausubel (1968) em sua teoria sobre o 

processo de construção do conhecimento. Segundo este autor, a aprendizagem ocorre a partir de relações que se 

estabelecem entre idéias já existentes com novas experiências para construir novas idéias.  



 

A partir dessa perspectiva, é muito comum, nesse campo da educação museal, o 

argumento de que o lúdico é algo que distingue a metodologia educativa utilizada nos museus 

da que é utilizada nas escolas. Efetivamente, trata-se de um reducionismo, de uma forma de 

simplificação do debate sobre as especificidades desses dois espaços educativos. Na 

seqüência desse texto, teremos oportunidade de aprofundar essa reflexão. 

 

 
Critério estrutural 

 

 

A educação formal é aquela que apresenta uma “estrutura educativa graduada e 

hierarquizada que se orienta à provisão de títulos acadêmicos”. (BERNET, 1998, p.28)
19

 

(grifo nosso) 

 Exatamente por não ter a obrigação de fornecer títulos acadêmicos, a educação não 

formal não precisa seguir as regras do sistema oficial de ensino. Por isso dispõe de uma 

dinâmica própria. Ela não necessariamente muda de acordo com as mudanças das políticas 

públicas.   

 A despeito da brevidade com que esses argumentos foram aqui introduzidos, já é 

possível perceber o grau de dificuldade que envolve a tentativa de capturar um conceito de 

educação não formal. Bernet admite essa complexidade, mas decide arriscar uma proposta:  

Educação não formal se refere a todas aquelas instituições, atividades, meios, 

âmbitos de educação que, não sendo escolares, têm sido criados expressamente 

para satisfazer determinados objetivos educativos. Quer dizer, abarca desde as 

ludotecas a programas de alfabetização não escolar, desde atividades de reciclagem 

profissional organizadas pelas próprias empresas a colônias de verão, desde o ensino 

a distância aos chamados meios itinerantes, passando naturalmente pela 

instrumentação pedagógica dos meios de comunicação de massas. Em resumo, um 

tipo de educação intencional, metódica, com objetivos definidos... porém não  

circunscrita à escolaridade  educacional convencional. (BERNET, 1998, p.11-12) 

Ora, se levarmos em conta essa definição, não deveremos fazer o debate sobre a 

fronteira entre educação formal e não formal adotando apenas como critério distintivo o fator 

espacial ou ambiental, isto é: se esse processo ocorre dentro ou fora do âmbito da escola. 

Atividades em geral relacionadas à educação não formal, como, por exemplo, a ludoteca, têm 

se dado com muita freqüência na escola. E atividades como a educação a distância, citada 
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Tradução livre. 



 

como experiência de educação não formal, precisa seguir regras do sistema oficial de ensino, 

já que, nesse caso, promete-se o fornecimento de certificados.  

Desse modo, esses estudos interessam não para nos dedicarmos a fazer rotulações das 

diferentes experiências educativas, mas para melhor compreendermos as suas características 

e, dessa forma, podermos explorar mais amplamente os seus potenciais. Assim nos 

habilitaremos para obter mais sucesso na construção da “conjuntura cultural” 

(LAYRARGUES, 2000) necessária à superação da atual crise socioambiental.  

O museu é uma das instituições sociais que estão sendo convocadas para ajudar a 

construir essa cultura. Sinteticamente, podemos definir o museu como sendo uma instituição 

que ocupa um espaço, possui uma coleção e está aberto ao público. Ele pode pertencer ao 

setor público ou ao privado. (VALENTE, 2003) Mas a definição de museu passou por muitas 

alterações em sua história
20

. Vejamos uma concepção que merece destaque: 

Os museus, a meu ver, e não só os museus, mas as ciências humanas, a filosofia 

também, nós todos no dia-a-dia somos seres fundamentalmente argumentativos, 

persuasivos, o que é uma maneira de dizer que somos seres sedutores. Pretendemos 

cativar para nossas idéias, nosso ponto de vista, nossa causa, nosso programa, nosso 

partido, nossa religião, nossa mercadoria, nosso produto, nossa empresa, nossa 

pátria [...], enfim, o tempo todo estamos não simplesmente nominando coisas – 

água, copo, caneta, não importa – nós não estamos dizendo às crianças “pedra”, 

“lago”, “árvore”, mas, “não suba na pedra”, “não meta o pé no lago” [...] 

(PESSANHA, apud Ramos, 2004, p.20) 

 A discussão sobre o papel educativo do museu tem feito variar os objetivos que se 

pretende alcançar com esse trabalho. Atualmente, o objetivo de promover a reflexão crítica 

sobre a realidade substitui o de celebrar os personagens e o de fazer uma classificação 

enciclopédica da natureza. Então, para persuadir o seu público, o museu utiliza a exposição de 

objetos compondo um argumento crítico. Sendo assim, no museu, o objeto perde o seu valor 

de uso e suas funções originais, e passa a ser utilizado a partir de interesses variados para a 

construção de outros valores. (RAMOS, 2004)  

Portanto, os museus podem ser ambientes propícios para se viver experiências 

diferenciadas e significativas de construção de conhecimentos, opiniões, visões de mundo e 

de pensamentos. Trata-se de um lugar onde “a sensibilidade estética é aflorada, num processo 

aberto de comunicação que permite a cada pessoa explorar, sentir, pensar, tocar de modo 

                                                 
20

 Para um estudo sobre a história dos museus e a conquista de seu caráter público, pode-se consultar o texto de 

Esther Valente que consta na bibliografia.  
 



 

singular e autônomo”. (SCHALL, 2003, p.17) Dessa forma, acredita-se que é mais fácil 

estimular o desejo de aprender de forma espontânea. Em outras palavras, pretende-se que os 

museus sejam espaços que busquem promover a motivação intrínseca
21

 (TAPIA, 2001) para a 

aprendizagem, tendo como fio condutor a curiosidade, o lúdico, o cotidiano e o contexto 

socioambiental e histórico. 

 Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que o uso desses espaços seja feito de uma 

forma muito particular. O museu deve aliar informação, aprendizagem e entretenimento em 

prol da promoção da ampliação da cultura e construção de valores. Entendemos que esses 

devam ser valores que possam ampliar o empoderamento
22

 que a população precisa ter para 

exercer de forma plena a sua cidadania. Para isso, é necessário que o museu trabalhe para 

desmistificar a ciência e motivar o pensamento problematizador-crítico e investigador 

(FREIRE, 1996) na compreensão-ação dos problemas socioambientais.  

Diante do aumento constante e acelerado da complexidade do real, os museus são cada 

vez mais imprescindíveis. Por não estarem hierarquicamente vinculadas ao sistema oficial de 

ensino, tais instituiçôes têm liberdade para escolher os conteúdos, as linguagens, estratégias, 

materiais (...) que utilizarão em seu trabalho educativo.   

Outra peculiaridade importante do museu é o fato de se constituir em um espaço 

privilegiado para a aprendizagem da leitura dos objetos. E essa leitura é muito importante 

porque permite “observar a história que há na materialidade das coisas” (RAMOS, 2004, 

p.21). E a história é essencial porque permite compreender o presente algo produzido por 

mudanças. Logo, por ser o presente uma realidade diferente da que existiu antes dele, ajuda a 

pensar o futuro como algo diferente do que existe hoje. Por conseqüência, essa compreensão 
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 Tapia, que pesquisa o tema da motivação para os estudos, descreve a motivação intrínseca com as seguintes 

palavras: “Em alguns casos, o mais importante é aprender algo que faça sentido: descobrir, por trás das palavras 

que se constroem, significados conhecidos e experimentar o domínio de uma nova habilidade, encontrar 

explicação para um problema relativo a um tema que se deseja compreender etc. A atenção [...] nestes casos se 

concentra no domínio da tarefa e na satisfação que sua realização supõe.” (TAPIA, 2001, p.19) O outro tipo de 

motivação, oposto a este, é a motivação extrínseca. Nesta última “o aluno se esforça para aprender a fim de 

evitar sair-se mal perante os outros [...] o que conta é preservar a própria imagem diante de si mesmo e dos 

demais. Em outros casos, o que é prioritário é [...] alguma utilidade prática, como conseguir a aprovação ou 

determinada nota, [...] ou entrar na universidade [...] Aprender, nesse caso, não tem valor em si mesmo. Serve 

para conseguir algo externo: é tão-somente um meio para atingir um fim.” (TAPIA, 2001, p.19) 
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 Utilizamos aqui o termo empoderamento com o sentido que CARVALHO, 2004 atribui ao conceito de 

"empowerment comunitário” sobre o qual o autor afirma que “(...) um aspecto central do "empowerment" 

comunitário seja a possibilidade de que indivíduos e coletivos venham a desenvolver competências para 

participar da vida em sociedade, o que inclui habilidades, mas também um pensamento reflexivo que qualifique 

a ação política” (CARVALHO, 2004, p.9). 



 

histórica que a leitura dos objetos permite é uma grande contribuição que o museu pode 

oferecer para promover a aventura de conhecer fazendo perguntas sobre o objeto. (RAMOS, 

2004) O mesmo Ramos (2004) propõe que sejam feitas perguntas inclusive sobre a “[...] 

„História nos objetos‟: o objeto é tratado como indício de traços culturais que serão 

interpretados no contexto da exposição do museu [...]”. (RAMOS, 2004, p.21) 

 O museu, então, como espaço de investigação sobre a cultura material
23

, ajuda a 

alargar o juízo crítico sobre a realidade. Assim ele induz a questionamentos que nos levam a 

problematizar as relações entre o presente, o passado e o futuro. É o que acontece, por 

exemplo, quando uma exposição relaciona um relógio com um copo descartável, provocando 

uma reflexão crítica sobre o contexto de uso desses objetos:  

O copo descartável pode ser tomado como fragmento do tempo monetário, no qual 

tudo deve durar pouco, pois o ideal é sempre acelerar os índices de consumo. Mais 

coisas consumidas em menor quantidade de tempo: tempo marcado pelo relógio. É 

através dos ponteiros que a produtividade se torna quantificada: produzir mais em 

menos tempo, desde o século XIX, a contagem das horas, minutos e segundos 

assume a condição de guia para o mundo capitalista e passou a ser um referencial 

básico para as orientações cotidianas. [...] (RAMOS, 2004, p.23) 

Uma exposição como essa ajuda a promover uma reflexão crítica sobre a cultura do 

consumismo que sustenta o capitalismo, gerador da atual crise socioambiental. Assim, os 

objetos expostos, enquanto “patrimônio”
24

, mais especificamente, “patrimônio cultural”
25

, 

concorrem para formar o cidadão. Desse modo, uma exposição pode ajudar o cidadão a 

perceber que a humanidade possui um patrimônio cultural do qual ele faz parte. 

Ou seja: o museu pode promover a “educação patrimonial”
26

 da sociedade de forma a 

afirmar a cidadania. (D‟AQUINO; CAMPOS, 2004) Uma afirmação que se realiza a partir do 
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 “A cultura material, que nasce originalmente no século XIX como um ramo da arqueologia, consiste no estudo 

interdisciplinar da construção, permanência e transformação das circunstâncias concretas que compõem os – e 

influenciam-nos – modos de vida das coletividades humanas ao longo do tempo”. (RAMOS, 2004, p.16)  

24
 “(...) o patrimônio deve ser abordado no sentido coletivo do qual resulta a herança cultural. Por isso, 

patrimônio é um bem que pertence a todos, indistintamente, e que merece a nossa atenção, pois nessa herança 

estão todas as manifestações [...] da cultura de uma sociedade”. (D‟AQUINO; CAMPOS, 2004, p.7) 

25
 “O patrimônio está dividido em: a) Patrimônio natural – são os que arrolam os elementos pertencentes à 

natureza, ao meio ambiente, aos recursos naturais, como os rios, as águas desses rios, os peixes, as cachoeiras, as 

árvores etc. b) Patrimônio cultural: Material – os artefatos, os monumentos etc., tudo aquilo que de alguma 

forma sofreu interferência humana, considerando desde sua criação, suas técnicas, elaboração, entre outros. É 

também denominado patrimônio tangível. Imaterial – as crenças, as lendas, os mitos, tudo aquilo que se prende 

ao imaginário, e que possui um valor cultural imensurável. Também chamado de patrimônio intangível.” 

26
 Educação patrimonial “é um processo permanente e sistemático centrado no Patrimônio Cultural, que serve 

como instrumento de afirmação de cidadania”. (NUNES; FARIA, 2002:2, apud D‟AQUINO; CAMPOS, 2004, 

p.11) Mas, para causar esse efeito, “[...] na educação patrimonial os bens culturais não devem ser vistos somente 



 

momento em que o indivíduo entende que recebeu de herança o patrimônio cultural 

construído pela humanidade e que ele próprio participa do processo permanente de 

construção e reconstrução desse patrimônio. Então, sente-se responsável pelo patrimônio 

cultural que será deixado de herança para as próximas gerações.  

Ao contribuir para a preservação da memória, a educação patrimonial exerce 

importante função no universo social, já que, antes de tudo, ele é “um conjunto de idéias que 

ligam os homens entre si e as crenças coletivas são o nó vital de qualquer sociedade”. 

(SILVA; SANTANA, 2004, p.7) Portanto, com apoio no patrimônio cultural, podemos tecer 

os elos que unem as sociedades, bem como o presente ao passado e ao futuro delas. Esse 

papel de preservação e reflexão sobre o patrimônio cultural da humanidade não é exclusivo 

do museu, ele faz parte da missão da escola. Mas as escolas assumem esse papel no contexto 

de uma outra estrutura e função social.    

A escola tem uma estrutura menos flexível que a dos museus. Entre outras razões, por 

estar hierarquicamente vinculada ao sistema oficial de ensino, que lhe impõe regras e uma 

determinada organização curricular.  

Organizações curriculares integradas usualmente suscitam problemas para a 

administração da escola: exigem espaços diferentes para desenvolvimento das 

atividades integradas, organização diferenciada de tempo, previsão de horários para 

os encontros dos professores e as atividades conjuntas de estudo e debate. [...] nova 

organização dos registros [...] Diferentes formas de avaliação. (LOPES, 2000, p.161) 

Essa organização disciplinar define a dinâmica do cotidiano escolar, já que a 

“organização disciplinar se impõe como forma de controlar o tempo e o espaço escolar, 

constituindo-se como uma tecnologia de organização curricular” (LOPES, 2000, p.161). 

Portanto, muitas questões estão em jogo quando se busca a realização de um trabalho 

interdisciplinar na escola. No fundo, é a própria função social da escola que é questionada. 

Pois, como afirma Lopes: “Trata-se de uma interferência direta nas relações de controle e 

poder na escola, com conseqüências para o atendimento às demandas sociais da educação 

(diplomas, adequação ao mercado de trabalho etc.)”. (LOPES, 2000, p.161) 

Conquanto seja essa uma limitação própria da estrutura da escola, é preciso entendê-la 

como um fator que condiciona, mas não determina a ação das unidades de ensino. É preciso 

                                                                                                                                                         
como algo estático, científico ou técnico, mas baseados numa visão mais humanística [...] com sua abordagem 

centrada no significado, função ou representação”. (D‟AQUINO; CAMPOS, 2004, p.11) 



 

não esquecer as experiências de reorientação curricular vivenciadas por escolas públicas 

subordinadas a administrações populares de alguns municípios e Estados brasileiros.  

O Projeto Interdisciplinar, via Tema Gerador – referência básica para todos os 

movimentos de reorientação curricular que acompanhei e acompanho nos diferentes 

municípios e Estados –, toma como referência organizacional as quatro etapas 

propostas por Freire ([1968] 1988).
27

 O processo parte de uma investigação temática 

realizada por uma equipe interdisciplinar que tem início com o reconhecimento e o 

levantamento preliminar dos dados da localidade (primeira etapa), propiciando a 

escolha de situações que revelam contradições a serem codificadas (segunda etapa); 

uma terceira fase é caracterizada pelos “diálogos descodificadores” com a 

comunidade, nos “círculos de investigação temática”, com a identificação de “temas 

geradores”; e, por último, uma quarta etapa em que a equipe investigadora começa 

um estudo interdisciplinar e sistemático do levantamento realizado, desencadeando 

um processo de “redução” dos temas para a elaboração do programa a partir de 

material pertinente previamente selecionado. (GOUVÊA, 2005, p.11) 

Ao se referir a esse processo de reformulação curricular em sua gestão na Secretaria 

Municipal de Educação paulistana, Freire menciona a participação de especialistas, mas diz 

ter sido um trabalho substancialmente democrático. Segundo o educador, foi um processo 

politico-pedagógico que envolveu o diálogo franco e aberto entre diretores, coordenadores, 

supervisores, professores, zeladores, merendeiros, alunos, famílias e lideranças populares. 

Um trabalho como esse altera profundamente as possibilidades de contextualização do 

conhecimento. E representa ao mesmo tempo uma significativa mudança no modo de 

promover a motivação intrínseca para os estudos e a aprendizagem significativa. 

Mas existem procedimentos que a escola é obrigada a adotar por conta da necessidade 

da certificação. É o caso, por exemplo, dos processos formais de avaliação. Em geral esse 

processo de avaliação de aprendizagem na escola leva a um tipo de motivação para os 

estudos mais extrínseca do que intrínseca. (TAPIA, 2001)  

Portanto, os museus, por terem uma organização curricular e espaciotemporal mais 

flexível do que a escola e por não ter que fornecer certificação, podem assumir mais 

facilmente a função de provocar nos estudantes a motivação intrínseca para buscarem uma 

ampliação cultural. Porém essas instituições conseguem uma maior popularização de seu 

trabalho quando atuam em colaboração com as escolas, porque as escolas são as instituições 

que possuem a maior capacidade de promover a capilarização do trabalho educativo na 

sociedade.  
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  Capítulo III (páginas 103-120) de “Pedagogia do Oprimido”, de Paulo FREIRE ([1968] 1988).  



 

Com efeito, os museus e as escolas ampliam o alcance social de suas ações quando 

trabalham em colaboração. Todavia para alcançar esse objetivo, essa colaboração requer que 

cada instituição atue de acordo com suas funções sociais e especificidades. Assim, com maior 

liberdade de ação, o museu deve avocar a tarefa de produzir estratégias capazes de provocar a 

motivação intrínseca dos alunos em favor de uma maior dedicação aos estudos.  

O museu consegue cumprir com sucesso essa tarefa quando efetivamente estimula os 

estudantes aos questionamentos, ao enlevo pela aquisição da cultura, pelo desvendamento de 

“mistérios”, despertando novos interesses, a visualização de novos horizontes e de novos 

sentidos para os estudos e para a vida, a possível mobilização social e política, atentando para 

curiosidades, excitando o espírito crítico, o prazer de conhecer, o desejo de investigar e de 

aprender, a vontade de criar algo novo etc. 

Tudo isso a escola também precisa fazer para provocar e alimentar o entusiasmo dos 

estudantes para dedicarem-se aos estudos, mas nessa colaboração com o museu ela pode 

agregar ao seu trabalho outros recursos, estratégias, estímulos etc. Um trabalho de construção 

de conhecimento que ela tem a oportunidade de desenvolver de forma sistemática e por um 

tempo prolongado com grande parcela da população. População que tem na escola um espaço 

de convívio diário. Esse convívio entre a população e a escola permite que a instituição 

conheça bem a realidade de vida dessas pessoas e que dessa forma possa promover ações 

educativas efetivamente dialógicas. Além disso, esse contato profundo e longo que a escola 

pode manter com a população favorece a consolidação de processos mobilizadores e de 

engajamento social em ações educativas, culturais e políticas.  

Por conseguinte, a colaboração entre o museu e a escola deve se dar com base numa 

complementaridade entre as duas instituições. Vale dizer que essa complementaridade deve 

acontecer combinando-se os potenciais educativos específicos das escolas e dos museus. 

Dessa forma busca-se produzir um impacto social maior do que o alcançado pela soma do 

trabalho das duas instituições. Isto é: a proposta é que se estabeleça uma relação em que as 

instituições se unam para criar algo novo, e não para que uma instituição supra deficiências da 

outra. 

Os pressupostos teóricos que fundamentam a definição desse modelo de relação 

proposto acima serão apresentados na segunda parte desta tese. Esses fundamentos 

encontram-se na teoria de Marx e de Gramsci. Mas convém contudo adiantar que a 



 

colaboração várias vezes já aqui referida entre o museu e a escola é pensada segundo uma 

finalidade política. Tal finalidade está explicitada, em poucas palavras, por Paulo Freire 

(1987, p.165), quando ele diz: “Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a 

transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO”. Portanto, a proposta prevê que a 

colaboração entre o museu e a escola consiga contribuir para a transformação das relações 

sociais, tendo como referência uma perspectiva marxista. 

Porém, é preciso compreender que a escola e os museus são instituições com funções 

sociais diferentes e, portanto, especificidades.  Essa advertência é importante para que não se 

submeta o museu aos paradigmas estritamente escolares e vice-versa. Por exemplo, não se 

deve cobrar dos museus a oferta de um ensino formal, e não se deve cobrar da escola total 

abertura em relação aos conteúdos a serem abordados pelas várias disciplinas que integram os 

currículos dos seus cursos. Isso prejudicaria o potencial educativo dessas duas instituições em 

suas ações isoladas ou na colaboração entre elas.  

Tornaremos a esse ponto mais à frente, porém agora ele fica em suspenso porque é 

preciso enfatizar a relevância social do presente estudo, já que nos referimos à sua 

perspectiva transformadora. E não faltam argumentos para justificar essa relevância. No 

campo mesmo da educação não formal existem pesquisas que mostram quão importante se 

constitui o empenho colaborativo entre museu e escola para promover a popularização da 

ciência. Dentre esses trabalhos, destacamos a tese de doutorado de Sibele Cazelli, que mostra 

os resultados de pesquisa quantitativa em que se investigam as chances de acesso dos jovens 

a museus ou instituições culturais afins. Para “a realização do estudo, um questionário 

contextual auto-administrado foi aplicado a 2.298 alunos de 8ª série do ensino fundamental, 

em uma amostra probabilística de 48 escolas, municipais e particulares, situadas no 

município do Rio de Janeiro”. (CAZELLI, 2005, resumo) A pesquisa constatou a forte 

participação das escolas públicas na promoção do acesso dos jovens aos museus e à 

ampliação cultural. 

A partir das especificidades dessas duas instituições educativas, avançamos a hipótese 

de que o trabalho colaborativo entre elas amplia o potencial de cada uma mobilizar a 

população para construir a cultura necessária ao processo de transformação da sociedade.  

Trata-se, vê-se logo, de uma estratégia quem sabe capaz de favorecer a relação entre teoria e 

prática. Tal relação constitui a base para a construção da práxis necessária à criação das 

condições para a executar a nossa pesquisa.  



 

A opção de investigar o sentido de colaboração entre o museu e a escola foi feita 

também visando favorecer uma articulação entre o trabalho que realizamos em nosso 

cotidiano profissional e o trabalho da pesquisa. Tomando esses elementos como referência, 

decidimos focar a nosso estudo na relação entre museus de ciências e escolas do seu entorno. 

Esse recorte da realidade permitiu-nos definir, em meio à grave crise socioambiental que 

atravessamos, as questões, os objetivos, os procedimentos metodológicos e os critérios de 

análise que referenciaram a nossa pesquisa. 

 

 

1.4 O OBJETO DE ESTUDO 

 

 

Num contexto de um trabalho colaborativo entre museus pertencentes a instituições de 

pesquisa científica e escolas públicas localizadas em regiões vizinhas a eles, o problema que 

orientou a nossa investigação está sintetizado numa única pergunta: que conhecimentos e 

estratégias podem contribuir para que ações de “popularização da ciência” aconteçam a partir 

da práxis de um projeto político pedagógico emancipatório? 

 Ora, um indagação assim complexa suscita evidentemente outras indagações como 

desdobramento, ao menos para facilitar o alcance de um ponto focal mais preciso, 

imprescindível para a fecundidade dessa discussão. Donde, para dar continuidade ao nosso 

debate, eis as questões que aquela questão original derivou. 

 Que limitações, tensionamentos e possibilidades estiveram presentes nesse 

trabalho por ele estar inserido na estrutura do “capitalismo mundializado”? 

(CHESNAIS, 1999) 

 

 De que forma a experiência acumulada a partir da realização desse trabalho pode 

contribuir para o enfrentamento dos limites identificados na colaboração entre 

museus e escolas? 

 

  Que princípios teórico-metodológicos, estratégias educativas e tipos de 

atividades podem ajudar a promover avanços nessa colaboração entre museus e 

escolas? 

Todavia perguntar por perguntar, inquirir por inquirir não leva necessariamente a 

lugar nenhum. Logo, é preciso deixar claro que objetivos buscamos atingir. Ei-los: 



 

1. Refletir sobre a contribuição que uma experiência de trabalho colaborativo entre 

museus e escolas, realizado a partir de um PPP emancipatório, pode oferecer para 

o enfrentamento da atual crise socioambiental. 

 

2. Construir conhecimentos que possam subsidiar a realização de um PPP 

emancipatório na colaboração entre museus e escolas no campo da popularização 

da ciência. 

 

3. Propor uma abordagem teórico-metodológica que favoreça o processo de 

construção de uma cultura de trabalho colaborativo emancipatório entre museus e 

escolas. 

 

4. Oferecer subsídios para a reflexão sobre políticas públicas nos campos de atuação 

da pesquisa 

A trajetória de trabalho na qual esse objeto de estudo foi sendo afinado diz muito 

sobre ele e por esse motivo dedicaremos o próximo item à história desse caminho percorrido. 

Caminho no qual o projeto político pedagógico que orientou a ação educativa que analisamos 

nessa tese foi sendo construído. Para melhor compreensão em relação a este movimento é 

importante esclarecer que no início do trabalho o que tínhamos definido não era o projeto em 

si e sim os princípios teórico-metodológicos com os quais os educadores participantes do 

projeto se identificam.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 A RELAÇÃO ENTRE A OPÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA E A TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

1.5.1 O primeiro passo na trajetória da pesquisa 

 
“A poesia e a arte continuam a desvendar lógicas profundas e insuspeitadas do 

inconsciente coletivo, do cotidiano e do destino humano. A ciência é apenas uma 

forma de expressão desta busca, não exclusiva, não conclusiva, não definitiva.” 

(MINAYO, 2002, p.9-10) 

A opção teórico-metodológica que adotamos é a que corresponde ao enfoque do 

materialismo histórico-dialético. E é esta perspectiva que nos faz defender a cientificidade de 

uma tese utilizando uma citação que ressalta o valor intrínseco de outras formas, além da 

científica, de ver e agir sobre o mundo.   

Porém, essa predisposição ao diálogo implica, ao mesmo tempo, a defesa clara e 

honesta do nosso ponto de vista, isto é: o da ciência. Mas entendemos ser preciso admitir que 

o campo da ciência, por se tratar de uma construção humana, se caracteriza “[...] apesar de sua 

normatividade [...] por conflitos e contradições”. (MINAYO, 2002, p.10).  

Um dos embates nesse campo se refere ao questionamento sobre a cientificidade das 

ciências sociais. Existem os que defendem a uniformidade entre as ciências humanas e as 

naturais a partir de um método comum (MINAYO, 2004). Outros consideram que isso 

representaria a negação da especificidade do campo humano. 

O objeto das Ciências Sociais é histórico. Isto significa que as sociedades humanas 

[...] vivem o presente marcado pelo passado e projetado para o futuro, num embate 

constante entre o que está dado e o que está sendo construído. Portanto, a 

provisoriedade, o dinamismo e a especificidade são características fundamentais de 

qualquer questão social. (MINAYO, 2002, p.9-13) 

Paralelamente, há ainda quem sugira ser possível conciliar unidade com diversidade. 

Qualquer que seja contudo nossa posição quanto a tão intricada problemática, não há como 

fugir a esta indagação essencial: “[...] que método geral poderíamos propor para explorar uma 

realidade tão marcada pela especificidade e pela diferenciação?” (MINAYO, 2002, p.9- 12). 

Trata-se de uma questão importante e complexa. As ciências humanas não podem 

abrir mão da subjetividade do campo humano, restringindo o seu papel, a sua influência e o 

seu lugar de atuação por meio de procedimentos completamente definidos a priori. E isso 

implica a prescrição de alguns princípios. Devem, as Ciências Humanas, por exemplo, adotar 

critérios de historicidade e reconhecer que todo conhecimento é aproximado e resultante de 



 

um processo de construção que sofre interferências das subjetividades do pesquisador e do seu 

“objeto“ de estudo.  

Na investigação social [...] a visão de mundo [...] está implicada em todo o processo 

de conhecimento, desde a concepção do objeto, aos resultados do trabalho e à sua 

aplicação. Trata-se aqui de uma condição da pesquisa que deve ser incorporada 

como critério de realidade e busca de objetivação. (MINAYO, 2002, p.14-15) 

Minayo refere-se às implicações da “visão de mundo” no trabalho de pesquisa nas 

Ciências Humanas. Para uma melhor compreensão do significado da observação feita pela 

autora, convém trazer à baila o que Goldmann, referido pela própria Minayo, entende por 

“visão de mundo”. Então, tomemos de empréstimo uma breve síntese da concepção de 

Goldmann que encontramos em Eagleton. 

“A essa estrutura „ideal‟ Goldmann dá o nome de “visão de mundo” – uma 

organização específica de categorias mentais que informam silenciosamente a arte e 

o pensamento de um grupo social e que é produto de sua consciência coletiva. A 

visão de mundo goldmanniana é, assim, uma versão da consciência „imputada‟ de 

Lukács: o estilo de pensamento a que uma classe social idealmente chegaria se 

compreendesse sua real situação e articulasse suas verdadeiras aspirações”. 

(Eagleton, 1997, p.103) 

Evidentemente, nossa visão de mundo está implicada nessa pesquisa, mas fizemos um 

esforço para construir uma proposta metodológica que ajudasse a tornar esse estudo o mais 

objetivo possível. Porém tomamos cuidado para não estabelecer procedimentos rígidos 

insensíveis ao dinamismo da vida individual e coletiva. Dessa forma, procuramos diminuir o 

perigo das distorções às quais estivemos sujeitos durante a pesquisa. Todavia é importante 

ressaltar que essa distorção pode ocorrer em dois sentidos muito bem expressos por Minayo 

(2002, p.16) quando adverte: “O endeusamento das técnicas produz ou um formalismo árido, 

ou respostas estereotipadas. Seu desprezo, ao contrário, leva ao empirismo sempre ilusório em 

suas conclusões, ou especulações abstratas e estéreis.”  

Feita a ressalva, que endossamos, procuramos não endeusar as técnicas ao mesmo 

tempo em que nos esforçamos para não apelar para “especulações abstratas e estéreis”. A 

partir dessa perspectiva decidimos utilizar uma metodologia de pesquisa qualitativa que, 

segundo Minayo (2004, p.10), é entendida como aquela capaz de “[...] incorporar a questão 

do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como 

construções humanas significativas”.  



 

Optamos pela metodologia qualitativa, não por negarmos a importância da abordagem 

quantitativa pode ter para ampliar a visão sobre o fenômeno estudado, mas sim pelo desenho 

da pesquisa e das condições concretas em que ela foi realizada. Pois, ao adotarmos uma 

abordagem marxista, entendemos que 

Frente à problemática da quantidade e da qualidade, a dialética assume que a 

qualidade dos fatos e a das relações sociais são suas propriedades inerentes, e que 

quantidade e qualidade são inseparáveis e interdependentes, ensejando-se assim a 

dissolução das dicotomias quantitativo/qualitativo, macro/micro, interioridade e 

exterioridade com que se debatem as diversas correntes sociológicas. (MINAYO, 

2004, p.12).  

Segundo Minayo, não estabelecendo relações dicotômicas, a abordagem dialética 

considera os significados como parte integrante da totalidade que é composta não só pelas 

representações sociais, mas também pelas determinações essenciais. Portanto, esse enfoque 

incorpora o significado que o ator atribui à ação, mas não se restringe a isso. Isto é: “[...] o 

método dialético, como diz Sartre, „recusa-se a reduzir. Ele ultrapassa conservando”. 

(MINAYO, 2004, p.12)  

Foi exatamente pela coerência com esses princípios que valorizam as especificidades 

históricas do fenômeno social que procedemos, durante o trabalho de campo, às modificações 

para adaptar a proposta inicial do projeto de pesquisa ao compromisso com a transformação 

da realidade que a abordagem dialética marxista requer. Pois, nesse caso, o fenômeno 

estudado precisa não apenas ser compreendido, mas compreendido de forma que favoreça a 

transformação da realidade. E foi por esse motivo que durante toda a trajetória da pesquisa a 

prática nos desafiou a repensar a teoria e vice versa.   

A questão de saber se cabe ao pensar humano uma verdade objetiva – não é uma 

questão da teoria, mas sim uma questão da prática. É na práxis que o ser humano 

tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu 

pensar. [...] Os filósofos apenas interpretam o mundo diferentemente, cabe 

transformá-lo. (MARX; ENGELS, 2007, p. 27-29) 

Esse compromisso com a transformação do mundo ao qual Marx se refere, tem 

orientado nossa prática profissional, marcando igualmente o itinerário da pesquisa que 

começaremos a apresentar neste item. Esse é um itinerário de pesquisa foi muito marcado 

pelo fato de ser ele construído a partir de uma trajetória profissional que durante o período 

que analisaremos sofreu uma significativa modificação.   



 

 No primeiro momento, atuávamos no setor educativo do Museu de Astronomia e 

Ciências Afins (MAST), e o trabalho de campo se deu no contexto de um conjunto de ações 

colaborativas entre o MAST e o Colégio Pedro II (CPII). O período inicial transcorreu de 

junho de 2005 até outubro de 2006, envolvendo professores do departamento de Sociologia 

do colégio e educadores do museu. Nesses 16 meses de interação, buscamos oportunidades 

para que o grupo de trabalho construísse um projeto coletivo de pesquisa-ação. 

Transcrevemos a seguir o conceito de pesquisa-ação defendido por Thiollent (1986):  

A pesquisa-ação é um tipo de investigação social com base empírica que é 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de 

um problema coletivo no qual os pesquisadores e os participantes representativos 

da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

(THIOLLENT, 1992, p.14) (grifo nosso) 

Segundo Thiollent, a pesquisa-ação precisa partir de um problema concreto da 

realidade vivida pelo grupo e exige desse grupo um compromisso para a busca da solução do 

problema. Por força do nosso compromisso com a transformação da realidade, entendemos 

que a pesquisa-ação é uma metodologia muito importante para uma pesquisa como a nossa.  

Mas desde o início sabíamos que o período do doutorado segue um ritmo diferente do ritmo 

da ação e que assim não poderíamos nos comprometer com a realização de uma pesquisa-ação 

completa.  

A idéia inicial era a de estimular o grupo, composto por educadores da escola e do 

museu, a construir e realizar um projeto de pesquisa-ação em busca da resolução de algo que 

ele identificava como um problema para um efetivo trabalho de colaboração entre o museu e a 

escola. Nesse caso, nossa pesquisa de doutorado seria uma investigação sobre as relações que 

se estabelecessem para a construção e execução desse trabalho, identificando os limites, 

tensionamentos e possibilidades que viessem a ocorrer. Dessa forma, a investigação serviria 

para apoiar o trabalho do grupo, embora sem a garantia de que até o final do limitado tempo 

do doutorado o problema proposto já tivesse sido solucionado.  

Nos estudos sobre os diversos tipos de pesquisa-ação, identificamos uma em que o 

grau de colaboração é o mais amplo possível, sendo então uma referência importante para o 

desenvolvimento da nossa proposta de trabalho. Trata-se da proposta de “pesquisa-ação 

integral e sistêmica (PAIS)” defendida por André Morin (2004). Uma das motivações desse 

grupo era a indispensabilidade da construção de um espaço coletivo de estudo que envolvesse 

a ação e reflexão sobre a própria pesquisa. Dessa forma, o grupo achava-se empenhado em 



 

construir conhecimentos que pudessem auxiliar no enfrentamento da complexidade dos 

problemas encontrados na escola, no museu e na relação entre eles. Tal interesse é apontado 

por Morin (2004) como um elemento essencial para que os educadores se envolvam com 

pesquisas e em particular naquela que segue a metodologia da PAIS.   

A PAIS é uma metodologia essencialmente democrática, cuja finalidade é a 

mudança estratégica ou planejada em espirais sucessivas. É antes de tudo uma 

démarche de compreensão e de explicação da práxis, pela implicação dos próprios 

atores, no intuito de melhorar sua prática. Tendo um objetivo emancipatório e 

transformador do discurso, das condutas e das relações sociais, a pesquisa-ação 

integral e sistêmica exige que os pesquisadores se impliquem como atores. 

(MORIN, 2004, p.91) 

Mas a PAIS exige a construção e implantação coletiva de um contrato de trabalho 

estruturado a partir de um modelo. Para realizar essa tarefa, o grupo precisaria dedicar muito 

da sua energia e tempo de trabalho ao estudo e implantação da metodologia e à realização da 

pesquisa. E o dado concreto da realidade é que devido às condições de trabalho tanto na 

escola quanto no museu o tempo era algo escasso até para o grupo realizar a ação, quanto 

mais para atender a essa outra demanda. À medida que íamos levando adiante a ação 

colaborativa entre o museu e a escola, ia ficando cada vez mais claro que a intenção de adotar 

a metodologia consubstanciada na PAIS não seria viável. Então, depois de quase um ano de 

buscas, imaginamos que essa pesquisa coletiva poderia se realizar de acordo com outro 

procedimento metodológico que parecia ser mais viável. Trata-se da “pesquisa-ação crítico-

colaborativa”, defendida por Selma G. Pimenta em um texto onde a autora comenta estudo 

que coordenou: 

[...] as pesquisadoras não se resumiam a coletar os dados, senão que refletiam e 

orientavam os professores sempre que estes solicitavam, levavam subsídios teóricos 

e instrumentais, formando com eles (e na reflexão que fazíamos no grupo da 

pesquisa) uma pequena análise e reflexão [...] (PIMENTA, 2005, p.7) 

O que pareceu interessante nessa proposta é que ela se parecia mais com o modelo que 

seguíamos em nossa atividade com o grupo. Púnhamos em prática, coletivamente, uma ação, 

e dedicávamos tempo para reflexão e reelaboração da proposta de trabalho. Mas, ainda assim, 

esse desenho de pesquisa não se encaixava muito bem no formato de atuação do grupo porque 

na relação descrita pela autora existia uma certa verticalidade entre os participantes, e isso não 

ocorria entre nós. A tarefa de levar subsídios teóricos e instrumentais para a problematização 

e reflexão sobre as ações realizadas era assumida por todos como um todo, como uma 

coletividade, e não pela figura do pesquisador. Esse papel era assumido, de forma 

democrática, por pessoas diferentes em diversos momentos. Mas, feita essa ressalva, 



 

consideramos a “pesquisa-ação crítico-colaborativa” mais apropriada do que a PAIS, pois 

exige um esforço conjunto menor por causa de sua configuração mais simples e mais parecida 

com a dinâmica do trabalho já em curso.  

Já no final do segundo ano do curso de doutorado, no momento da qualificação do 

projeto, decidimos adotar o modelo de “pesquisa-ação crítico-colaborativa” para os 

procedimentos metodológicos de nossa pesquisa. E essa foi a referência que tomamos para  

construir uma proposta de plano de trabalho apresentada à banca do exame de qualificação. 

Antes dessa apresentação, contudo, a proposta foi discutida e negociada no grupo que 

representava naquele momento o núcleo do trabalho colaborativo entre o museu e a escola. O 

grupo era formado por três educadoras da escola e três educadoras do museu (entre elas, a 

responsável por esta pesquisa de doutorado). Todos os componentes do grupo compareceram 

ao referido exame de qualificação.  

Os questionamentos feitos pela banca em relação ao projeto provocaram naquele 

conjunto de educadores uma reflexão sobre a proposta de trabalho, o que acarretou uma 

mudança significativa no trabalho de campo. Tal mudança de rumo inviabilizou a 

continuidade da proposta de realizarmos uma investigação coletiva sobre a qual nossa 

pesquisa de doutorado iria refletir. Efetivamente, não havia mais tempo para construir 

coletivamente outra proposta de projeto de pesquisa coletiva.   

Foi um momento muito difícil porque havíamos pensado nesse trabalho colaborativo 

entre museus e escolas como um espaço de construção de conhecimentos que pudessem 

contribuir para o processo de profissionalização dos educadores de museus e de escolas. Um 

processo que pudesse contribuir para a continuidade de seus estudos a partir da realização de 

pesquisas de mestrado, doutorado, etc. Pesquisas que inclusive concorressem para que essa 

colaboração torne-se cada vez mais significativa em termos de impacto social da prática 

derivada de um PPP emancipatório.  

Mas, a realidade nos impôs o adiamento da realização desse projeto de pesquisa para a 

vida após o doutorado. A dificuldade de decidir por esse adiamento se deve ao fato de que 

essa pesquisa de doutorado, ao separar a ação da investigação, mudou de natureza. E 

significou abrir mão da meta original de realizarmos uma pesquisa com o grupo em favor de 

uma pesquisa sobre o grupo.  Isso, no nosso entendimento, representou uma perda porque a 

opção de fazer a pesquisa com o grupo propiciaria uma reflexão mais ampliada sobre os 



 

limites, tensionamentos e possibilidades da colaboração entre museus e escolas. Nesse ponto 

da trajetória, abandonamos o viés que havíamos apresentado à banca no exame de 

qualificação. Até aquela ocasião a proposta era a de focar na colaboração entre museus e 

escolas como espaço de profissionalização dos educadores tanto dos museus quanto da escola.   

 

 

1.5.2 O segundo passo na trajetória da pesquisa 

 

 

O segundo passo começou a ser dado com as entrevistas individuais com as 

educadoras participantes do grupo que formou o núcleo da colaboração entre o MAST e o 

CPII. Além dessas entrevistas, continuamos a registrar no diário de campo, como fizemos 

desde o início do trabalho, as nossa observações sobre as atividades realizadas nessa interação 

entre as duas instituições. As entrevistas foram realizadas no momento de conclusão do 

trabalho, que durou 16 meses. Essas entrevistas, portanto, funcionaram como um momento de 

reflexão sobre o trabalho efetuado nesse período. 

Daí em diante não foi mais possível fazer o acompanhamento do cotidiano de 

colaboração entre o MAST e o CPII porque em novembro de 2006, uma vez aprovada em 

concurso público, acabei por me transferir do MAST para o Museu da Vida, na Fundação 

Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz). Então decidi considerar a etapa inicial da pesquisa 

(colaboração restrita à relação CPII e MAST) como um período exploratório do estudo que 

nos forneceu elementos para dar continuidade ao trabalho a partir de uma nova ação que, além 

do MAST e do CPII, incorporasse a colaboração entre outros museus e outras escolas vizinhas 

a eles. 

 Ao definir o que é a fase de estudo exploratório de uma pesquisa nos termos de uma 

abordagem dialética, Minayo afirma que  

A inatingibilidade do objeto se explica pelo fato de que as idéias que fazemos sobre 

os fatos são sempre mais imprecisas, mais parciais, mais imperfeitas que ele. 

Portanto, o processo de pesquisa consiste na definição e redefinição do objeto. De 

um lado, porque seu conhecimento é fruto de um exercício de cooperação onde 

trabalhamos sobre as descobertas dos outros; depois porque cada teoria formula o 

objeto segundo seus pressupostos. (MINAYO, 2004, p.90) (grifo nosso) 

Esse processo de construção do objeto, descrito acima por Minayo, corresponde 

exatamente à trajetória da nossa pesquisa. A definição e redefinição do objeto se deram a 

partir do movimento da realidade e da articulação dele com a fundamentação teórica da 



 

pesquisa. Esse movimento é que justifica as modificações ocorridas por conta das mudanças 

que se sucederam em nossa inserção na realidade, ou seja, no alvo da nossa investigação, 

procedimento coerente com a perspectiva dialética conforme a qual 

 [...] nada pode ser intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeira 

instância, um problema da vida prática. Isto quer dizer que a escolha de um tema não 

emerge espontaneamente, da mesma forma que o conhecimento não é espontâneo. 

Surge de interesses e circunstâncias socialmente condicionadas, frutos de 

determinada inserção no real, nele encontrando suas razões e seus objetivos. 

(MINAYO, 2004, p.90) (grifo nosso) 

É então essa “inserção no real” a que se refere Minayo que explica as modificações do 

desenho da pesquisa provocadas pela alteração de nosso local de trabalho. A alteração no 

nosso campo de atividade profissional gerou mudanças na nossa ação e conseqüentemente na 

pesquisa que nos propusemos como tarefa para refletir sobre essa ação.  

Desse momento em diante iniciamos o processo de construção coletiva, implantação e 

avaliação do Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável
28

”, sugerido como uma 

atividade colaborativa entre museus e escolas em uma ação de popularização da ciência 

focada na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do Ministério de Ciência e 

Tecnologia.  

 Nessa nova etapa do trabalho, levamos em conta as lições que a fase exploratória nos 

proporcionou. No projeto Tecendo Redes, desde o início a ação e a pesquisa se 

desenvolveram de forma articulada, porém independente. A ação transcorria de forma 

colaborativa, alimentada pela reflexão teórica que fundamentava a pesquisa, por sua vez 

provocada pelas questões que surgiam da prática. Para acompanhar esse movimento, 

continuamos a manter os registros dos acontecimentos no diário de campo. Depois da 

culminância do projeto, o que aconteceu em outubro de 2007, distribuímos um questionário 

para a avaliação do trabalho, providenciamos o registro das reuniões de avaliação e, para 

complementar os dados, realizamos algumas entrevistas ao final desse processo. Foi desse 

material, dos relatórios e produtos gerados pelo projeto, que saiu a maior parte dos elementos 

empíricos para a reflexão que fizemos na presente tese.   

 Com base na reflexão sobre essa trajetória de pesquisa, concluímos que a classificação 

de procedimento metodológico que melhor se ajusta para descrever a investigação que 
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 Uma vez que o título do projeto é muito grande e vamos repeti-lo muitas vezes no texto, na maioria das vezes 

em que nos referirmos a ele utilizaremos apenas sua forma sintetizada, “Tecendo Redes”.  



 

realizamos é o “estudo de caso observacional”, que  

[...] É uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa 

aprofundadamente. Esta definição determina suas características, que são dadas por 

duas circunstâncias, principalmente. Por um lado, a natureza e abrangência da 

unidade. [...] onde nem as hipóteses nem os esquemas de inquirição estão 

apriorísticamente estabelecidos, a complexidade do exame aumenta à medida que 

se aprofunda no assunto. (TRIVIÑOS, 2007, p.133-134) (grifo nosso) 

E classificamos como um “estudo de caso observacional” porque a técnica de coleta 

de informações mais importantes desse estudo foi a observação participante, entendendo 

observação participante da forma como está posta a seguir: 

Definimos observação participante como um processo pelo qual mantém-se a 

presença do observador numa situação social, com a finalidade de realizar uma 

investigação científica. O observador está em relação face a face com os observados, 

e ao participar da vida deles, no seu cenário cultural, colhe dados. Assim o 

observador é parte do contexto sob observação, ao mesmo tempo modificando e 

sendo modificado por este contexto. (SCHWARTZ; SCHWARTZ, apud MINAYO, 

2004, p.135) 

Em nossa pesquisa, o processo de investigação foi bastante complexo porque esses 

papéis de observador e observado se confundiam o tempo todo já que estudávamos um caso 

do qual éramos parte integrante e de forma permanente, não apenas para efetuar um estudo. 

Essa condição trouxe algumas vantagens para a investigação, ao mesmo tempo que alguns 

riscos. O principal risco foi o da falta de objetividade. 

Com relação à “objetividade” Cicourel comenta que quanto maior é a participação 

do observado, maior o risco do seu envolvimento, mas também maior a 

possibilidade de penetrar na chamada „região interior‟ do grupo. Se a participação 

mais profunda dificulta o teste de hipóteses, em contraposição ela pode desvendar os 

códigos do grupo e seus significados mais íntimos. Ele postula o controle da 

objetividade dos dados obtidos através da observação participante, mediante 

revisões críticas do trabalho de campo, explicitação dos procedimentos adotados e 

dos diferentes papéis representados pelos sujeitos da pesquisa e pelo pesquisador.  

(MINAYO, 2004, p.146-147) 

Esse controle da objetividade proposto por Cicourel foi o que buscamos ao 

descrevermos o mais detalhadamente possível a nossa trajetória e os contextos de onde os 

“dados” foram extraídos. A explicitação dos procedimentos adotados na pesquisa torna os 

limites dela mais compreensíveis para o leitor, possibilitando assim uma revisão crítica do 

trabalho que realizamos. Dessa forma, podemos usufruir das possibilidades de reflexão que a 

nossa condição de participante do grupo nos permite ter, sem comprometer a validade 

científica da pesquisa.  E essa é uma condição essencial não só para ampliar a objetividade da 

investigação, mas também para que seja mais fácil distinguir as racionalidades científicas das 



 

do senso comum, embora a distinção entre as racionalidades do senso comum e as 

racionalidades científicas não seja uma tarefa simples, levando-se em conta que as duas 

convivem no próprio observador, e não apenas no observado. Por este motivo, valorizamos 

ainda mais as sugestões que Cicourel faz em relação à importância dos registros no trabalho 

de campo. Ele propõe que isso seja feito de forma processual a partir dos registros “(1) das 

intenções implícitas ou explícitas; (2) da teoria e metodologia; (3) das mudanças de posição 

no decorrer do trabalho, quando as hipóteses ou pressupostos são continuamente testados, 

reformulados e novamente testados” (CICOUREL, apud MINAYO, 2004, p.147). 

 Em toda a longa trajetória que começamos a mostrar neste item e cuja história terá sua 

complementação na parte III da tese, muitos e múltiplos foram os registros que fizemos das 

observações realizadas nesses dois anos e meio de trabalho de campo. No próximo item, será 

apresentada a forma como organizamos e analisamos essas e outras informações que 

utilizaremos para fundamentar a discussão sobre o problema e as questões de nossa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DO TRABALHO DE CAMPO 

 



 

 

As fontes de dados coletados no trabalho de campo foram organizadas no quadro 

abaixo para facilitar a visualização do material utilizado nas análises que faremos na tese.  

Objeto de análise Material utilizado para a elaboração da 

análise 

 Estudo exploratório. 

 

Relativo à colaboração entre o 

MAST e o CPII no período inicial da 

pesquisa  

 

 Questionários de avaliação da Oficina do 

jogo “Unidos para construir um mundo 

melhor”
29

 realizada com  professores (um 

questionário respondido individualmente e 

outro respondido coletivamente pelos 

grupos) 

 Registros sobre as oficinas do jogo “Unidos 

para construir um mundo melhor” 

realizadas com estudantes. 

 Entrevistas 

 Diário de campo 

 Projeto Tecendo Redes por um 

Planeta Terra Saudável 

 

Relativo ao trabalho desenvolvido 

em 2007 

 

 Projeto Tecendo Redes por um Planeta 

Terra Saudável 

 Transcrição de gravações das reuniões de 

avaliação do projeto 

 Questionários individuais de avaliação do 

projeto 

 Relatórios do projeto 

 Diário de campo 

Entrevistas 
 

Na parte III da tese serão apresentadas informações que permitirão ao leitor 

compreender a realidade das ações desenvolvidas. Selecionamos algumas informações 

importantes para a visualização da complexidade de relações intra e interinstitucionais que 

ocorreram no processo de colaboração entre os museus e as escolas nas ações analisadas. Mas 

esse não é um item apenas descritivo, ele já inicia as discussões referentes ao objeto de estudo 

da nossa pesquisa.  

Nossa análise buscará identificar limites, tensionamentos e possibilidades presentes no 

trabalho colaborativo que se desenrolou entre os museus e as escolas nos dois trabalhos sobre 

os quais refletimos nesta tese. Para fazer essa análise, definimos a colaboração entre os 

museus e as escolas como um modelo de relação a partir da qual o trabalho conjunto das 
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 Segue em anexo um texto explicativo sobre esse jogo. 



 

instituições produz um impacto social mais amplo do que o trabalho que elas desenvolvem 

isoladamente. O que significa dizer que por estarem desenvolvendo um trabalho conjunto, os 

museus e as escolas oferecem uma maior contribuição para a alteração da realidade social, em 

suas condições objetivas, decorrentes de práticas de agentes sociais (individuais, coletivas ou 

institucionais) inseridos em tal realidade.  

Ou seja, trata-se de uma relação que se concretiza quando as forças individuais e/ou de 

grupos interagem criando uma força maior que do que as forças iniciais (é o que Marx chama 

de “força coletiva”). Estamos considerando “força coletiva” a que contribuiu para mobilizar 

educadores e estudantes para efetivar ações voltadas para o atendimento do interesse público.  

Nessa análise buscaremos discutir os limites e tensionamentos que condicionaram 

essas ações por elas terem se registrado dentro de uma estrutura e conjuntura sociais que são 

desfavoráveis à realização de um trabalho não alienado, tomando trabalho não alienado aqui 

como aquele realizado a partir de uma autodeterminação dos trabalhadores que atuam de 

forma autônoma de acordo com processos de participação coletiva fundamentada na 

construção de consensos. Esses consensos priorizam o atendimento dos interesses públicos 

em detrimento de interesses privados.  

A maior parte dos depoimentos dos educadores utilizados em nossa análise foram 

organizados na forma de Discursos do Sujeito Coletivo. O Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC) constitui uma técnica de tabulação de dados qualitativos de natureza verbal que busca 

apreender o pensamento de uma coletividade compondo textos a partir de depoimento desses 

indivíduos. Esse procedimento metodológico é explicado por Lefèvre com as seguintes 

palavras: 

A proposta [...] consiste, basicamente, em analisar o material verbal coletado, 

extraindo-se de cada um dos depoimentos, artigos, cartas, papers, as idéias centrais 

e/ou ancoragens e as suas correspondentes expressões-chave; com as expressões-

chave das idéias centrais ou ancoragens semelhantes compõe-se um ou vários 

discursos-síntese na primeira pessoa do singular. (LEFÈVRE, 2005, p.15-16) 

Esse procedimento fundamenta-se em um pressuposto socioantropológico que entende 

que 

[...] o pensamento de uma coletividade sobre um dado tema pode ser visto como o 

conjunto dos discursos, ou formações discursivas, ou representações sociais 

existentes na sociedade e na cultura sobre esse tema, do qual, segundo a ciência 

social, os sujeitos lançam mão para se comunicar, interagir, pensar. Bourdieu fala a 

respeito dos habitus como esquemas sociocognitivos. (LEFÉVRE, 2005, p.16) 



 

 Partindo do pressuposto de que o pensamento coletivo pode ser expresso em um DSC, 

Lefèvre considera que esse DSC ajuda a entender a cultura compartilhada por um grupo. Para 

Lefévre, tal pensamento constitui um segundo idioma utilizado pelos indivíduos. Na citação 

abaixo, o autor explica essa idéia. 

Nesse sentido, o pensamento coletivo é um idioma “segundo”, uma segunda língua, 

ou, na terminologia chomskiana, uma “competência” social que, na medida em que 

viabiliza e permite a troca entre indivíduos distintos de uma mesma cultura, 

constitui, como o idioma “primeiro”, condição imprescindível para a vida humana 

em sociedade. Esse idioma é obtido indutivamente, por abstração, a partir de um 

conjunto de falas individuais de sentido reputado semelhante ou complementar, com 

a finalidade precípua de expressar e representar um pensamento coletivo. 

(LEFÈVRE, 2005, p.16) 

Segundo Lefèvre, na construção dos DSCs, utilizam-se as seguintes figuras 

metodológicas: 

*Expressões-chave: 

As expressões-chave (EHC) são pedaços, trechos ou transcrições literais do 

discurso, [...] que revelam a essência do depoimento ou, mais precisamente do 

conteúdo discursivo dos segmentos em que se divide o depoimento (que em geral, 

correspondem às questões de pesquisa). 

*Idéias centrais: 

A idéia central (IC) é o nome da expressão linguística que revela e descreve, da 

maneira mais sintética, precisa e fidedigna possível, o sentido de cada um dos 

discursos analisados e de cada conjunto homogêneo de ECH, que vai dar 

nascimento, posteriormente, ao DSC. 

*Ancoragem: 

[...] ancoragem (AC), que é a manifestação lingüística explícita de uma dada teoria, 

ou ideologia, ou crença que o autor do discurso professa e que, [...] todo discurso 

tem uma ancoragem na medida em que está quase sempre alicerçado em 

pressupostos, teorias, conceitos e hipóteses. (LEFÈVRE, 2005, p. 17-18) 

 Na análise dos dados que será apresentada a partir da parte III da tese, empregaremos 

essa proposta de tabulação de dados descrita por Lefèvre. Ela inclui um instrumento de 

análise que reproduzimos a seguir: 

Expressões-chave Idéias centrais Ancoragem 

   

No caso dos DSCs utilizados para a discussão sobre a etapa exploratória da pesquisa, 

constante do item 3.1 da tese, foram construídos instrumentos de análise para cada modelo de 



 

questionário. A análise das expressões-chave selecionadas dos discursos dos indivíduos e 

grupos é que nos forneceu os elementos para capturarmos as idéias centrais que foram 

discutidas no item 3.1 da tese.  

No caso dos DSCs empregados no item 3.2, primeiramente construímos instrumentos 

de análise para cada fonte de dados aproveitada. Relacionando as idéias centrais presentes nas 

expressões-chaves com o problema e questões da pesquisa, estruturamos as categorias 

empíricas de análise. Depois, de acordo com essas categorias, classificamos as idéias centrais 

presentes nos diversos instrumentos de análise, juntando-as a segundo suas similaridades. Por 

último, reunimos expressões-chaves para compor os DSCs referentes a cada uma das idéias 

centrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PARTE II: O EMBASAMENTO TEÓRICO PARA ENFRENTAR O DESAFIO 

PROPOSTO PELA PESQUISA 

 

 
A questão é que a palavra em estado de dicionário reforça em nós este senso-comum 

perigoso. Pura e simplesmente contrapõe teoria com prática como excludentes. Aí 

teoria não passa do estágio de abstração. Ora, não é a teoria que se contrapõe à 

prática pura, é a abstração. [...] Antes de ser um animal racional ambulante, o 

homem é um ser que permanentemente busca um sentido para si e para o mundo 

em que se vê envolvido. [...] É por causa disso que teoriza. Não teoriza só porque 

pensa. Teoriza também porque sente, porque age. E seu ato teórico tem tanto a ver 

com seu desejo, sua paixão e sua ação do que com sua racionalidade. [...] Como 

uma espécie de vício do pensamento, aprendemos por demais a separar e até 

refutar as diferenças entre os conceitos, as contradições da realidade, sem 

perceber que é nelas que se encontra a unidade das coisas [...] antes de ser uma 

questão simplesmente de ordem intelectiva, a compreensão da teoria resolve-se 

muito mais como uma questão de método e de comportamento. Trata-se, portanto, 

muito mais da postura que assumimos diante do que nos cerca. [...] E como a 

questão central da teoria não se trata do ato intelectual em si só, isoladamente, mas 

da ação do homem como um todo, envolvido no mundo e na relação com o outro, 

cumpre tomar cuidados relativos a esta palavra. (PEREIRA, 1982, p.11-14) (grifo 

nosso) 

 

 

2.1 OS CONCEITOS DE COOPERAÇÃO E DE ALIENAÇÃO EM MARX 

 

 

“A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a 

combinação do processo social de produção, exaurindo as fontes 

originais de toda a riqueza: a terra e o trabalhador”. (MARX, 2006, 

p.571) 

 

 O desafio que nos dispomos a enfrentar nessa pesquisa não é simples, uma vez que se 

trata da proposta de refletir sobre os limites, tensionamentos e possibilidades das ações 

colaborativas – registradas num contexto de capitalismo mundializado – para ajudar a 

construir uma cultura “desalienada” (KONDER, 1965)
30

. Aqui apresentaremos da teoria de 

Marx apenas os elementos que foram os mais fundamentais para o nosso trabalho. Um desses 
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 Um contexto que como vimos no item 1.2.2 não favorece esse tipo de atividade porque pode ser definido 

como o “império do meu, do aqui e do agora”. (Moraes, 2003) 



 

elementos é o conceito de alienação. Esse conceito cruza o conjunto da obra de Marx, pois ela 

é a idéia básica a partir da qual esse autor discute as relações sociais de produção do sistema 

capital. Desde muito cedo, já em sua tese de doutorado, quando investigou a obra de Epicuro, 

Marx dedicou-se ao tema da alienação.  

Portanto, a alienação é um conceito-chave na teoria de Marx, mas segundo Mészáros 

esse conceito passou por transformações no percurso da sua obra. Primeiramente, o conceito 

era explorado fundamentando-se somente em uma perspectiva filosófica e antropológica, 

porém depois ele foi ganhando complexidade maior no bojo da História, da Economia e da 

Política. Então Marx pôde discutir a alienação enquanto algo resultante dos processos de 

expropriação dos meios de produção impostos pelo capitalismo. Todavia aqui não será 

possível uma discussão sobre as modificações sofridas por esse conceito. Adotaremos o 

conceito de alienação em sua versão mais complexa e optamos por apresentá-la seguindo uma 

síntese elaborada pelo dicionário do pensamento marxista. 

Alienação: No sentido que lhe é dado por Marx, ação pela qual (ou estado no qual) 

um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam (ou 

permanecem) alheios, estranhos, enfim, alienados [1] aos resultados ou produtos de 

sua própria atividade (e à atividade ela mesma), e/ou [2] à natureza na qual vivem, 

e/ou [3] a outros seres humanos, e – além de, e através de, [1], [2], [3] – também [4] 

a si mesmos (às suas possibilidades humanas constituídas historicamente). Assim 

concebida, a alienação é sempre alienação de si próprio ou auto-alienação, isto é, 

alienação do homem (ou de seu ser próprio) em relação a si mesmo (às suas 

possibilidades humanas), através dele próprio (pela sua própria atividade). 

(BOTTOMORE, 2001, p.5) 

 Esse processo de alienação, em que o ser humano se torna estranho ao produto de sua 

atividade, à natureza, aos outros homens e à sua própria essência, se origina nas relações 

sociais que se materializam no “trabalho alienado” Para Marx o “trabalho alienado” consiste 

em 

[...] primeiro lugar, o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua 

característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não 

se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, 

mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se 

sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu 

trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a 

satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras 

necessidades. O trabalho externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um 

trabalho de sacrifício de si mesmo, de martírio. [...] Finalmente, a exterioridade 

do trabalho para o trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu 

trabalho, mas o de outro, no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho 

ele não pertence a si mesmo, mas a outro. (MARX, 2004, p.114) 

Então, no trabalho alienado, o trabalhador nega a si próprio, ou seja, nega a sua 

própria essência, uma essência que para Marx não é inata, e sim construída historicamente, 



 

para manter a sua existência. Essa condição foi muito bem sintetizada por Mészáros nas 

seguintes palavras: 

O trabalho alienado, porém, faz “do ser genérico do homem, tanto da natureza 

quanto da faculdade genérica e espiritual dele, um ser estranho a ele, um meio de 

sua existência individual. Estranha do homem o seu próprio corpo, assim como a 

natureza fora dele, tal como a sua essência humana”. (MÉSZÁROS, 2006, p. 20) 

 Marx localiza a origem desse “trabalho alienado” no momento histórico em que é 

retirada do trabalhador a terra e os demais “meios de trabalho”
31

, entendido como “tudo 

aquilo de que se vale o homem para trabalhar (instrumentos, ferramentas, instalações etc.), 

bem como a terra, que é um meio universal de trabalho”. (NETTO, 2006, p.58) Por não 

possuir esses meios de produção, os trabalhadores são obrigados a vender sua força de 

trabalho (a única coisa que ainda possuem) para o capital. Logo, o trabalhador precisa 

submeter-se ao capital para conseguir o seu sustento. E dessa forma o trabalhador passa a 

produzir para o proprietário dos meios de produção, e não mais para si próprio. E essa 

condição de submissão do trabalhador tem sua origem na separação entre a cidade e o campo. 

Nas palavras de Marx (2006, p.407): “O fundamento de toda divisão do trabalho desenvolvida 

e processada através da troca de mercadorias é a separação entre a cidade e o campo. Pode-se 

dizer que toda história econômica da sociedade se resume na dinâmica dessa antítese. [...]”. 

 Marx estudou profundamente essa antítese entre a cidade e o campo como a base 

material da ruptura entre a sociedade e os outros elementos da natureza. Uma ruptura que é 

expressa concretamente nos processos de apropriação privada dos meios de produção e na 

divisão social do trabalho. Nesses estudos, Marx recorreu a diversas áreas de conhecimento e 

não se restringiu às áreas humanas. Para compreender mais profundamente a materialidade 

das relações capitalistas, ele estudou até agricultura. Fundamentando-se em pesquisas sobre a 

química do solo, ele escreve: 

O modo de produção capitalista completa a ruptura dos laços primitivos que no 

começo uniam a agricultura e a manufatura. [...] Com a predominância cada vez 

maior da população urbana que se amontoa nos grandes centros, a produção 

capitalista, de um lado, concentra a força motriz histórica da sociedade, e, do outro, 

perturba o intercâmbio material entre o homem e a terra, isto é, dos elementos do 

solo consumidos pelo ser humano sob a forma de alimentos e de vestuário, violando 

assim a eterna condição natural da fertilidade permanente do solo. [...] (MARX, 

2006, p.570). 
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  Os “meios de trabalho” é um dos três elementos que compõem o processo de trabalho. Que segundo Marx 

são: 1) a atividade adequada a um fim, isto é o próprio trabalho; 2) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto 

de trabalho; 3) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho. 



 

Os produtos agrícolas retirados do campo e levados para a cidade carregam os 

nutrientes do solo, os quais deixam de ser naturalmente devolvidos à terra. Com isso o solo do 

campo vai exaurindo-se enquanto a cidade sofre com o amontoado de pessoas e com o 

acúmulo de substâncias que poluem seu ambiente. É a esse descompasso entre o campo e a 

cidade que Marx se refere quando utiliza o termo “falha metabólica”. É uma falha porque 

compromete os ciclos das substâncias que garantiam naturalmente a fertilidade do solo e com 

isso “cria a necessidade de restaurá-lo, sistematicamente, como lei reguladora da produção 

[...]”. (MARX, 2006, p.570) Dessa forma, o agricultor de uma região já desgastada passa a 

necessitar de insumos externos e assim perde cada vez mais a sua possibilidade de realização 

de um trabalho mais autônomo e menos alienado.  

O conceito de “falha metabólica” é importante para a compreender como as relações 

entre a sociedade e a natureza estão intrinsecamente vinculadas às relações que os seres 

humanos estabelecem entre eles na sociedade. Esse conceito também ajuda a entender que 

todas essas relações são historicamente produzidas. Marx estudou esse processo histórico que 

foi intensificando cada vez mais a alienação no trabalho e relatou as transformações que 

aconteceram nesse percurso. 

„Na propriedade fundiária feudal‟, observou Marx, nós já encontramos a dominação 

como um poder estranho sobre o homem.‟ A terra já „aparece como corpo 

inorgânico de seu senhor‟, que é dono dela e que a usa para dominar os camponeses. 

Mas é a sociedade burguesa que trás essa dominação da Terra (e através da 

dominação da Terra a dominação da humanidade”) À perfeição e, embora 

aparentemente se opondo ao sistema da propriedade fundiária, passa a depender dela 

como uma fase-chave no seu desenvolvimento. Desse modo, „a propriedade 

fundiária em larga escala, como na Inglaterra, atira a maioria avassaladora da 

população nos braços da indústria e reduz os seus próprios trabalhadores à 

miséria total‟. (MARX, apud FOSTER, 2005, p.109) (grifo nosso) 

 Portanto, as relações em que os donos do poder exercem sua dominação sobre os 

outros no feudalismo passam pela posse da terra. No capitalismo, ela se amplia para a 

propriedade dos meios de produção de forma mais generalizada. No feudalismo, o servo 

dependia do dono da terra para conseguir manter-se vivo, mas no capitalismo o trabalhador 

deixa de ter uma vida própria e passa a ser apenas a peça de uma engrenagem que mantém a 

Terra dominada pelo capital. Essa ampliação de poder da classe dominante se dá à proporção 

que o capital se acumula nas mãos de cada vez menos pessoas, provocando a intensificação 

das desigualdades sociais. E a miséria torna-se mais generalizada e absoluta à medida que se 

amplia a apropriação privada de recursos da natureza que estavam disponíveis para todos. 

Esse movimento, que se intensificou no capitalismo mundializado, como vimos no item 1.2.2, 



 

teve em sua história um exemplo muito pedagógico. Trata-se do processo de apropriação 

privada de terras que eram públicas na Inglaterra do século XIX. É sobre esse tema que Foster 

se refere no texto abaixo. 

O que estava em jogo era a dissolução dos direitos finais dos camponeses às 

antigas terras comuns – direitos que existiam desde tempos imemoriais, mas que 

vinham sendo suprimidos desde a crescente industrialização e pelo sistema de 

propriedade privada. Tradicionalmente, a população tinha o direito de recolher a 

madeira seca (a madeira das árvores mortas ou a madeira caída no chão na floresta), 

o que lhe permitia aquecer as suas casas e cozinhar. O direito da população à 

madeira seca em geral e a tudo mais na floresta estava, porém, sendo cada vez mais 

obstruído pelos proprietários de terras. O roubo de madeira, a caça e as invasões de 

propriedades privadas eram tratados com a maior severidade. (FOSTER, 2005, p.99-

100) (grifo nosso) 

Marx dedicou-se à discussão sobre esse tema do “roubo” da madeira e envolveu-se 

nos debates judiciais relativos à questão. Em seus artigos jornalísticos, Marx explicitou os 

reais motivos que estavam por trás daquelas batalhas jurídicas para tornar esse “roubo” um 

crime. Ele mostrou que os grandes proprietários não conseguiam defender diretamente as 

“suas terras” e por isso precisavam que tais “roubos” fossem considerados crimes para que os 

guardas-florestais do Estado dessem conta dessa tarefa por eles. Donde: “Neste debate 

parlamentar, os direitos dos pobres absolutamente não entravam em consideração.” 

(FOSTER, 2005, p.100) O resultado desse conflito é que os pobres ficaram proibidos de 

continuar tirando da floresta, como era tradicionalmente feito, até mesmo a madeira seca para 

se aquecer ou os frutos silvestres para se alimentar. É a partir desse processo histórico de 

privatização da terra que se concretiza o distanciamento entre o trabalhador e a natureza. A 

relação do trabalhador com a terra fica dependente da sua condição de subalterno ao capital.  

Aos pobres ficava assim negada qualquer relação com a natureza – mesmo que 

fosse para a sua sobrevivência – não mediada pelas instituições da propriedade 

privada. A partir daí, e por toda vida, Marx faria oposição à parcelização de partes 

do planeta aos proprietários privados de terras. (FOSTER, 2005, p.101) (grifo nosso) 

Segundo Foster, foi desde a sua luta contra esse processo de privatização absoluta da 

terra que Marx passou a se dedicar ao estudo da economia política. E foi da perspectiva desses 

estudos que Marx conseguiu mostrar que os condicionamentos aos quais os trabalhadores 

estão sujeitos no capitalismo foram construídos historicamente e que, portanto, não se trata de 

algo natural como pressupunha a economia política. Assim, Marx passou a construir uma 

teoria que desvela as relações sociais de dominação e expropriação sustentadoras do 

capitalismo. Uma dominação apoiada na subjugação institucionalizada pelo Estado, a serviço 

das classes dominantes, e uma expropriação que se dá com base na extração da força de 



 

trabalho dos trabalhadores e dos recursos da natureza. Mas tanto a dominação quanto a 

expropriação encontram-se veladas nas mercadorias que circulam no sistema capitalista.  

As mercadorias, de acordo com Marx, constituem a forma elementar da riqueza das 

sociedades regidas pelo sistema de produção capitalista, pois elas se caracterizam por uma 

“„imensa acumulação de mercadorias‟ [...] e a mercadoria é, antes de mais nada, um objeto 

externo, uma coisa que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 

natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia”. (MARX, 2006, p.57) 

Essa condição das mercadorias de satisfazerem necessidades humanas é que definem o 

seu valor de uso, pois afinal a “utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso”. (MARX, 

2006,p. 58) Mas na história a importância social do valor de uso se modificou com o tempo. 

No comércio primitivo, as trocas de objetos eram feitas  tendo em conta o valor de uso que 

tinham para quem participava das trocas. E isso ocorria de forma que “ambos ganhavam com 

o intercâmbio”. (KONDER, 1965, p.110) No capitalismo, embora a mercadoria precise ter um 

valor de uso, o que define a sua inserção no mercado é o seu valor de troca. E as relações 

sociais que se estabelecem então deixam de ser do tipo ganha-ganha. No mercado capitalista, 

o ganho de um significa necessariamente a perda do outro.  

Na troca entre mercadorias, dentro do mercado capitalista, um só pode ganhar em 

detrimento do outro, porque – como mostrou Marx − a mais-valia é essencial ao 

capitalismo e, se uma mercadoria fosse trocada por outra mercadoria (ou por uma 

quantidade de dinheiro) de valor equivalente ao dela, não haveria mais-valia. 

(KONDER, 1965, p.110)  

 E essa mais-valia, indispensável para o capitalista, é o que ele ganha ao explorar a 

mão-de-obra do trabalhador, forçando-o a trabalhar um tempo além do que é necessário para 

a reprodução de sua força de trabalho. É assim que o capitalista se apropria daquilo que Marx 

chama de “trabalho excedente”.  

O segundo período do processo de trabalho, quando o trabalhador opera além dos 

limites do trabalho necessário, embora constitua trabalho, dispêndio de força de 

trabalho, não representa para ele nenhum valor. Gera mais-valia, que tem, para o 

capitalista, o encanto de uma criação que surgiu do nada. A essa parte do dia de 

trabalho chamo de tempo de trabalho excedente. Conceber o valor como simples 

solidificação do tempo de trabalho, apenas como trabalho objetivado, é tão 

essencial para seu conhecimento geral quanto, para o da mais-valia, ver nela simples 

solidificação do tempo de trabalho excedente, trabalho excedente objetivado. 

(MARX, 2006, p.253-254) 

 E é esse tempo de trabalho excedente objetivado na mais-valia que vai agregar valor à 

mercadoria. Valor que gera o lucro do qual o capitalista usufrui pela quantidade de trabalho 



 

realizado pelo trabalhador além do que necessita para se manter. E todas essas relações sociais 

estão implícitas nas mercadorias, mas de forma “invisível”. 

Assim, sob o capitalismo, a mercadoria dissimula seu valor: o valor de troca da 

mercadoria não se apresenta como expressão de uma relação entre indivíduos, não se 

apresenta como função da quantidade de trabalho socialmente necessário, nas 

condições gerais de produção da mercadoria, para produzi-la. O valor de troca 

encobre a sua natureza social com uma capa de mistério: a mercadoria se fetichiza. 

(KONDER, 1965, p.110) 

Essa natureza “misteriosa” da mercadoria existe porque a lei reguladora do mercado 

não surge baseada em uma decisão consciente e voluntária daqueles que realizam as trocas 

mercantis. Podemos compreender melhor estas trocas mercantis, elaborada por Marx, a partir 

da teoria do valor segundo a qual “as mercadorias são trocadas conforme a quantidade de 

trabalho socialmente necessário nelas investido”. (NETTO, 2006, p.90) Marx explica que as 

relações econômicas são reguladas a partir da concorrência do mercado e que essa 

concorrência existe em função de um processo de produção anárquico. A anarquia
32

 existe 

porque as mercadorias são produzidas com objetivo de fornecer lucro para os capitalistas, e 

não em função das necessidades da sociais. Por esse motivo, acontece a falta de uma 

mercadoria, aumentado o seu preço. A valorização dessa mercadoria faz com que ela seja 

produzida em maior quantidade, provocando a sua desvalorização. O “controle” se dá a partir 

desse mecanismo. Mas esse “controle” só se completa graças às crises cíclicas que fazem 

parte do funcionamento do capitalismo. (NETTO, 2006)  

Então, é desvelando o “mistério” da natureza social das mercadorias que Marx 

consegue “[...] mostrar que o trânsito material – as relações materiais -, e sobretudo as 

relações entre os homens no processo de produção são a base de todas as outras relações 

humanas”. (BACKES, 2007, p.25) Ou seja, Marx evidencia que as relações econômicas 

precisam ser entendidas enquanto relações entre seres humanos, e não entre objetos. Eis, 

entretanto, o que acontece no capitalismo:  

Marx descreve o fenômeno com as seguintes palavras: “o caráter misterioso da 

forma mercadoria consiste simplesmente em que ela sonega aos homens as 

características do próprio trabalho deles, apresentando-as como características 

objetivas dos produtos do trabalho, apresentando-as como propriedades sociais 

naturais das coisas e, por conseguinte, do mesmo modo, apresentando a relação 

social dos produtores ao conjunto do trabalho como uma relação social exterior a 

eles, como uma relação entre objetos”. (KONDER, 1965, p.110) 
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 A palavra anarquia é utilizada aqui para referir-se ao fato de que a produção de mercadorias não obedece a um 

planejamento que vise ao suprimento das demandas da sociedade. Portanto, o uso dessa palavra não se refere à 

concepção política do Anarquismo. 



 

Essa coisificação das relações promovidas pelo capitalismo passa por um processo de 

supervalorização do valor de troca das mercadorias em detrimento do seu valor de uso. Como 

diz Marx: “Põem-se de lado os valores de uso das mercadorias quando se trata da relação de 

troca entre elas.” (MARX, 2006, p.59) E dessa forma, o capitalismo consegue criar distorções 

que favorecem os interesses particulares de capitalistas em detrimento dos interesses coletivos 

da sociedade. “Em outras palavras, o capital é indiferente ao valor de uso da mercadoria. 

Tanto faz produzir alimentos como produzir drogas legalizadas, produzir roupas ou armas, 

etc.” (DUARTE, 2000, p.180)  

Para o capitalismo manter-se, o que mais importa é o valor de troca da mercadoria, e 

não o seu valor de uso. Todavia isso não quer dizer que o valor de uso possa ser ignorado pelo 

capitalismo, afinal de contas o produto precisa atender a alguma necessidade do comprador 

para que seja consumido. Isso, contudo, não constitui um problema para o capitalismo porque 

se a necessidade não existe, o capitalismo a cria. E enquanto isso, as necessidades reais que a 

maioria da humanidade tem para manter uma vida digna, não são atendidas. Para o 

capitalismo, o que conta mesmo não é o atendimento das demandas da humanidade, e sim o 

atendimento da sua própria necessidade de manter o processo de acumulação do capital.   

Para se reproduzir o capital precisa constantemente ampliar-se, precisa transforma-

se em mais valor, o que requer a ampliação dos mercados, o crescimento do poder 

do capital, o surgimento de novos tipos de mercadoria, de novos processos 

produtivos, etc. (DUARTE, 2000, p.180)  

Com essas palavras, Duarte faz uma síntese bem precisa do movimento que o 

capitalismo realiza para a sua reprodução. Nesse momento, nos deteremos apenas na análise 

de um dos elementos dos processos produtivos. Trataremos aqui da questão da cooperação 

sob relações alienadas inerentes ao capitalismo. Em relação ao conceito de cooperação, 

convém mencionar, de início, as seguintes palavras de Marx: “Chama-se cooperação a forma 

de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um plano, no mesmo 

processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos.” (MARX, 

2006, p.378) (grifo nosso) 

Nesse tipo de trabalho, a quantidade se transforma em qualidade. Uma maior 

quantidade de trabalhadores utilizando conjuntamente os mesmos meios de produção (ainda 

quando não cooperam diretamente) e sendo controlados pelos mesmos meios de controle gera 

maior eficácia para o sistema capital. E nesse caso eficácia significa uma maior extração de 

mais-valia.   



 

 E é a partir da exploração daquilo que os trabalhadores produzem a mais por estarem 

trabalhando de forma cooperativa que o capitalismo consegue amplificar a extração de mais-

valia.  

O efeito do trabalho combinado não poderia ser produzido pelo trabalho individual, 

e só o seria em um tempo muito mais longo ou numa escala muito reduzida. Não se 

trata aqui da elevação da força individual através da cooperação, mas da criação de 

uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva. (MARX, 2006, p.379) (grifo 

nosso) 

 Esse efeito positivo do trabalho combinado, ou seja, a “força coletiva” produzida pela 

cooperação do grupo, é apropriada pelo capitalista. Os trabalhadores não recebem nada por 

esse produto do trabalho cooperativo.  

O que o trabalho possui e vende é sua força de trabalho individual e a vende nessa 

condição. O produto da cooperação (que gera a produtividade do capital) pertence ao 

capitalista que a promove. A cooperação no processo de trabalho deixa de pertencer 

a si mesmo. (MARX, 2006, p.386) 

A força coletiva revela-se de forma mais evidente tomando-se um exemplo como o 

citado por Marx: 

 Há numerosas operações de natureza tão simples que não permitam sua 

decomposição em partes, mas que não podem ser realizadas sem a cooperação de 

muitas mãos. Está neste caso carregar um grande tronco de árvore para um vagão 

[...] em suma, tudo que não pode ser feito se não houver a cooperação simultânea 

de muitas mãos na execução do mesmo ato indiviso. (MARX, 2006, p.379) 

 O trabalho cooperativo já existia antes do capitalismo, mas é com o seu surgimento 

que a cooperação passa a ter outra natureza. Ela passa a funcionar como parte dos 

mecanismos utilizados pelo capitalismo para o processo de acumulação do capital. Logo, a 

cooperação passa a ser obrigatória e a ter um sentido específico no sistema capitalista. 

Originalmente o trabalhador vendia sua força de trabalho ao capital por lhe faltarem 

os meios materiais para produzir uma mercadoria. Agora, sua força individual de 

trabalho não funciona se não estiver vendida ao capital. Ela só opera dentro de 

uma conexão que só existe depois da venda, no interior da oficina do capitalista. O 

trabalhador da manufatura, incapacitado, naturalmente, por sua condição, de fazer 

algo independente, só consegue desenvolver sua atividade produtiva como 

acessório da oficina do capitalista. [...] (MARX, 2006, p. 415-416) 

E é nessa condição cada vez mais dependente da venda da sua força de trabalho que 

os trabalhadores perdem ainda mais a sua autonomia. Isso se dá porque a base da produção 

capitalista é a disposição de um grande número de trabalhadores para executarem uma tarefa 

cooperativa de forma a ampliar a extração da mais-valia. Nesse processo, o trabalho 

intelectual fica cada vez mais apartado do trabalho manual. 



 

As forças intelectuais da produção só se desenvolvem num sentido, por ficarem 

inibidas em relação a tudo o que não se enquadre em sua unilateralidade. O que 

perdem os trabalhadores parciais concentra-se no capital que se confronta com eles. 

A divisão manufatureira do trabalho opõe-lhes as forças intelectuais do processo 

material de produção como propriedade de outrem e como poder que os domina. 

Esse processo de dissociação começa com a cooperação simples, em que o 

capitalista representa, diante do trabalhador isolado, a unidade e a vontade do 

trabalhador coletivo. Esse processo desenvolve-se na manufatura, que mutila o 

trabalhador, reduzindo-o a uma fração de si mesmo, e completa-se na indústria 

moderna, que faz da ciência uma força produtiva independente do trabalho, 

recrutando-a para servir ao capital. (MARX, 2006, p. 416-417) (grifo nosso) 

Assim, com a divisão manufatureira do trabalho, o trabalhador fica isolado e fora do 

mecanismo da produção capitalista, perdendo a sua capacidade de continuar produzindo. Isso 

porque além de faltar a esse trabalhador os meios de produção, falta-lhe também a 

possibilidade de produzir sozinho uma mercadoria. O produto de seu trabalho só se torna uma 

mercadoria se for associado ao que é produzido por outros trabalhadores. E essa associação 

acontece sob o comando dos proprietários dos meios de produção. Nesse processo em que o 

trabalho é comandado por uma inteligência que está fora dele, a cooperação ganha um sentido 

muito particular. O sentido de uma violência praticada contra o trabalhador individualmente e 

contra o coletivo dos trabalhadores. Sobre isso, escreve Marx nos Grundrisse.  

Na realidade, no processo de produção do capital, o trabalho é uma totalidade – uma 

combinação de trabalhos – cujas partes componentes individuais são estranhas uma 

à outra, de forma que o processo global como uma totalidade não é o trabalho do 

trabalhador individual, e, mais que isso, apenas é o trabalho reunido dos diferentes 

trabalhadores [violentamente] combinados, e não [voluntariamente] 

combinados uns com os outros. (A combinação deste trabalho aparece tão só 

como subserviente e conduzida por uma vontade e uma inteligência estranhas.) 
(MARX, apud MÉZÁROS, 2002, p.971-972) (grifo nosso) 

Tal combinação forçada de um trabalho realizado por um conjunto de trabalhadores é 

que faz com que a força produtiva deles garanta a produtividade do capital. Esse processo de 

reprodução do capital desumaniza e despersonifica os trabalhadores. Trata-se assim de um 

mecanismo pelo qual, quanto mais o trabalhador produz, maior é a capacidade do capital de 

reduzi-lo à condição de mero produtor de mais-valia. (Marx, 2006) O valor do ser humano se 

reduz à quantidade de produtos que ele gera em determinado tempo. Ou, dito de outra 

maneira: “[...] um homem durante uma hora vale tanto quanto outro homem durante uma 

hora. Tempo é tudo, o homem é nada; no máximo ele é apenas a carcaça do tempo. A 

qualidade já não mais importa. A quantidade sozinha decide tudo, hora por hora, dia por dia”. 

(MARX, apud MÉZÁROS, 2002, p.415) 



 

A condição subalterna na qual o trabalhador sobrevive sob o capitalismo é semelhante 

à de um escravo subjugado ao capital. Escravo não no sentido da posse física, mas da posse da 

força de trabalho, embora a parte física seja também mediada porque a vida se coisifica. E aí 

está o sentido insólito do capitalismo: permitir uma liberdade ilusória que objetivamente não 

existe. E nessa modalidade de escravidão − capitalista −, o comando externo do trabalho 

exercido, por exemplo, por um supervisor, torna-se ainda mais necessário pela natureza da 

atividade cooperativa. 

[...] o comando do capital sobre o trabalho era a conseqüência formal de o 

trabalhador não trabalhar para si mesmo, mas para o capitalista e, portanto, sob seu 

controle. Com a cooperação de muitos assalariados, o domínio do capital torna-

se uma exigência para a execução do próprio processo de trabalho, uma 

condição necessária da produção. O comando do capitalista no campo da 

produção torna-se tão necessário quanto o comando de um general no campo de 

batalha. (MARX, 2006, p.383) 

Esse comando do capital sobre o trabalho aumenta à medida que a ciência e a 

tecnologia criam mecanismos de produção que propiciam ampliar a exploração da mais-valia. 

São mecanismos que diminuem o tempo e o custo de produção, ao mesmo tempo diminuindo 

o poder de controle do trabalhador sobre o seu trabalho.  

[...] O maquinismo aprofunda o processo de separação entre o trabalho de concepção 

e o trabalho de execução iniciado com a cooperação simples, com vistas a quebrar a 

autonomia (e o poder) que o controle do saber-fazer relativo ao processo de trabalho, 

conferia ao operário. (NOGUEIRA, 1993, p.99) 

Em conseqüência, no processo de manutenção do capitalismo, a ciência e a tecnologia 

exercem um papel de destaque. Isso acontece tanto no campo das ciências naturais e exatas 

quanto no das ciências humanas. E entre as ciências humanas, a economia ocupa uma função 

essencial para explicar as relações sociais que sustentam o modo de produção capitalista. 

Nesse campo, aliás, existem pensadores que com o seu trabalho sustentam uma cultura que 

favorece a manutenção das relações capitalistas. Mas mesmo entre economistas defensores do 

capitalismo, é possível flagrar um ou outro aspecto do verdadeiro caráter desse modo de 

produção. Marx, argutamente, não descura de tais flagrantes na obra do próprio Adam Smith. 

Senão, vejamos: 

“A compreensão da maior parte das pessoas”, diz Adam Smith, “se forma 

necessariamente através de suas ocupações ordinárias. Um homem que despende 

toda a sua vida na execução de algumas operações simples (...) não tem 

oportunidade de exercitar sua inteligência. (...) Geralmente, ele se torna tão 

estúpido e ignorante quanto se pode tornar uma criatura humana”. (SMITH,  

MARX, 2006, p.417) (grifo nosso) 



 

Outro exemplo, Marx foi encontrar em A. Ferguson, o mestre do autor de 

“Investigação sobre a natureza e as causas da riqueza das nações”: “Construímos uma nação 

de hilotas, e não temos cidadãos livres.” (FERGUSON, apud Marx, 2006, p.409). Portanto, 

não é preciso ser revolucionário para reconhecer que o modo de produção capitalista trouxe 

conseqüências muito graves para a sociedade. Porém é preciso ser revolucionário para admitir 

que essa condição é histórica e que, ao contrário do que afirmava A. Smith, ela não é uma 

afirmação da natureza do ser humano, e sim a sua negação. Ela nega a natureza do ser 

humano porque o afasta de tudo o que caracteriza a sua especificidade diante das outras 

espécies de seres vivos deste planeta. Essa negação é tão radical que o trabalhador perde a sua 

identidade de sujeito e passa a reproduzir o capital em lugar de se reproduzir. É sobre isso que 

Marx nos fala na seguinte afirmação: 

“[...] quanto mais o trabalhador se esgota a si mesmo, mais poderoso se torna o 

mundo dos objetos, que ele cria diante de si, mais pobre ele fica na sua vida 

interior, menos pertence a si próprio [...] O trabalhador põe a sua vida no objeto; 

porque agora ela já não lhe pertence, mas sim ao objeto. Quanto maior sua atividade, 

mais o trabalhador se encontra objeto. O que se incorporou no objeto do seu trabalho 

já não é seu. Assim, quanto maior é o produto, mais ele fica diminuído. A alienação 

do trabalhador no seu produto significa não só que o trabalho se transforma em 

objeto, assume uma existência externa, mas que existe independentemente, fora dele 

e a ele estranho, e se torna um poder autônomo em oposição a ele; que a vida que 

deu ao objeto se torna uma força hostil e antagônica”. (MARX, 2004, p.112) 

(grifo nosso) 

Nesse trabalho alienado, o trabalhador “se esgota a si mesmo” porque enquanto está 

envolvido nessa atividade, ele não está realizando a sua essência enquanto ser humano. Nesse 

trabalho alienado, ele apenas obtém meios para manter a sua existência física. Enquanto, 

contudo, faz isso, o trabalhador exerce um importante papel na produção de uma estrutura 

social que funciona como uma máquina de reproduzir coisas em lugar de reproduzir seres 

realmente humanos. E é por isso que o fruto do seu trabalho alimenta “uma força hostil e 

antagônica” a si próprio, que age no sentido de triturar a sua especificidade de ser humano e a 

humanidade da sociedade. 

Dentro do todo constituído por essas relações de produção, o homem é assimilado a 

um mundo de coisas (de vez que as próprias relações inter-humanas, no plano geral 

da sociedade, assumem a feição de coisas). E as coisas a cujo mundo o homem é 

assimilado, ao se tornarem diretoras do movimento da história e da atividade 

humanas, se desindividualizam e perdem as suas qualidades concretas ante os 

olhos dos homens, compondo um mundo desprovido de existências singulares, 

um mundo indiferenciado, um mundo desumano, onde o humano −- 

especificamente humano – se vê triturar e inapelavelmente diluir. (KONDER, 

1965, p.112) (grifo nosso) 



 

 O conceito de alienação elaborado por Marx trata exatamente desse processo de 

diluição do ser humano no mundo das coisas como se ele também fosse uma coisa. Ao longo 

dessa exposição, cuidamos de discorrer brevemente a respeito dos quatro aspectos principais 

da alienação. Agora, vamos abordá-lo, a fim de melhor dar conta da sua complexidade, na 

forma como ele aparece nos “Manuscritos Econômicos-Filosóficos” de Marx.  

Examinando o texto dos Manuscritos de 1844, Henri Lefévre encontrou o fenômeno 

da alienação ali descrito sob diversas rubricas: a) a alienação do trabalhador 

reduzido à condição de objeto pela força estranha que se ergue diante dele no seu 

trabalho; b) a alienação da atividade produtora, isto é, do trabalho, que sobre uma 

cisão interna e se subdivide; c) a alienação do homem em relação à espécie humana, 

a redução do humano à satisfação das necessidades animais, com sacrifício das 

necessidades especificamente humanas; d) a alienação do homem em relação à 

natureza [...] (KONDER, 1965, p.30).  

No processo de alienação descrito por Marx, vemos que na sociedade capitalista o ser 

humano perde a sua identidade no seio das relações sociais marcadas pelo trabalho alienado 

que sustentam as relações econômicas. Conclui-se então que nessas relações alienadas o ser 

humano não se identifica enquanto ser que faz parte da natureza, da espécie humana, de um 

grupo social e tampouco se reconhece como construtor de sua própria vida social e atividade 

produtiva (trabalho). Entendemos, no entanto, que Marx não quis dizer com isso que se trata 

de uma limitação de percepção inerente ao indivíduo, e sim uma limitação das relações às 

quais eles estão submetidos. 

Portanto, entendemos que o indivíduo pode até sentir-se parte da natureza, mas nem 

por isso conseguir manter com ela relações “saudáveis” porque ele está vinculado a relações 

sociais que são contrárias a essas formas de interação. Ele pode se sentir parte da espécie 

humana, mas não se realizar enquanto “ser genérico” porque as condições materiais de sua 

vida não lhe permitem o cultivo da cultura, da arte, da ciência, da filosofia e de tudo aquilo 

que caracterizam as especificidades do animal humano. E assim, apesar de sua percepção, ele 

fica mesmo é reduzido a sua condição de animal, sem usufruir das especificidades da espécie 

humana. Ele pode sentir-se membro de um grupo social, mas não conseguir tomar parte ativa, 

autônoma e criativa na construção dos destinos desse grupo porque as suas condições de vida 

não favorecem tal participação. Ele pode reconhecer que o seu trabalho não o realiza enquanto 

ser humano, ser social e indivíduo, mas nem por isso pode deixar de realizar esse trabalho que 

sustenta a sobrevivência do seu corpo e do de outras pessoas que dependem dele para viver.  

Portanto, a alienação não é algo que se restringe ao campo da percepção. Resulta da 

divisão do trabalho como conseqüência de determinadas relações econômicas. E é preciso 



 

investigar crítica e cientificamente essas relações para que elas sejam percebidas não como 

algo natural, e sim como produto de uma determinada construção histórica da sociedade. 

Então, mesmo reconhecendo que a sua atividade desumaniza a sociedade e 

desumaniza a si próprio, o indivíduo precisa continuar tomando parte nessas relações sociais 

alienadas. Todavia ele pode fazer isso aceitando passivamente essa situação por considerá-la 

algo imutável, por percebê-la como forma natural da vida social ou pode entender o caráter 

histórico dessas formas e de algum modo reagir a essas relações alienantes. E o estudo da obra 

de Marx é fundamental para revelar essa natureza histórica das relações sociais. Antes de 

Marx, esse movimento era encarado como algo natural, explicado simplesmente pela 

“avareza e a guerra entre os avarentos, a competição”. (MARX, 2004, p.111)  

A economia política tem início do fator da propriedade privada. Não o esclarece. 

Concebe o processo material da propriedade privada como ele ocorre na realidade, 

em fórmulas gerais abstratas, que em seguida lhe servem de leis. Não compreende 

tais leis, ou seja, não explana como elas decorrem da essência da propriedade 

privada. A economia política não fornece qualquer explicação sobre o 

fundamento da divisão to trabalho, do capital e da terra. (MARX, 2004, p.110) 

E é explicando os fundamentos da divisão do trabalho, do capital e da terra que Marx 

discute a questão da divisão da sociedade em classes e a relaciona com os conflitos de 

interesses que advêm dessa cisão entre “os possuidores de propriedade e os trabalhadores 

sem propriedade”. (MARX, 2004, p.110) Contudo ele também explicou que são exatamente 

esses conflitos que podem ser os responsáveis pela transformação da realidade. E foi engajado 

no processo de transformação da realidade que o autor de “O capital” construiu a sua teoria e 

dentro dela o conceito de alienação foi elaborado para servir de arma na luta pela desalienação 

da humanidade. 

[...] a alienação de si mesmo não e apenas uma entre outras formas de alienação, mas 

a sua própria essência e estrutura básica. Por outro lado, a “auto-alienação”  ou 

alienação de si mesmo não é apenas um conceito (descritivo), mas também um apelo 

em favor de uma modificação revolucionária do mundo (desalienação). 

(BOTTOMORE, 2001, p.5) (grifo nosso) 

Ao estabelecer as relações entre a divisão da sociedade em classes e a divisão de 

trabalho com as conseqüências alienantes dessas cisões, Marx presta um grande serviço ao 

processo histórico de transformação dessa realidade. No caso da nossa pesquisa, a principal 

contribuição desse autor é fornecer elementos para fundamentar a nossa defesa do trabalho 

cooperativo enquanto ferramenta de um projeto emancipatório de educação. Ao explicar o 

mecanismo que o capitalismo utiliza para se apropriar da força do coletivo, Marx nos sugere 

importantes pistas para pensarmos em termos concretos as contradições que observamos na 



 

materialidade das relações que se estabeleceram entre os museus e as escolas durante a nossa 

pesquisa de campo. E é com fundamento nessa análise que buscamos criar ferramentas e 

estratégias para a realização de um trabalho cooperativo não alienado entre educadores que 

realizam o seu trabalho assentado em um projeto político-pedagógico emancipatório. Um 

trabalho que, não alienado, consiga fazer uso da “força coletiva” para promover a construção 

de uma cultura que contribua para a superação de formas alienadas da existência na 

sociedade. E foi a busca de subsídios para um trabalho cooperativo que esteja a serviço de 

uma cultura desalienante que nos levou a Gramsci. No próximo, item apresentaremos alguns 

elementos da teoria desse autor que ajudam a discutir as nossas questões de pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 A COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA CONTRA-HEGEMÔNICA 

 

 

“O vínculo de Antonio Gramsci com os operários de Turim não foi 

somente um vínculo político, mas um vínculo pessoal, existencial.” 

 TOGLIATTI 



 

Conta-se que um dia Talleyrand fez uma advertência a Napoleão: „Sir, pode-se fazer 

muitas coisas com as baionetas, menos sentar-se nelas‟. Com isso alertava o 

imperador, empenhado em estender seu domínio sobre toda a Europa, para o fato de 

que o poder não pode ser exercido só pela força, mas precisa apoiar-se na 

legitimidade outorgada pelo consenso. E o consenso deve ser produzido pela 

sociedade, pelo povo sobre o qual se exercerá o poder. (ACANDA, 2006, p.115) 

 

No capítulo anterior, as explicações de Marx sobre o trabalho cooperativo no sistema 

capital desconstroem uma concepção do senso comum de que a cooperação é sempre algo 

positivo para a sociedade. Ao elucidar os processos utilizados pelo capital para explorar a 

capacidade de produção do trabalhador, Marx mostra nesses processos primeiramente o 

capital expropriou dos trabalhadores os meios de produção. Dessa forma, para sobreviver, os 

trabalhadores foram obrigados a vender sua força de trabalho ao capitalista. Depois, o 

capitalismo foi dividindo o trabalho em partes cada vez menores assumidas por trabalhadores 

segundo um modelo de trabalho cooperativo controlado pelo sistema capital. Assim, além de 

lucrar explorando o trabalhador individual, o capitalista amplia os seus lucros explorando, de 

forma cada vez mais intensa, a força extra que o trabalhador coletivo produz atuando em 

cooperação, nos termos ditados pelo detentor dos meios de produção.  

Os processos de cooperação na fábrica capitalista se constituem de tal maneira que 

reduz o trabalhador à condição de mera peça de uma engrenagem. E assim o capital utiliza a 

cooperação entre os trabalhadores retirando deles a condição que o caracteriza enquanto ser 

pertencente à espécie humana. Em outras palavras, essa cooperação desumaniza o ser 

humano. Foi desse modo que “Marx evidenciou o caráter alienador de uma sociedade que 

toma o vínculo entre o indivíduo isolado e a mercadoria como padrão de toda a relação”. 

(ACANDA, 2006, p.153) 

Assim foi desconstruída a idéia de que a cooperação por si só é sempre boa para a 

sociedade. E em relação a esse tema da desconstrução, Semeraro nos lembra que “Toda 

„desconstrução‟, para Gramsci, deve ser acompanhada por uma profunda atividade de 

reconstrução [...]”. (SEMERARO, 2006, p.48) Essa convicção motivou Gramsci a elaborar 

uma teoria repleta de subsídios para processos de construção coletiva de ações 

transformadoras da realidade.  

No presente capítulo, inspirando-nos nessa convicção de Gramsci, buscaremos em sua 

teoria elementos que ajudem a reconstruir a idéia de cooperação. Mas para começar essa 

reflexão, convém nos reportarmos, via Marx, a um aspecto positivo do termo cooperação: 



 

“Quando o trabalhador coopera sistematicamente com outros, livra-se dos grilhões de sua 

individualidade e desenvolve as possibilidades de sua espécie”. (MARX, apud 

BOTTOMORE, 2001, p.80) Nesse caso, o criador da filosofia da práxis reconhece o valor que 

a cooperação pode ter para o processo de humanização do trabalhador. 

Logo, a cooperação não é boa ou má em si. Tudo depende dos objetivos que se 

pretende alcançar com ela. Marx mostrou como, no capitalismo, a cooperação se torna 

relevante fator de garantia de maior lucro para o dono da fábrica. E aí, o modelo de 

cooperação adotado, ao contrário do modelo referido no parágrafo anterior, degrada o ser 

humano negando o desenvolvimento das “possibilidades de sua espécie”.  

Uma cooperação é exatamente oposta à outra. A cooperação que permite o trabalhador 

desenvolver as “possibilidades de sua espécie” promove um processo de desalienação, 

enquanto a cooperação da fábrica capitalista aprofunda os processos de alienação do 

trabalhador. E foi para provocar a reflexão sobre as diferenças entre esses dois modos de 

cooperação que propositadamente não utilizamos o termo “cooperação”, e sim “colaboração” 

para nos referirmos à modalidade de relação que pretendemos ajudar a consolidar entre o 

museu e a escola.  

Nesse ponto, a referência a Paulo Freire se torna obrigatória. É desse autor a frase que 

citaremos a seguir e que esteve orientando desde o início do processo de ação e reflexão que 

resultou na presente tese: “Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a 

transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO”. (FREIRE, 1987, p.165) Freire separa a 

sílaba “co” do restante da palavra “laboração” para ressaltar que o sentido dela é o de algo 

que se faz junto com o outro, e não pelo outro ou para o outro. Então, o que tentamos 

praticar foi a “co-laboração”, em outras palavras, buscamos realizar um trabalho junto com o 

outro, visando contribuir para a transformação do mundo.  

Para esse fim, o de transformar o mundo, Freire propunha, em sua teoria dialógica da 

ação, que o diálogo fosse um “[...] encontro de homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu”. (FREIRE, 1987, p.78) E pôr em 

prática tal “relação eu-tu” mediatizada pelo mundo para a transformação dele é uma tarefa 

bastante audaciosa, razão pela qual fomos buscar socorro também na força teórico-

argumentativa de Gramsci, principalmente por conta das noções que formulou sobre 

hegemonia, consenso e outras, no campo da organização da sociedade.  



 

Então, é em busca de subsídios para esse trabalho colaborativo que abordaremos aqui 

alguns conceitos estabelecidos por Gramsci. Conceitos que ajudam a compreender como se 

dão os processos coletivos de construção da hegemonia na sociedade. Dessa forma, 

procuramos uma referência para o debate da proposta pela qual a colaboração entre museus e 

escolas seja utilizada como estratégia para a construção de uma cultura contra-hegemônica. 

Uma cultura que possa contribuir para ampliar “[...] os espaços da participação coletiva, da 

liberdade, da justiça e que seja política e economicamente uma conquista a favor das classes 

populares”. (SEMERARO, 2006, p.48) Em outras palavras, uma cultura que tenha “[...] por 

objetivo a eliminação da alienação econômica e política”. (ACANDA, 2006, p.138) 

Advirta-se: a emancipação restrita à dimensão da política passível de ser conquistada 

dentro do sistema capitalista continuará mantendo a alienação. Pois, como vimos no capítulo 

anterior, o capitalismo é sustentado por relações sociais alienantes. Alienantes porque nesse 

modelo de relação o indivíduo atua em função dos interesses privados, e não de interesses 

públicos. (DUPAS, 2003) Essa condição de negação da esfera do público na vida do 

indivíduo implica uma negação do seu pertencimento a uma coletividade mais ampla, ou seja, 

à humanidade. Portanto, uma emancipação política assim se contrapõe ao processo de 

humanização dos indivíduos e da sociedade. E é dessa maneira que a sociedade civil 

burguesa, em nome da liberdade do indivíduo, nega a possibilidade de libertação desse 

indivíduo, o que representa uma limitação das suas possibilidades de realização enquanto ser 

humano. Enfim, a sociedade capitalista reduz a liberdade do ser humano, “faz cada homem 

encontrar nos outros homens não a realização, mas, ao contrário, a limitação de sua 

liberdade”. (MARX, apud ACANDA, 2006, p.147)  

Marx mostra de que forma no Estado moderno o poder está fundamentado em relações 

de dominação econômica que atuam em direção contrária à que seria preciso para o processo 

de humanização dos indivíduos. Dessa forma, uma efetiva emancipação humana depende não 

apenas de uma emancipação política, mas de “uma reorganização mais completa da 

sociedade, cujo principal aspecto é a abolição da propriedade privada
33

”. (BOTTOMORE, 

2001, p.134) Somente assim é possível conseguir avançar em direção à superação das relações 

de exploração onde uma classe se sobrepõe às outras. Com efeito: “A burguesia é um sujeito 

social excludente e egocêntrico, que só pode existir enquanto mantiver todos os demais 
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 Consideramos importante repetir aqui a ressalva que Netto faz sobre a natureza da propriedade privada sobre a 

qual se refere aqui. “Note-se que, aqui, tudo se refere a propriedade privada dos meios de produção fundamentais 

– não está em jogo a propriedade de bens de uso pessoal.” (NETTO, 2006, p. 60). 



 

grupos sociais no papel de simples sustentáculo de seu modo de apropriação – material e 

espiritual – da realidade”. (ACANDA, 2006, p.182) Ou seja: a emancipação política proposta 

pela burguesia não pode ser efetivamente democrática em sentido amplo, e isso podemos 

deduzir do seguinte comentário de Acanda: 

A emancipação política da sociedade civil burguesa ocorre quando esta adquire a 

faculdade de desenvolver-se por si mesma na esfera privada e passa a considerar o 

Estado, em sua condição de esfera pública, como garantia de seu direito de 

privacidade. (ACANDA, 2006, p.146) 

 Nesse ponto, faz-se necessário ressalvar que quando, linhas atrás, se falou aqui no 

caráter egocêntrico, excludente e antidemocrático da burguesia, não se pretendeu desferir uma 

crítica à sociedade capitalista restritas ao campo da moral. A questão é mais ampla. E tal 

amplitude está lapidarmente exposta no “Prefácio à Crítica da Economia Política”, de Marx. 

 [...] na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, 

necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção estas que 

correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças 

produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a superestrutura jurídica 

e política, e à qual correspondem determinadas formas sociais de consciência. O 

modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, 

político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, 

ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Em uma certa etapa 

de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em 

contradição com as relações de produção existentes ou, o que nada mais é do que a 

sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro das quais aquelas até 

se tinham movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas estas 

relações se transformam em seus grilhões. Sobrevém então uma época de revolução 

social. (MARX, 1978, p.129-130) 

 Segundo Marx, portanto, as relações sociais se constituem independentemente da 

vontade das pessoas a partir das relações que se estabelecem no sistema de produção. Ao 

mesmo tempo, é também com base nessas relações que se formam as consciências dos seres 

sociais e que 

[...] Assim como não se julga o que um indivíduo é a partir do julgamento que ele 

faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode julgar uma época de transformação 

a partir de sua própria consciência; ao contrário, é preciso explicar esta consciência a 

partir das contradições da vida material, a partir do conflito existente entre as forças 

produtivas sociais e as relações de produção. (MARX, 1978, p. 130) 

 Isso significa que para nos referirmos às posições políticas da burguesia não devemos 

nos deter no campo da moral e da ética. Precisamos analisar as relações que vigoram entre as 

“forças produtivas sociais e as relações de produção”. É essa análise que nos permitirá uma 

compreensão mais ampla da realidade. Compreensão que se faz necessária para uma 



 

participação mais integral nos processos de construção das novas forças produtivas e novas 

relações de produção. Pois:  

[...] Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as 

forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida, e novas relações 

de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar, antes que suas condições 

materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da velha sociedade. 

(MARX, 1978, p.130) 

Ora, essa perspectiva de análise da realidade alicerçada na base material que sustenta a 

vida da sociedade é também a perspectiva de Gramsci. Também Gramsci considera ser 

preciso abolir a propriedade privada para fazer coincidir os interesses do indivíduo com os 

interesses da humanidade. E foi a partir desta convicção que Marx e Gramsci construíram 

teorias comprometidas com a luta pela a superação da contradição entre indivíduo e 

sociedade. Contradição que inviabiliza que a emancipação humana realize-se em sua 

plenitude.  

Mas a concepção de Estado elaborada por Gramsci traz novidades importantes em 

relação à proposta por Marx. Gramsci propõe a idéia de um Estado ampliado resultante da 

soma entre sociedade civil e sociedade política e é essa concepção que aparece desenhada 

nesse trecho colhido em Semeraro:“[...] entram elementos que estão relacionados à noção de 

sociedade civil – no sentido, se poderia dizer, que Estado = sociedade política + sociedade 

civil, ou seja, hegemonia encouraçada de coerção”. (GRAMSCI, apud SEMERARO, 2001, 

p.75). Em outras palavras: “O Estado é todo o conjunto de atividades teóricas e práticas com 

as quais a classe dirigente justifica e mantém não somente a sua dominação, mas também 

consegue obter o consenso ativo dos governados”. (GRAMSCI, apud SEMERARO, 2001, 

p.75) 

Portanto, para Gramsci, o Estado não é apenas um aparelho burocrático-coercitivo, 

mas é formado também pelos “organismos” da sociedade civil utilizados pela classe 

dominante para “estabelecer e preservar sua liderança intelectual e moral mais para dirigir do 

que para obrigar”. (ACANDA, 2006, p.173). “Organismos” que servem ao projeto de 

dominação da classe no poder. 

Suas dimensões, de fato, não se limitam aos instrumentos exteriores de governo, 

mas compreendem também a multiplicidade de „organismos‟ da sociedade civil, 

onde se manifestam a livre iniciativa dos cidadãos, seus interesses, suas 

organizações, sua cultura e valores, e onde praticamente se enraízam as bases da 

hegemonia. Nesta ótica é possível dizer que a „sociedade civil‟ representa o Estado 



 

considerado „de baixo‟, enquanto a „sociedade política‟ é o Estado visto do alto. 

(SEMERARO, 2001, p.75) 

Então, Gramsci defende a tese de que a classe dominante submete a sociedade a seus 

interesses utilizando não apenas a força (coerção), mas também o poder de convencimento 

(consenso). Para explicar como essas relações se dão na sociedade é que Gramsci mostrou 

como a sociedade civil e a sociedade política interagem a partir de uma “relação dialética de 

„identidade-distinção‟. (SEMERARO, 2001, p.74) Trata-se de uma relação dialética porque 

existe distinção entre as duas esferas da “superestrutura”, mas elas se complementam de tal 

forma que na prática são inseparáveis. Essa complementaridade se dá embora essas esferas 

atuem de forma relativamente autônoma em diferentes instituições sociais. (SEMERARO, 

2001) É mais fácil visualizar a dialética dessa relação a partir do seguinte detalhamento feito 

por Semeraro sobre algumas instituições representantes da sociedade civil e da sociedade 

política: 

[...] enquanto a primeira – compreendendo organismos „privados‟ e voluntários, 

como os partidos, as diversas organizações sociais, os meios de comunicação, as 

escolas, as igrejas, as empresas, etc. – se caracteriza pela elaboração e a difusão das 

ideologias e dos valores simbólicos que visam a „direção‟, a segunda esfera – 

compreendendo instituições mais públicas, como o governo, a burocracia, as forças 

armadas, o sistema judiciário, o tesouro público, etc. – se caracteriza pelo conjunto 

dos aparelhos que concentram o monopólio legal da violência e visa a „dominação‟. 

(SEMERARO, 2001, p.74) 

 Semeraro explicita as funções exercidas por instituições da sociedade civil e da 

sociedade política. Trata-se da função de coerção associada à função de construção de 

consensos. Para Gramsci, é a complementaridade entre essas funções que garante a 

sustentabilidade do poder de dominação social da classe dominante.  

Gramsci estudou profundamente esses mecanismos de dominação e denunciou as 

formas utilizadas pela classe dominante para controlar “[...] a produção, a difusão e a 

aceitação de valores e normas de comportamento”. (ACANDA, 2006, p.176) Com isso, ele 

mostra quão profundos e complexos são esses mecanismos que controlam não apenas as 

instituições sociais, mas também a vida dos indivíduos.    

O poder se apóia, essencialmente, no controle das instituições que conferem sentido: 

aquelas que definem e justificam o indivíduo, ensinam-no a pensar de certa maneira 

e não de outra, indicam-lhe os valores que deve compartilhar, as aspirações 

permitidas e as fobias imprescindíveis. (ACANDA, 2006, p.176) 

A grande força, no entender de Gramsci, que sustenta no poder a classe dominante 

vem também da sua capacidade de fazer os indivíduos incorporarem determinados 

pensamentos e valores que interessam a ela. Tais observações nos levam a concluir que 



 

Gramsci deu, por assim dizer, um passo além do que foi dado por Marx no caminho da luta 

pela transformação da realidade. Partindo de onde Marx chegou em seus estudos, Gramsci 

construiu novos e decisivos instrumentos para essa caminhada. Instrumentos que permitem 

uma visão da realidade que se fundamenta na análise da dimensão econômica das relações 

sociais, mas não se restringe a ela. Isso, porém, não significa dizer que Marx se restringia à 

dimensão econômica das relações sociais. O próprio Gramsci, na frase citada abaixo, em seu 

“Concepção Dialética da História”, faz um alerta sobre a amplitude da visão de Marx em 

relação a esse tema. 

O trecho do Zur Kritik contém as expressões „grau de desenvolvimento das forças 

materiais de produção‟, „modo de produção‟ e similares, expressões que afirmam 

certamente ser o desenvolvimento econômico determinado por condições materiais, 

mas que jamais reduzem estas condições à mera „metamorfose do instrumento 

técnico‟. Croce acrescenta, posteriormente, que o fundador da filosofia da práxis 

jamais se propôs uma indagação a respeito da causa última da vida econômica. „Sua 

filosofia não era assim tão barata. Ele não teria em vão „flertado‟ com a dialética de 

Hegel, para logo depois andar à caça de causas últimas‟. (GRAMSCI, 1978, p.185) 

(grifo do autor) 

Ora, Marx fala da determinação que as condições materiais e econômicas exercem 

sobre o desenvolvimento social, mas ele não reduz isso a uma questão determinista ou 

mecânica. Então, voltando ao tema das relações de dominação que a burguesia exerce na 

sociedade capitalista, podemos agora ampliar o que dissemos antes. Reafirmamos que os 

debates sobre essas relações não devem se restringir ao campo da moral, pois elas estão 

assentadas em relações econômicas. Com base nas contribuições de Gramsci, torna-se mais 

explícito o modo como a classe dominante se sustenta no poder por meio da construção de 

valores sociais, ou seja, atuando nos campos da cultura e da moral. Foi como ferramenta para 

pensar essa realidade que Gramsci chegou ao conceito de hegemonia, assim recapturado por 

Acanda: 

A sociedade civil é o cenário legítimo da confrontação de aspirações, desejos, 

objetivos, imagens, crenças e projetos que expressam a diversidade constituinte do 

social. A habilidade do grupo que detém o poder não reside em tentar impedir 

manifestações dessa diversidade, e sim em cooptá-las para seu projeto global de 

construção da trama social. É a isso que Gramsci chama de hegemonia. (ACANDA, 

2006, p.176) 

Portanto, essa confrontação de projetos sucede na sociedade civil que se constitui 

enquanto “aparelho privado” (SEMERARO, 2001, p.76) do Estado que atua não apenas no 

campo econômico, mas principalmente no campo cultural. Essa perspectiva de Gramsci pode 

ser mais bem compreendida a partir do seguinte comentário de Acanda: 



 

[...] a capacidade da classe dominante de obter e manter seu poder sobre a sociedade 

pelo controle que mantém sobre os meios de produção econômicos e sobre os 

instrumentos de repressão, mas, principalmente, por sua capacidade de produzir e 

organizar consenso e a direção política, intelectual e moral da sociedade. 

(ACANDA, 2006, p.178) 

Isto é: a sociedade civil não se configura como o espaço que representa o interesse 

comum da humanidade. Ela é um espaço de confronto entre diferentes projetos de dominação 

e diferentes projetos de emancipação. Então, ela é um espaço de luta por interesses diversos e 

opostos. E concretamente, o que ela de maneira mais efetiva representa são os interesses do 

projeto que naquele momento está vencendo o confronto. Portanto, 

[...] a discussão sobre a idéia de sociedade civil: a relação associativa é uma relação 

constitutiva de poder, que „não possui a inocência que comumente lhe é atribuída‟ 

(BIDET, 1993, p.6). Os indivíduos se associam para lutar por e/ou contra alguma 

coisa. É um resultado necessário – e ao mesmo tempo uma condição – da relação 

moderna de contratualidade-dominação. (ACANDA, 2006, p.64) 

Em conseqüência, é na sociedade civil que “[...] se forma a vontade coletiva, se 

articula a estrutura material da cultura e se organiza o consentimento e a adesão das classes 

dominadas”, (ACANDA, 2006, p.175) mas, é também o espaço do diálogo e da construção de 

consensos capaz de “[...] „combinar‟ na ação grupos sociais diferentes, forças convergentes e 

situações conjunturais dentro de amplos objetivos estratégicos”. (SEMERARO, 2001, p.83) E 

também é nela que se constroem novos instrumentos para o diálogo, instrumentos que são ao 

mesmo tempo novas armas para o confronto entre diferentes interesses. Nesse contexto 

dialético, os conceitos gramscianos contribuem para modificar a correlação de forças a favor 

de uma nova hegemonia que pode emergir de um novo Estado. 

Gramsci [...] aponta para o Estado, que se torna realmente „democrático só nas 

sociedades nas quais a unidade histórica de sociedade civil e sociedade política é 

entendida dialeticamente [...]‟. O Estado, então, como o partido, não é a meta final 

da ação política, mas atua para promover a democracia, a liberdade, a elevação das 

massas à condição de sujeitos ativamente participativos numa sociedade que aprende 

a se autodeterminar. (SEMERARO, 2001, p.77)   

Semeraro explica que esse Estado proposto por Gramsci possui uma função “‟ética‟ e 

„educativa‟, de „impulso histórico‟ e de „elevação moral e intelectual‟ das massas” 

(SEMERARO, 2001, 77); trata-se de um “Estado sem Estado” porque 

[...] promove o crescimento da sociedade civil sem anular as suas liberdades; e esta 

ao amadurecer, dispensa as intervenções exteriores do Estado, porque o grau de 

socialização e o de responsabilidade alcançados inauguram os tempos novos duma 

sociedade regulada pelas suas própria iniciativas. (SEMERARO, 2001, p.77) 



 

Esse Estado promotor da autonomia da sociedade, que ainda não é autônoma, 

dialeticamente precisa ser construído por indivíduos autônomos. E é esse dado da realidade 

que faz Gramsci admitir que o “Estado sem Estado” seja “pura utopia” (SEMERARO, 2001, 

p.77). Uma utopia “baseada no pressuposto de que todos os homens são realmente iguais e, 

portanto, igualmente racionais e morais, ou seja, estão em condições de aceitar a lei 

espontaneamente, livremente, e não por coerção, por imposição de outra classe, como coisa 

exterior à consciência”. (SEMERARO, 2001, p.77) 

Trata-se, contudo, de uma utopia que se faz necessária para apontar em que direção se 

deve caminhar. Essa direção apontada por Gramsci ajuda a manter o foco naquilo que é o 

mais importante para a eficácia
34

 de ações educativas realmente emancipatórias. Ou seja, 

ações que de fato possam contribuir com a construção de uma cultura promotora de uma 

emancipação humana plena. O foco apontado por Gramsci é o da valorização dos processos 

de construção da autonomia necessária à autodeterminação dos indivíduos e da sociedade.  

Ora, ao repassarmos as considerações feitas até aqui, percebemos o quanto é difícil a 

tarefa de desmontar as relações de dominação que mantêm os processos de alienação na 

sociedade. No entanto, a ampliação da visada sobre o Estado concebida por Gramsci permitiu 

enxergar essa dificuldade ao mesmo tempo em que proporcionou a compreensão da estrutura 

desse mesmo Estado enquanto “[...] um conjunto dinâmico, complexo, discordante e cheio de 

contradições, por meio da qual a classe hegemônica faz valer a sua dominação (mediante 

recursos repressivos ou culturais e educativos)”. (ACANDA, 2006, p.175)  

Ao mesmo tempo, porém, essa mesma constatação de que a base dos mecanismos de 

dominação é dinâmica, complexa, discordante e cheia de contradições, possibilitou a Gramsci 

anunciar caminhos mais efetivos para o processo de transformação da realidade. Dizemos 

mais efetivos porque pensamos que essa percepção mais ampliada da realidade problematiza 

as visões “ingênuas” de que é possível superar a dominação a partir apenas de uma atuação na 

esfera da sociedade política e/ou da econômica.  

A teoria de Gramsci permite entender que o poder se constitui também desde o 

controle cultural e que, portanto: “O assalto ao poder não começa com o ataque aos centros 

detentores de violência, mas quando se estimula o questionamento das normas e valores, e o 
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 O Novo Dicionário Aurélio define eficaz como aquilo que “produz o efeito desejado; que dá bom resultado”. 

(AURÉLIO, s/data, p.500) 



 

rompimento com a „clausura de sentido‟ que legitima sua existência”. (ACANDA, 2006, 

p.176)  

Assim, o edifício teórico concebido por Gramsci cumpre o papel de problematizar 

visões simplificadas que reduzem a realidade social à questão econômica e reafirma a 

importância da dimensão ético-política presente no campo da atividade cultural. (ACANDA, 

2006) 

 Mas esse reconhecimento da importância da construção de uma nova hegemonia no 

campo da cultura de forma alguma significa uma desvalorização do plano econômico. O que 

Gramsci faz é explicitar a relação orgânica entre o plano ético-político e o econômico. E essa 

perspectiva pode ser mais bem compreendida a partir da importante contribuição que 

Semeraro nos oferece no texto abaixo. 

Profundo marxista como é, Gramsci está convencido de que não pode existir uma 

“elevação civil das camadas mais baixas da sociedade sem uma prévia reforma 

econômica e uma mudança na organização social” e de que “as classes subalternas 

(...) não são unificadas e não podem se unificar enquanto não puderem se tornar 

„Estado‟...” (SEMERARO, 2006, 188) 

 Donde: para se tornar Estado, as classes subalternas precisam se organizar, e é por esse 

motivo que Gramsci dedicou-se a construir na prática e na teoria ferramentas para essa 

organização. E uma dessas ferramentas é o entendimento de que é preciso passar do plano 

“[...] „econômico corporativo‟ ao „ético-político‟, ou seja, de uma visão do imediato e da 

busca do interesse particular a uma concepção global da realidade [...].” Uma concepção que 

permita “[...] gerar uma coesão e uma consciência coletiva que se constituem em pressupostos 

de um novo poder hegemônico [...]”. (SEMERARO, 2006, p.188)  

Gramsci entende que essa “coesão” e “consciência coletiva” são conquistadas pelas 

classes subalternas “[...] por meio de organizações políticas próprias, da filosofia da práxis, da 

produção da cultura popular [...]”. (SEMERARO, 2006, p.188) E nesse processo de 

organização, Gramsci destaca a importância do papel exercido pelo intelectual. Ele, 

entretanto, não se refere ao intelectual de forma genérica porque nesse sentido todos são 

intelectuais. 

Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, 

não se pode separar o Homo faber do Homo sapiens. Em suma, todo homem, fora de 

sua profissão, desenvolve uma atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 

„filósofo‟, um artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, 

possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para 



 

modificar uma concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de 

pensar. (GRAMSCI, 1982, p.11) 

 E é exatamente essa inlectualidade, implícita na atividade humana, que Gramsci 

considera a fonte das possibilidades para as classes subalternas – “intelectual coletivo” 

(GRAMSCI, apud SEMERARO, 2006, p.137) – construírem a partir de uma cultura popular 

uma nova hegemonia na sociedade. Mas ressalta: “Todos os homens são intelectuais, poder-

se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de 

intelectuais”. (GRAMSCI, s/data, p.15)  

Gramsci entende que na construção da hegemonia na sociedade a função social do 

intelectual é decisiva. No entanto ele não se refere ao intelectual tradicional, e sim à função 

estratégica do que ele denomina de “intelectual orgânico”.   

Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no 

mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma 

ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 

própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político. 

[...]. (GRAMSCI, 2006, p.15) 

Em outras palavras, 

[...] são orgânicos os intelectuais que, além de especialistas na sua profissão que os 

vincula profundamente ao modo de produção do seu tempo, elaboram uma 

concepção ético-política que os habilita a exercer funções culturais, educativas e 

organizativas para assegurar a hegemonia social e o domínio estatal da classe que 

representam. (SEMERARO, 2006, p.135) 

 Então, para Gramsci o “intelectual orgânico” tem um papel social específico, o papel 

de “construtor, organizador, educador permanente”. (GRAMSCI, apud SEMERARO, 2006, 

p.135) E esse papel, o “intelectual orgânico” exerce estabelecendo conexões entre o mundo do 

trabalho e as organizações políticas e culturais do seu grupo social, em função de projeto 

desse grupo para a sociedade. Tal projeto tanto pode ser de manutenção da ordem vigente 

como de alguma alternativa a ela. Dessa forma, os “intelectuais orgânicos”,  

Conscientes de seus vínculos de classe, manifestam sua atividade intelectual de 

diversas formas: no trabalho como técnicos e especialistas dos conhecimentos mais 

avançados, no interior da sociedade civil para construir o consenso em torno do 

projeto da classe que defendem, na sociedade política para garantir as funções 

jurídico-administrativas e a manutenção do poder do seu grupo social. 

(SEMERARO, 2006, p.135) 

 A articulação nessas diversas dimensões de atuação é que permite a constituição do 

“bloco histórico” proposto por Gramsci. 



 

[...] O objetivo abarcava, para ele, tanto o grau de desenvolvimento da atividade 

prática humana e seus resultados materiais, quanto seus resultados espirituais – as 

produções ideais coletivas vinculadas àquela atividade. Para exprimir essa unidade 

dialética entre os momentos estrutural e superestrutural, Gramsci utilizou o conceito 

de „bloco histórico‟. (ACANDA, 2006, p.194) 

O autor de “Os intelectuais e a organização da cultura” utiliza o conceito de “bloco 

histórico” para referir-se às interpenetrações que ocorrem entre a estrutura e a superestrutura, 

governados e governantes. Essas interpenetrações se dão segundo mútuas determinações entre 

os planos político, econômico e cultural. A idéia de organicidade que ocorre nessas relações 

pode ser mais bem compreendida a partir das próprias palavras de Gramsci: 

Se a relação entre intelectuais e povo-nação, entre dirigentes e dirigidos, entre 

governantes e governados se estabelece graças a uma adesão orgânica, na qual o 

sentimento paixão torna-se compreensão e, desta forma, saber (não de uma maneira 

mecânica, mas vivencialmente), só então a relação é de representação, ocorrendo a 

troca de elementos individuais entre governantes e governados, entre dirigentes e 

dirigidos, isto é, realiza-se a vida do conjunto, a única que é força social; cria-se o 

“bloco histórico”. (GRAMSCI, 1978, p.139) 

No entendimento de Gramsci, para que se forme o “bloco histórico”, é necessário que 

a relação com os saberes não seja mecânica, e sim vivencial. Isso implica uma relação 

pedagógica cujo principal objetivo seja universalizar a capacidade de pensamento crítico.    

„Toda relação de hegemonia é um ato pedagógico‟[Gramsci], mas essa relação 

pedagógica „não pode ser reduzida a relações especificamente escolares‟[Gramsci]. 

Por isso, Gramsci enfatiza a idéia de que „não se trata de uma educação analítica 

[Gramsci], isto é, de uma educação sintética, da difusão de uma concepção de 

mundo convertida em norma de vida‟ [Gramsci]. Não se trata de difundir um 

conhecimento instrumental entre as massas, mas de universalizar a capacidade de 

pensamento crítico. (ACANDA, 2006, p.210) 

 A proposta de Gramsci é, assim, desenvolver nas massas a capacidade de pensar 

criticamente. Ou seja: o foco da relação pedagógica que se dá no processo de construção de 

uma nova hegemonia seria o desenvolvimento de um pensar crítico que combata os 

conformismos imobilizantes. 

[...] Somos conformistas de algum conformismo, somos sempre homem-massa ou 

homens-coletivo. O problema é o seguinte: qual é o tipo histórico do conformismo e 

do homem-massa do qual fazermos parte? Quando a concepção do mundo não é 

crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, pertencemos simultaneamente a 

uma multiplicidade de homens-massa, nossa própria personalidade é composta de 

uma maneira bizarra: nela se encontram elementos dos homens das cavernas e 

princípios da ciência mais moderna e progressista; preconceitos de todas as fases 

históricas passadas, grosseiramente localistas, intuições de uma futura filosofia que 

será própria do gênero humano mundialmente unificado. Criticar a própria 

concepção do mundo, portanto, significa torná-la unitária, coerente, e elevá-la até 

o ponto atingido pelo pensamento mundial mais desenvolvido. (GRAMSCI, 1978, 

p.12) (grifo nosso) 



 

Com essas palavras, Gramsci propõe um investimento no processo de construção do 

pensamento crítico. Sua proposta é fazer com que a visão crítica ajude a superar os limites do 

senso comum. No texto abaixo, Acanda apresenta mais detalhadamente as características do 

senso comum ao qual Gramsci se refere.  

Entende-se por „senso comum‟ a consciência cotidiana, a concepção de mundo 

popular e tradicional própria do homem médio, a „filosofia dos não-filósofos‟ 

(Gramsci, 1966), ou seja, uma filosofia espontânea, imposta pelo meio e conformada 

pela absorção acrítica de resíduo de diversas correntes culturais. Caracteriza-se por 

conter em si uma concepção de mundo ingênua, desarticulada, caótica, desagregada, 

dogmática e conservadora. Sua estrutura interna leva a uma consciência dividida, 

alienada e rígida que favorece a passividade e a aceitação da ordem social. 

(ACANDA, 2006, p.206) 

 Todas essas características negativas apontadas em relação ao senso comum impõem a 

necessidade de que seja superado para se avançar no projeto de emancipação humana. Até 

porque o senso comum tem sido utilizado como instrumento de dominação de classe. 

(ACANDA, 2006) Mas é preciso fazer aqui duas ressalvas. O próprio Gramsci diz: “O senso 

comum não é uma concepção única, idêntica no tempo e no espaço [...]”. (GRAMSCI, 1978, 

p.143) Além disso, as características do senso comum não se esgotam nas citadas acima. 

Existem também no senso comum alguns elementos positivos, e a esse respeito escreveu 

Acanda.  

Gramsci estabelece uma diferença entre senso comum e „bom senso‟, o núcleo sadio 

da concepção de mundo das massas. Ao falar de „bom senso‟, refere-se à presença, 

no senso comum, de elementos de humanização e racionalidade, de traços de 

um pensamento crítico e verdadeiramente contra-hegemônico. O bom senso 

exerce uma função crítica em relação às cristalizações e dogmatismo. É esse núcleo 

sadio no qual os intelectuais orgânicos da revolução devem se apoiar e que pode 

proporcionar uma base real para a nova hegemonia [...] (ACANDA, 2006, p. 207) 

(grifo nosso) 

Por acreditar na aposta em elementos potencialmente revolucionários do “bom senso” 

que podem estar presentes no senso comum é que Gramsci se dedicou a estudar a cultura 

popular. Apoiado nesses estudos, ele chegou à conclusão de que a cultura popular se constitui 

em um produto social bastante contraditório. Nela existem 

[...] elementos de oposição e resistência das classes subordinadas ao poder, mas 

também de elementos da hegemonia da classe dominante [...] implica um elemento 

de consenso que não é redutível ao efeito ideológico do engano ou da ocultação. “O 

poder se produz e se reproduz nos interstícios da vida cotidiana”. É esse o ponto 

fundamental no qual a dominação se enraíza. E é por isso que não pode haver 

emancipação político-econômica das classes subalternas sem que essas tenham 

alcançado sua emancipação cultural [...] (ACANDA, 2006, p.204-205) 

Isso significa que Gramsci considera a cultura popular o ponto de partida para a 

criação da consciência política necessária à construção de uma nova hegemonia na sociedade. 



 

Uma hegemonia a ser construída a partir de elementos progressistas e do espírito popular 

criativo presentes nas raízes da cultura popular. Essa construção da “nova cultura não nasce e 

se desenvolve por si própria. É preciso organizá-la e implementar medidas que a façam 

avançar”. (ACANDA, 20006, p.205) E para avançar nessa construção, é preciso adotar uma 

pedagogia que permita às classes subalternas de fato se apropriarem do pensamento crítico, da 

filosofia da práxis e de outros elementos necessários a uma atuação autônoma e 

autodeterminada nos processos de transformação da realidade. E esse processo de apropriação 

é algo complexo, como explica Acanda.   

O conceito de apropriação evidencia o complexo processo no qual os seres 

humanos, ao produzirem seu mundo, produzem-se a si mesmos e produzem sua 

subjetividade. O homem se apropria da realidade porque a produz, fazendo-a sua ao 

criá-la mediante sua atividade prática. (ACANDA, 2006, p.153) 

Portanto, esse processo de apropriação deve ter como ponto de partida a realização de 

um trabalho educacional onde as pessoas envolvidas estejam de fato implicadas no processo 

de construção dele. E essa participação efetivamente ativa das pessoas depende de diversos 

fatores que as mantenham motivadas e mobilizadas para o trabalho.   

Mas não é qualquer tipo de motivação que promove uma atuação autônoma e 

autodeterminada. É preciso uma “motivação intrínseca”
35

 que seja capaz de fazer com que 

essas pessoas realizem voluntária e autonomamente o trabalho necessário para que elas 

consigam “[...]sistematizar crítica e coerentemente, as próprias intuições do mundo e da vida 

[...]”. (GRAMSCI, 1978, p.15) Dessa forma, elas estarão sendo sujeitos ativos na construção 

da cultura necessária  a uma nova hegemonia. 

Ora, a cultura, para Gramsci, se define mais pela aquisição de um modo de pensar do 

que por um acúmulo de conhecimentos (ACANDA, 2006). Ou, nas palavras do próprio 

Gramsci, cultura seria “[...] organização, disciplina do eu interior, apropriação da 

personalidade, conquista de consciência superior por meio da qual chegamos a compreender o 

                                                 
35
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valor histórico de cada um, sua função na vida, seus direitos e deveres” (GRAMSCI, 1973, 

apud ACANDA, 2006, p.200). Ao mesmo tempo, somente a aquisição do modo de pensar 

crítico e autônomo permite uma real apropriação de conceitos. E tal observação adquire 

extraordinária relevância vis-à-vis a afirmação do autor de “Cadernos do Cárcere” segundo a 

qual “[...] a arte de operar com os conceitos não é algo inato ou dado na consciência comum, 

mas é um trabalho técnico do pensamento, que tem uma longa história [...]”. (GRAMSCI, 

1978, p.75)  

Nesse processo de construção da cultura contra-hegemônica, é necessário trabalhar 

para massificar um modo de pensar dialético, e isso deve ser feito ao mesmo tempo em que se 

trabalha pela massificação das conquistas da lógica formal, seguindo a recomendação de 

Gramsci: “[...] as massas populares incultas, para as quais é ainda necessária a conquista da 

lógica formal, da mais elementar gramática do pensamento e da língua. [...]”. (GRAMSCI, 

1978, p.77) Nesse trabalho pedagógico, é fundamental recorrer a estratégias coerentes com os 

objetivos dele. Nesse sentido, o autor defende a utilização de metáforas, conforme se pode 

atestar no trecho abaixo.  

[...] A metáfora se justificava também pela sua “popularidade”, isto é, pelo fato de 

oferecer, [...] esquema de fácil compreensão [...] uma metáfora, empregada para 

indicar um conceito ou relação recentemente descobertos, pode ajudar a 

compreender melhor o próprio conceito, na medida em que ele é relacionado ao 

mundo cultural, historicamente determinado, do qual surgiu, bem como é útil para 

determinar o limite da própria metáfora,isto é, para impedir que ela se materialize ou  

mecanize [...] (GRAMSCI, 1978, p.86) 

Outro item estratégico importante nesse processo pedagógico é a utilização de uma 

metodologia investigativa, colaborativa e dialógica que permita a formação de intelectuais 

que, como propõe Gramsci, sejam “edificadores práticos da sociedade, e não simplesmente 

oradores”. (BOTTOMORE, 2001, p.195) Pois esses “edificadores práticos da sociedade” são 

indispensáveis para que se concretize a revolução. Como diz Gramsci: 

Aquele que fundamenta sua ação na fraseologia empolada, no frenesi das palavras, 

no entusiasmo semântico, não é mais do que um demagogo, não um revolucionário. 

O que falta à revolução são homens de espírito sóbrio, homens que não deixam 

faltar pão nas padarias, que fazem os trens andar, que fornecem matérias-primas 

para as fábricas e sabem transformar produtos agrícolas em produtos industriais, que 

asseguram a integridade e a liberdade das pessoas contra as agressões dos 

malfeitores, que fazem funcionar o complexo dos serviços sociais e não reduzem o 

povo à desesperança e a uma horrível carnificina. (GRAMSCI, apud HOBSBAWN, 

1981, apud ACANDA, 2006, p.192) 



 

 Portanto, são esses homens e mulheres que mantêm a materialidade da vida da 

sociedade que podem de fato promover um enraizamento de uma cultura crítica capaz de 

construir relações sociais desalienadas. E, segundo Gramsci, “toda revolução foi precedida 

por um intenso trabalho de crítica, de penetração cultural, de entrecruzamento de idéias”. 

(GRAMSCI, apud ACANDA, 2006, p.200) Em favor dessa “penetração cultural” e 

“entrecruzamento de idéias”, Gramsci alerta para a necessidade de se  

[...] distinguir entre ideologias historicamente orgânicas, isto é, que são necessárias a 

uma determinada estrutura, e ideologias arbitrárias, racionalistas, „desejadas‟. Na 

medida em que são historicamente necessárias, as ideologias têm uma validade que 

é “psicológica”: elas “organizam” as massas humanas, formam o terreno sobre o 

qual os homens se movimentam, adquirem consciência de sua posição, lutam, etc. 

Na medida em que são „arbitrárias‟, elas não criam senão „movimentos‟ individuais, 

polêmicas, etc.[...] (GRAMSCI, 1978, p.62-63) 

E é por entender o valor das “ideologias historicamente orgânicas“ que Gramsci 

propõe que se recorde sempre da  

[...] freqüente afirmação de Marx sobre a „solidez das crenças populares‟ como 

elemento necessário de uma determinada situação. Ele diz mais ou menos isto: 

„quando esta maneira de conceber tiver a força das crenças populares, etc. Outra 

afirmação de Marx é a de que uma persuasão popular tem, na maioria dos casos, a 

mesma energia de uma força material (ou algo semelhante), o que é muito 

significativo. (GRAMSCI, 1978, p.63) 

Na esteira dessas reflexões, Gramsci dá continuidade ao seu raciocínio.  

A análise destas afirmações, creio, conduz ao fortalecimento da concepção de “bloco 

histórico”, no qual, justamente, as forças materiais são o conteúdo, e as ideologias 

são a forma – sendo que esta distinção entre forma e conteúdo é puramente didática, 

já que as forças materiais não seriam historicamente concebíveis sem forma e as 

ideologias seriam fantasias individuais sem as forças materiais. (GRAMSCI, 1978, 

p.63) 

Então, a aposta de Marx naquilo que ele chama de “solidez das crenças populares” é a 

mesma que Gramsci faz quando elabora o conceito de bloco histórico. Um conceito que 

fortalece o nexo entre as “forças materiais” e as “ideologias historicamente orgânicas“. É 

necessário que esse nexo ganhe a “força das crenças populares” para que se forme o bloco 

histórico. Isso, porém, depende de que se espalhem pela sociedade ações colaborativas que se 

organizem a partir de uma combinação adequada sobre “os quatro componentes essenciais de 

qualquer projeto revolucionário social: participação, eficiência, autonomia e eqüidade”. 

(ACANDA, 2006, p.186) Essas ações não podem ficar restritas a partidos políticos, e é por 

isso que Gramsci propõe uma 



 

[...] concepção ampliada de partido, incluindo nesta tarefa a função de um jornal, de 

uma revista, de um centro cultural, de grupos e movimentos organizados na 

sociedade civil. [...] as preocupações de Gramsci são as mesmas: os governantes e os 

governados, o instituído e o instituinte precisam interagir dialeticamente para chegar 

a construir um organismo social com dimensões ético-políticas. (SEMERARO, 

2006, p.148) 

Gramsci traz essa dimensão ético-política da tarefa revolucionária ao explicitar que a 

luta pela transformação da sociedade não se define “apenas como o assalto ao aparelho de 

poder político-coercitivo, mas principalmente como produção de contra-hegemonia”. 

(ACANDA, 2006, p.173)  

A teoria de Gramsci traz elementos fundamentais para mostrar a importância da 

colaboração como estratégia fundamental para a construção de uma cultura contra-

hegemônica. Uma colaboração entre diferentes atores sociais, diferentes saberes e diferentes 

instituições sociais.  Um trabalho que indivíduos e grupos de forma autônoma fazem juntos, 

um com o outro e mediados pelo mundo (FREIRE, 1987).  

Esse trabalho colaborativo tem uma natureza bem diferente daquele trabalho 

cooperativo que a fábrica capitalista utiliza para ampliar seus lucros. A “co-laboração” 

(FREIRE, 1987) ajuda a construir uma sociedade mais saudável. Mais saudável porque o 

trabalho colaborativo proposto por Gramsci realiza a humanidade daqueles que trabalham. 

Em contraposição a isso, a cooperação capitalista desumaniza o ser humano e a sociedade. 

Até porque, como diz o próprio Gramsci: “[...] Como é possível que uma sociedade seja sadia 

quando se trabalha para estar em condições de não mais trabalhar? [...]”. (GRAMSCI, 1978, 

p.176)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE III: O TRABALHO EMPÍRICO COMO EXERCÍCIO DA RELAÇÃO ENTRE 

TEORIA E PRÁTICA NA “CO-LABORAÇÃO” ENTRE O MUSEU E A ESCOLA. 

 

 



 

3.1 UMA EXPERIÊNCIA DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS 

E O COLÉGIO PEDRO II. 

 

 

3.1.1 Os momentos iniciais da colaboração 

 

 

Neste texto, iniciaremos uma reflexão sobre a relação entre a experiência apresentada 

daqui em diante e alguns elementos da fundamentação teórica relatada nos capítulos 

anteriores. Mas, inicialmente faremos uma breve apresentação das duas instituições que 

participaram desta colaboração: o Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) e o 

Colégio Pedro II (CPII). Para garantir maior objetividade desta apresentação, utilizaremos a 

informação disponível nos sites destas instituições. 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins é uma Unidade de Pesquisa do Ministério da 

Ciência e Tecnologia que realiza estudos acadêmicos em História da Ciência, Educação em 

Ciência e preservação de acervos documentais e museológicos. Localiza-se em um prédio 

tombado pelo Patrimônio Histórico que se localiza no Campo de São Cristóvão na Cidade do 

Rio de Janeiro. Em seu site, o museu inicia a sua apresentação com a seguinte frase: 

O Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST - é espaço de múltiplas 

atividades: instituição pública federal criada em 1985, no Rio de Janeiro, trabalha 

com a história científica e tecnológica do Brasil, ao mesmo tempo em que promove 

e estuda a divulgação e a educação em ciências (http://www.mast.br/nav_h01.htm. 

Acesso em 03/05/08).  

No MAST, o setor responsável pela relação do museu com as escolas é a Coordenação 

de Educação em Ciências (CED). Este setor desenvolve com as escolas uma ação denominada 

Visita Escolar Programada que tem como um de seus objetivos estabelecer a parceria entre o 

museu e a escola. Para terem acesso a este programa, os professores participam do Encontro 

de Assessoria ao Professor. Nele, o responsável pela visita tem a oportunidade de conhecer e 

receber material de apoio referente à proposta elaborada pela equipe da Coordenaçăo de 

Educaçăo em Ciências, intitulada Trilhas Educativas: entre o MAST e a escola. O Museu 

oferece atualmente duas opções de trilhas: cada uma delas constituída de 3 conjuntos de 

atividades que são realizadas na escola: antes, durante e depois da visita ao MAST. As trilhas 

são "Onde Vivemos?" e "Quem somos?". A Coordenação realiza também pesquisas 

científicas, cursos, oficinas, palestras, exposições, atividades itinerantes e programas 

específicos como o „Programa de Domingo‟ e o „Programa Observação do Céu‟, entre outros.  

http://www.mast.br/nav_h01.htm.%20Acesso%20em%2003/05/08
http://www.mast.br/nav_h01.htm.%20Acesso%20em%2003/05/08


 

A missão que explicita a função social desta instituição está expressa na seguinte 

frase:  

“Ampliar o acesso da sociedade ao conhecimento científico e tecnológico por meio da 

pesquisa, preservação de acervos e divulgação da história da ciência e tecnologia no Brasil” 

(Fonte:www.mast.br. acessado em 27-03-08) (grifo nosso).  

Essa missão de disseminar conhecimento de Ciência e Tecnologia entre a população 

brasileira é uma tarefa grande e complexa. Por isso, pedem a realização de pesquisas que 

contribuam para a construção de conhecimentos e estratégias no campo da popularização da 

ciência. A partir dessa perspectiva é que foi estabelecida a colaboração entre o MAST e o 

Colégio Pedro II. 

O “Imperial Collegio de Pedro II” foi inaugurado em 25 de março de 1838 com a 

missão de “ser um dos instrumentos do projeto civilizatório da monarquia, sendo o ensino das 

humanidades o paradigma da formação da nação brasileira, de perfil branco e origem 

européia” (ANDRADE, 1999, p. I, apud FERREIRA, 2005). Em sua história, a missão da 

escola foi alterada gradativamente em resposta aos processos históricos verificados na 

sociedade brasileira.  

Um período rico para entender essa trajetória é a década de 1960. Em 1961, foi 

promulgada uma legislação de ensino
36

 a partir da qual o Colégio Pedro II deixou de ser 

instituição padrão para as demais escolas brasileiras. A tarefa que a Congregação do Colégio 

exercia de estabelecer programas mínimos de ensino para o país passou então a ser assumida 

pelo Conselho Federal de Educação.  

Algumas pesquisas têm contribuído para a reflexão sobre a história do Colégio Pedro 

II. Entre elas, destacamos a pesquisa de Mestrado de defendida por Licia Maciel Hauer em 

2007 (HAUER,2007). Esse trabalho relata os resultados de uma investigação sobre a história 

do Colégio Pedro II no período entre 1964 e 1979do golpe militar até a abertura política. A 

pesquisa indica que esses quinze anos foram marcados pelo medo e a apatia, que repercutiram 

negativamente nos campos administrativo e pedagógico. O trabalho examina os aspectos 

gerais da gestão desta escola durante a ditadura militar e, a partir de então, discute o vínculo 

entre subordinação e resistência da comunidade escolar do colégio diante das imposições da 

Direção do Colégio e do Ministério da Educação (HAUER, 2007). 
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Atualmente o Colégio Pedro II é uma autarquia federal do Ministério da Educação, 

com sede no Rio de Janeiro, com Unidade Escolar em cada um dos seguintes bairros: São 

Cristóvão, Centro, Tijuca, Humaitá, Realengo e Engenho Novo, além dos municípios de 

Duque de Caxias e Niterói. O Colégio atua desde a Classe de Alfabetização até o Ensino 

Médio. E, além das disciplinas comuns nestes níveis de ensino, oferece disciplinas especiais 

como Sociologia e Filosofia.  

Dentro do CPII, o papel de mediador entre a escola e o MAST tem sido exercido pelo 

Setor de Pesquisa, Extensão e Cultura (SEPEC) do Colégio, setor que responde pelas relações 

entre esta e outras instituições. Ele também tem a função de promover ações internas relativas 

a pesquisa, extensão e cultura. Portanto, a função do SEPEC é complexa e pode ser melhor 

compreendida a partir da seguinte definição: 

O Setor de Pesquisa, Extensão e Cultura (SEPEC) é um dos setores pertencentes à 

Secretaria de Ensino do Colégio Pedro II. Mantém-se como espaço de referência, 

integração, apoio, avaliação e divulgação de atividades e produções acadêmicas em 

pesquisa, extensão e cultura desenvolvidas por docentes, técnicos e alunos do CPII e 

como espaço de acolhida institucional aos diversos grupos, programas e projetos 

oriundos de outras instituições e que, habitualmente, recorrem ao CPII buscando-o 

como parceiro e como campo de investigações científicas e acadêmicas (informação 

retirada do site www.cp2.g12.br acessado em 25-03-08).  

Nesta definição, percebemos que faz parte função do SEPEC a realização de ações 

diretamente relacionadas a nossa pesquisa. Referimo-nos às atividades extracurriculares e a 

relações intra e interinstitucionais.  

A partir deste ponto, começaremos a utilizar como fonte o conteúdo das entrevistas 

que nos foram concedidas por sete educadoras, duas delas do MAST e cinco do CPII. Essas 

profissionais formaram o núcleo do trabalho colaborativo que foi realizado entre as duas 

instituições. Para complementar a apresentação que fizemos deste setor, começaremos por 

apresentar alguns trechos da entrevista da educadora que, naquele momento, era a responsável 

pelo SEPEC.   

Penso que o diferencial de ensino de qualidade do CPII tem origem no fato de 

sempre se oferecer ao aluno algo „a mais‟ do que o regular obrigatório em termos 

curriculares. Incluir em sua prática pedagógica projetos especiais, verdadeiras 

atividades de pesquisa e de extensão que ampliam os saberes e os fazeres dos 

alunos, sempre foi uma prática em desenvolvimento no CPII, embora timidamente 

não reconhecida como tal. É muito comum as disciplinas lidarem com essas 

atividades apenas como um período durante o ano em que se estuda/constrói/cria 

alguma coisa que se apresenta em sala aos colegas e que, funcionando como 

trabalho de grupo, no máximo vale nota para ajudar na avaliação.  Esse diferencial 

em termos de qualidade de ensino também torna o CPII um espaço de formação para 

alunos de outras instituições: licenciandos em estágio curricular, mestrandos e 

doutorandos que desejam observar aulas/entrevistar alunos e professores visando à 

http://www.cp2.g12.br/


 

pesquisa na área educacional. O SEPEC terminou se caracterizando como um 

espaço de tudo que está para além do ensino curricular regular e obrigatório. [...] 

Antes de existir o SEPEC, os estágios e a presença de pesquisadores externos, bem 

como os projetos de pesquisa e/ou de extensão pertencentes ao próprio CPII, sequer 

eram assim denominados e acabavam acompanhados de forma setorizada (pelos 

departamentos pedagógicos / unidades). Com o SEPEC foi possível se ter uma visão 

mais geral da produção acadêmica do CPII e se passar para as pessoas de fora a 

totalidade dessa produção. Estão entre os objetivos do SEPEC aglutinação, 

cooperação, interlocução, reunião de diversos fazeres e saberes, além de 

mapeamento das produções com o objetivo de propor encontros. (informação 

verbal)
37

  

Portanto, o SEPEC é um espaço especial para a reflexão que nos propomos a fazer 

nesta pesquisa, pois trata-se de um setor pertencente a uma instituição de educação formal (a 

escola), mas que mantém o seu foco em atividades extracurriculares e/ou projetos 

especiais, envolvendo a pesquisa e a extensão no interior da escola básica, e que vão além 

do currículo regular obrigatório. Outro aspecto que tornou o espaço significativo para esta 

pesquisa é o fato de fazer parte de sua missão o mapeamento das ações e projetos 

extracurriculares da escola, com o objetivo de promover a colaboração entre eles. Foi a partir 

do mapeamento dos projetos existentes na escola que o SEPEC identificou inicialmente o 

Programa de Iniciação à Pesquisa Científica Área Verde - um projeto que teve início a partir 

da recuperação de uma área de vegetação abandonada e degradada pertencente à escola.  

[...] De início, esta Área Verde, totalmente abandonada, representava um perigo para 

a escola, pois era comum marginais da comunidade pularem o muro da escola e 

virem usar drogas, no caso, no interior do colégio. Nesta época, uma professora do 

Departamento de Ciências e Biologia estava voltando do seu doutorado em Botânica 

e lhe foi feita uma proposta pelo Diretor-Geral para que ela se dedicasse a 

reconstruir e a cuidar daquela Área Verde, desenvolvendo um futuro projeto para o 

ensino de Botânica no Colégio. Mais tarde, em atendimento ao projeto político-

pedagógico do CPII, este espaço de atividades em ecologia, cuidados com o solo, 

botânica, etc, transformou-se em algumas disciplinas eletivas que previam o 

desenvolvimento de tarefas/atividades de pesquisa pelos alunos em um tempo-aula. 

[...] Com a criação do SEPEC e o nosso maior conhecimento do que era 

desenvolvido nestas chamadas disciplinas eletivas ou oficinas da Área Verde 

(estudos de microbiologia do solo, técnicas de cuidados com o solo, hidroponia 

etc...), percebeu-se que esse trabalho era bastante semelhante ao vinha sendo 

desenvolvido por nossos alunos na iniciação científica de outras instituições com as 

quais temos convênio. Então, por que não denominar este trabalho iniciação 

científica? O que impede? O que há de diferente? Afinal, por qual razão essa “falta 

de status” do trabalho realizado pelo professor da escola básica? Afinal, o que estava 

sendo realizado ali, em termos de pesquisa-ação e iniciação científica, não deixava 

nada a desejar e não era em nada diferente do que aquilo que hoje as instituições de 

pesquisa propõem em termos de iniciação científica júnior para os alunos da escola 

básica (informação verbal).
38
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 É com o objetivo de valorizar o trabalho desenvolvido pelos professores do CPII que o 

SEPEC abre espaço para o cadastramento de projetos de iniciação científica dentro da escola. 

O primeiro deles foi o Programa de Iniciação à Pesquisa Científica Área Verde (IPC Área 

Verde), seguido pelo Programa de Iniciação à Pesquisa Científica em Sociologia (IPC 

Sociologia). Mas, antes da criação do IPCS, foi realizada uma reunião com a coordenadora do 

SEPEC. No dia 25/02/05, deu-se o primeiro encontro entre a Coordenação de Educação do 

MAST, órgão no qual trabalhávamos na época, e o SEPEC. Em conjunto com duas
39

 

profissionais do museu, levamos para o colégio uma proposta de trabalho a ser desenvolvida 

com os alunos. Entretanto, o interesse da escola era que o MAST recebesse os estudantes para 

um trabalho de iniciação científica júnior. Como não foi possível naquele momento o 

atendimento das demandas nem da escola nem do museu, esta colaboração ficou estagnada 

por um tempo.  

A ação conjunta foi retomada em abril de 2005, quando, ao visitar um evento de 

divulgação científica, a coordenadora do SEPEC nos encontrou. Na ocasião, entregamo-na 

um exemplar do jogo “Unidos para construir um mundo melhor”
40

, cuja edição especial era 

lançada pelo MAST.  Trata-se de um jogo interdisciplinar e cooperativo sobre problemas 

socioambientais que construímos ao lecionar na Rede de Ensino Público do Município do RJ. 

Este jogo é produto de um trabalho colaborativo entre estudantes e professores de escolas 
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tarefa escrita na carta correspondente àquela casa. As cartas azuis tratam de cinco problemas. E cada um deles aparece 

oito vezes, cada uma delas com uma pergunta de uma disciplina diferente. Estes problemas são: falta de água potável e 

a poluição da água, diminuição da biodiversidade na Terra, a fome na sociedade humana, o consumismo e a produção 

de lixo, e o abandono da educação. Nas cartas verdes, as perguntas são sobre as atitudes do grupo. Se a maioria tem 

uma atitude que ajuda na transformação da realidade, o grupo pode virar o lado de uma peça do painel. As vermelhas 

contêm afirmações positivas ou negativas. Se o grupo der sorte e retirar uma carta com uma afirmação positiva, ganha 

o direito de virar o lado de uma das peças do painel. Se o grupo consegue, ao final do tempo, ter virado o lado de todas 

as peças para o lado positivo e, com isso, transformado a realidade do planeta, terá conquistado o objetivo. No início, o 

jogo foi pensado para discussão com professores sobre o conceito de Educação Ambiental e sobre metodologias 

apropriadas para este projeto político pedagógico. Porém, tem sido também utilizado, com sucesso, como subsídio a 

discussões sobre problemas socioambientais e sobre o papel da Educação diante de tais questões em turmas do 

segundo segmento do Ensino Fundamental, Ensino Médio, cursos universitários, de Pós-graduação e em grupos 

comunitários.  



 

municipais do RJ, e foi responsável por promover a colaboração entre o MAST e o CPII, 

como pode ser constatado no depoimento da coordenadora do SEPEC: 

Em 2005, representando o MAST, você propôs ao SEPEC/CPII um projeto de 

cooperação com a educação não-formal e aí foi o casamento perfeito. Quando eu vi 

o jogo, eu pensei: isso tem que ser usado no colégio. [...] Então, quando o MAST 

chegou ao CPII , há muito já existia e recentemente havia sido cadastrado o 

Programa de Iniciação à Pesquisa Científica Área Verde (IPC Área Verde), e 

naquele momento se estava pensando em cadastrar um segundo Programa de 

Iniciação à Pesquisa Científica, no caso em Sociologia – o IPC Sociologia. 

Deslumbrava-se então a oportunidade de se oficializarem e se desenvolverem 

formalmente no Colégio atividades de pesquisa e extensão, e isso começava a 

ocorrer a partir do mapeamento que vinha sendo realizado pelo SEPEC, da 

identificação e do cadastramento destes dois projetos e/ou práticas pedagógicas que 

há muito se encontravam em desenvolvimento no Colégio.  Reconhecia-se naquele 

momento que o CPII poderia vir a ter um programa mais voltado para a pesquisa - 

que seria o IPC-Àrea Verde - e outro mais extensionista – o IPC-Sociologia -, 

embora, é claro, em um futuro próximo, os dois programas pudessem vir a 

desenvolver as duas coisas - pesquisa e extensão- de forma indissociada. O SEPEC 

já vinha trocando idéias com o Departamento de Sociologia sobre isso. Foi quando 

conheci o jogo e vi que ele poderia ajudar na prática pedagógica que este 

Departamento já vinha realizando (informação verbal)
41

.     

A partir dessa atividade do SEPEC, iniciamos o trabalho colaborativo entre o MAST e 

o CPII. O SEPEC promoveu uma reunião com o grupo de coordenadores de Sociologia do 

CPII para conversarmos sobre o jogo “Unidos para construir um mundo melhor”. Nesta 

reunião, apresentamos para o grupo de professores o jogo, a proposta de realizarmos um 

trabalho colaborativo entre o MAST e o CPII e a relação desta colaboração com a minha 

pesquisa de doutorado. Sobre esse momento, a educadora responsável pelo SEPEC afirma que 

“Então decidimos começar, e foi quando você estava chegando com o jogo e ia acontecer uma 

reunião de colegiado. Aí decidimos levar você nesse colegiado e usar o jogo para lançar a 

proposta de criação do IPCS” (informação verbal)
42

. 

Então, no dia 14 de julho de 2005 realizamos uma oficina do jogo na reunião de 

colegiado do Departamento de Sociologia. Participaram da reunião 20 professores de 

Sociologia e a coordenadora do SEPEC. Os professores responderam dois questionários (um 

individual e um por grupo). As respostas foram organizadas em textos compostos pelo 

conjunto de depoimentos dos grupos, a partir da utilização de um procedimento de análise de 

dados sobre o qual falamos no item 1.5 desta tese. Trata-se de uma técnica de na qual se 

estabelecem relações entre os discursos dos indivíduos para se construírem os discursos do 

grupo. A técnica é denominada “Discurso do Sujeito Coletivo” (DSC) (LEFÉVRE, 2005). A 
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partir da apresentação dos DSCs, é possível fazer reflexões que contribuam para a discussão 

sobre o problema e as questões da nossa pesquisa.  

 

 

3.1.2 A oficina do Jogo realizada na reunião do Colegiado de Sociologia.  

 

 

 Na primeira etapa da oficina, os professores foram divididos em quatro grupos. Cada 

grupo recebeu um exemplar do jogo e realizou uma jogada. No fim, cada grupo recebeu a 

tarefa de examinar o painel montado durante a tarefa. O painel é composto por peças que 

formam a imagem do planeta Terra mostrando aspectos positivos da realidade. Naquele 

momento, foi dada aos grupos a tarefa de analisar os elementos que compunham o painel para 

avaliar se ele representava o planeta dos sonhos do grupo ou se, para isto, seria necessário 

acrescentar ou retirar alguma peça do quebra-cabeça que forma o painel do jogo. Após 

realizar a tarefa, cada grupo respondeu coletivamente às perguntas de um questionário. As 

repostas dadas pelos grupos a este questionário é o que analisaremos a seguir. 

 

Questão 1: No jogo, ao concluirmos a transformação do planeta, analisamos os 

elementos que estavam ali e decidimos que, para ser o mundo com o qual sonhamos ... 

 

IDEIAS CENTRAIS PRESENTES NAS EXPRESSÕES-CHAVE 

Mudança de modelo econômico Participação política/ Sociedade mobilizada 

 

DSC-1- Idéia central: Mudança de modelo econômico 

DSC1- É impossível construir um mundo melhor a partir do modelo econômico atual, que 

estimula o consumo em níveis inviáveis para a sustentabilidade ambiental. Deveríamos ter 

uma sociedade sem classes baseada no respeito às diferenças, com uma visão ecológica, 

planetária e o exercício de uma cidadania participativa e ativa. É sempre bom um pouco de 

utopia... 

 

Ao responder à primeira questão, os professores constroem um discurso a partir do 

qual vemos presente a constatação da inviabilidade do modelo de sociedade classista, 

consumista e predatória que domina o mundo hoje. A frase final “É sempre bom um pouco de 

utopia...” nos faz imaginar que o fato de se tratar de um jogo deixou o grupo mais à vontade 

para assumir claramente que deseja para a sociedade uma série de transformações estruturais 

que seus componentes sabem não serem nada fáceis de se concretizar. Imaginamos isso 



 

porque, diante dos processos de desmobilização política da sociedade atual, muitas vezes fica 

difícil, dentro um grupo de professores, no cotidiano escolar, assumir coletivamente objetivos 

políticos tão audaciosos. 

DSC-2 - Idéia central: Participação política/Sociedade mobilizada 

Resolvemos substituir a carta „governo responsável‟ por ‟sociedade mobilizada‟ e a carta 

‟emprego para todos‟ por „trabalho para todos‟. É necessária a participação política em 

todas as esferas. Tanto nas de poder quanto na esfera cotidiana. 

O grupo demonstra uma análise crítica do painel final do jogo, sugerindo a mudança 

de duas cartas. Tais mudanças revelam coerência, além de um importante e significativo 

amadurecimento político dos professores, afinal de contas, o termo “sociedade mobilizada” é 

vantajoso em relação ao ”governo responsável”, que pode ser entendido a partir de uma 

perspectiva paternalista do Estado. Entendemos ser possível a substituição do termo “emprego 

para todos” por “trabalho para todos”. É um modo de dizer que o grupo deseja um trabalho 

que os realize e não simplesmente um emprego que lhes forneça recursos para a 

sobrevivência. 

A partir dos discursos apresentados acima, inferimos que, entre estes professores, 

predomina uma postura política crítica, não apenas em relação ao modelo de sociedade, mas 

também em relação à participação como cidadãos na realidade como um todo. Esta postura 

crítica revelou-se inclusive em relação aos conteúdos do painel final do jogo.    

 

Questão 2: Conversamos sobre este mundo que queremos ajudar a construir e refletimos 

sobre a distância que estamos dele ...  

DSC-3 - Idéia central: Distância entre o mundo real e o construído no jogo 

Estamos muito distante, principalmente quando percebemos que quem constrói a agenda 

econômica atual são os mais interessados na manutenção das desigualdades presentes na 

sociedade contemporânea. O mundo baseia sua organização na competição e no 

individualismo exacerbado, e, cada vez mais, estimula a competição em detrimento da 

cooperação entre os indivíduos. [...] 

O grupo destaca em seu discurso a competição e o individualismo exacerbado como 

características que distanciam o mundo real do que foi construído no jogo. Para diminuir esta 

distância, novamente o grupo refere-se à necessidade de mudanças estruturais na sociedade. 

Mudanças estas que afetariam os interesses das elites econômicas que estão no poder e se 

beneficiam das desigualdades sociais.  



 

 

Questão 3: Então decidimos que, para contribuir para a construção deste mundo, nós, 

do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II podemos ... 

 

 Identificamos nos discursos dos quatro grupos as seguintes idéias centrais:  

 

IDEIAS CENTRAIS PRESENTES NAS EXPRESSÕES-CHAVE 

A - Questionar uma 

determinada decisão 

da Direção do colégio 

sobre as regras de 

avaliação dos alunos.  

B - Praticar 

constantemente a 

reflexão e a 

construção coletiva. 

C - Trabalhar pela 

formação do aluno 

protagonista da cena 

social. 

 

D - Trabalhar pela 

construção de uma 

nova mentalidade. 

 

A idéia central que identificamos com a letra “A” trata um tema interno da escola que 

não avaliamos relevante discutir aqui. Deste modo, para compor o Discurso dos Sujeitos 

Coletivos (DSC) que apresentaremos a seguir, utilizamos apenas as Expressões-Chave 

referentes às outras três idéias centrais. 

DSC-4 - Idéia central: Atividade profissional como instrumento de transformação da 

realidade 

Utilizar a nossa atividade profissional para construir, principalmente entre os jovens, uma 

mentalidade que valorize a cooperação, a solidariedade e o respeito às diferenças. Levar 

nosso aluno a ver o mundo e a sociedade em que vivemos e a refletir sobre eles com um 

outro olhar que possa apresentar alternativas a esse modelo de sociedade consumista e 

individualista. Permitir ao aluno se perceber protagonista da cena social e não mero objeto 

passivo e submisso. [...] Optamos por uma prática de constante reflexão e de construir 

coletivamente as respostas ou propostas de respostas, respeitando as diferenças. 

Neste depoimento, os professores demonstram uma grande coerência com o que já 

responderam nas duas primeiras questões do questionário. Eles explicitam nesta fala o 

compromisso do grupo com a concretização de um projeto político-pedagógico emancipatório 

voltado para a transformação do “modelo de sociedade consumista e individualista”. Um 

compromisso de se trabalhar pela construção de uma nova mentalidade a partir da qual os 

alunos se percebam e atuem como protagonistas nos processos de construção de alternativas 

para a sociedade.  

Lembramos aqui que este primeiro questionário foi respondido por cada um dos quatro 

grupos logo após concluírem o jogo e antes de abrirmos a roda para conversar sobre os 

diversos temas tratados na reunião. Os tópicos centrais sobre os quais conversamos na 

discussão foram: conteúdos, metodologia e proposta político-pedagógica do jogo 



 

experimentado pelos grupos; a adequação ou não deste jogo à disciplina Sociologia; a relação 

entre a educação formal e a não-formal; diferenciação entre motivação intrínseca e extrínseca 

para os estudos; a proposta do Programa de Iniciação Científica em Sociologia do CPII; a 

proposta de colaboração entre o MAST e o CPII e sobre a presente pesquisa de doutorado. 

Ao final desta reunião, após concluirmos as discussões sobre os temas acima citados, 

os professores responderam a um questionário de avaliação do jogo e falaram da relação deste 

com a prática profissional destes professores. Os questionários foram respondidos 

individualmente por 17 dos 21 professores que participaram desta atividade. Apresentamos a 

seguir a análise deste material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Avaliação da Oficina do jogo  

 

 

Questão 1: Qual é a sua opinião sobre o “jogo unidos para construir um mundo 

melhor”? 

DSC-5 - Idéia central: Cooperação/ relação indivíduo-sociedade/ diálogo no processo 

ensino-aprendizagem 

 O jogo é muito bom. Apresenta uma proposta interessante, ao privilegiar a cooperação 

entre os jogadores como um instrumento no mecanismo do processo de socialização, 

apontando a importância do indivíduo para construção e modificação da sociedade. Pode 

contribuir com a reflexão crítica dos alunos sobre a sua posição em uma “sociedade 

global”. É trabalho de integração e cooperação dos atores envolvidos no processo ensino-

aprendizagem. É, principalmente, um estímulo ao debate, ao diálogo entre os colegas e 

entre alunos e professores. Atende a minha maior dificuldade: mostrar para os alunos a 

importância dos debates, das conversas e, dos conceitos das reflexões estimuladas pelo 

professor de Sociologia. 



 

É importante destacar que o termo “cooperação” é usado pelos professores com o 

mesmo sentido que nós utilizamos o termo “colaboração” nesta tese, ou seja, com o sentido de 

um trabalho de equipe que se realiza a partir de um processo de ação-reflexão coletiva. Mas, 

pelos motivos já apresentados no item 2.2, preferimos utilizar o termo “colaboração”, a fim de 

evitar confusão com o conceito de “cooperação” atribuído por Marx a processos de trabalho 

segundo o autor alienantes.  

Neste discurso, os professores reconhecem na “colaboração” importante instrumento 

de socialização, e consideram que o elemento-chave deste processo é o diálogo estabelecido 

entre os envolvidos na atividade. Dizem também que o diálogo gerado a partir das questões 

propostas no jogo contribui para a construção de um compromisso com o processo de 

transformação da realidade. Isso porque avaliam que este diálogo promove uma reflexão 

crítica sobre as relações entre indivíduo e sociedade. Para explorar um pouco mais este tema 

da relação entre indivíduo e sociedade, trazemos, a seguir, o depoimento de professores em 

entrevista realizada na continuidade deste nosso trabalho. Ela se refere a uma conversa que a 

professora teve com um aluno da 5ª série sobre o problema da escassez de água potável. 

Ele se preocupava mais com a questão da água do que com a fome, pois a pobreza 

não afeta a ele e a água afeta. Deve ser o que todo mundo pensa. E está errado 

porque é claro que a pobreza afeta a todos. É a questão de desvincular as coisas. 

Você não entende mais as coisas como um problema social e sim como individual. E 

é o que se coloca em relação à pobreza. A riqueza é globalizada, mas a pobreza é 

localizada (informação verbal).
43

 

 Esse problema da escassez de água potável é um dos temas tratados no jogo que 

utilizamos na interação com o CPII. Temos utilizado este tema para problematizar exatamente 

a relação entre o individual e o social sobre a qual trata o depoimento acima. Para construir 

esta problematização, costumamos utilizar os seguintes dados: a sociedade mundial consome 

70% da água potável na agricultura, 23% na indústria e 7% nos domicílios. E esta água não 

está acessível a muita gente. O problema da escassez deste recurso já atinge 1/3 da 

humanidade, e o dado torna-se ainda mais grave ao considerarmos que este nível de escassez 

era previsto para somente daqui a mais ou menos 15 anos. Com base nestes dados, lançamos o 

seguinte questionamento: para resolver o problema da escassez de água potável no mundo, 

basta que as pessoas economizem água em casa? A partir dessa discussão vemos que, além da 

economa em casa, ou seja, da atitude do indivíduo, é preciso a atuação cidadã na mudança do 
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modelo de sociedade. Em outras palavras, é preciso trabalhar pela modificação do modo de 

produção que mantém esta relação social e ambientalmente insustentável com a água. 

O exemplo da água é muito bom para mostrar que, na raiz dos problemas 

socioambientais, existe um conflito entre os interesses privados e os bens coletivos. Conflitos 

na base da estrutura desta sociedade que se organiza a partir da exploração, tanto no que diz 

respeito às relações sociais, quanto nas relações entre a sociedade e os outros elementos da 

natureza. Este contexto traz grandes desafios para a educação, porque, a partir dos dados 

acima, podemos afirmar que não adianta a educação se restringir a trabalhar apenas pela 

mudança de comportamento do indivíduo no âmbito de sua vida particular – embora não se 

possa negar o papel dos indivíduos na construção das relações sociais. Mesmo porque, é 

também na vida particular do indivíduo que elas se materializam. Em outras palavras, as 

práticas ditas individuais são, na realidade, práticas sociais.  

Assim, a educação contribui efetivamente para a resolução dos problemas 

socioambientais quando ensina ao indivíduo que ele deve colaborar com o outro revelando o 

mecanismo social que mantém a prevalência do individualismo na sociedade capitalista. Com 

isso concorda a professora:  

Numa perspectiva mais ampla é a questão do individualismo. [...] você trabalha 

numa lógica de formiguinha e quando chega ali na frente (a formiguinha morre) ele 

entra em uma empresa e tudo o que foi feito vai se perder, porque lá dentro ele vai 

ter que competir, na medida em que não tem emprego para todo mundo [...]. A 

felicidade está no consumo que é individual. E a empresa tem que competir. E o cara 

que está lá dentro precisa ajudar nisso. (informação verbal)
44

 

A partir dessa perspectiva, o lema tão repetido do “cada um fazer a sua parte” não 

significa apenas o indivíduo tomar determinadas atitudes na dimensão particular de sua vida: 

é preciso também ter uma participação política na vida da sociedade. Esta indissociação entre 

indivíduo e sociedade faz-se necessária a uma educação que pretende contribuir para a 

formação de um cidadão consciente de sua condição de “ser social” (NETTO, 2006) que se 

apropria de ferramentas capazes de ampliar suas possibilidades de interferir mais efetivamente 

no destino da sociedade ao analisá-lo. 

A discussão sobre a responsabilidade social dos indivíduos foi o tema mais presente da 

conversa que tivemos na reunião do colegiado. E nos levou a outra, sobre a relação entre os 

problemas locais e globais. Este tema também aparece nas respostas dos professores ao 
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questionário de avaliação da oficina do jogo. Abaixo, pode ser observada no discurso destes 

professores a ponte que eles estabeleceram entre o jogo, a relação entre o local e o global, e a 

questão da responsabilidade social do indivíduo.  

DSC-6 - Idéia central: Relação local-global/construção de um mundo melhor 

O jogo é excelente, pois nos leva a refletir sobre o nosso cotidiano. Interessante, pois 

estimula nos alunos a reflexão e a crítica, ao relacionar seus “mundos” cotidianos com 

grandes questões globais. E se torna útil para ajudar a construirmos uma sociedade menos 

desigual e com tendência a melhorar a nossa qualidade de vida. Muito bom e motivador 

para a reflexão da busca por um mundo melhor. 

Acreditamos que, por serem da área de Sociologia, estes professores valorizaram no 

jogo o fato de ele abordar a importância da cultura da colaboração entre os indivíduos, sem 

passar a visão ingênua de que esta é uma questão que se resolve apenas no campo da moral do 

indivíduo. Trata-se de uma questão muito mais ampla e que, em sua totalidade, não cabe em 

nenhuma área específica. É por isso que os professores, apesar de reconhecerem a importância 

que o jogo pode ter para o conteúdo específico da disciplina Sociologia, valorizam o fato de 

ser interdisciplinar.  

DSC-7 - Idéia central: Interdisciplinaridade: 

Minha opinião é de que o “jogo” é uma excelente idéia para o trabalho pedagógico com 

jovens para as mais variadas disciplinas. Acho que o jogo trabalha formas (mais do que 

conteúdos) bastante desejáveis: Interdisciplinaridade, trabalho em equipe, dinâmica na sala 

de aula. 

Na discussão sobre interdisciplinaridade, apresentamos para o grupo o histórico do 

jogo. Explicamos que ele foi construído exatamente com o objetivo de evidenciar que os 

desafios postos pela realidade para a educação contribuem nos processos de transformação da 

realidade e precisam ser enfrentados pelo projeto político-pedagógico assumido pelos 

professores, independentemente da disciplina que lecionam.  

Na construção do jogo, a partir de um compromisso político-pedagógico comum, cada 

disciplina ofereceu uma contribuição específica sobre as causas, conseqüências e soluções dos 

problemas identificados na realidade local/global em que ele surgiu. Realidade sobre a qual 

discutimos no item 1.2.2. 

Explicamos que esta estratégia foi utilizada com o propósito de evidenciar a 

concepção defendida de “educação ambiental”. Esclarecemos aos professores que, quando 

utilizamos o termo "educação ambiental", estamos nos referindo à educação em si, e não a 



 

uma determinada especialidade da educação: aquela que considera o seu caráter político e 

adota uma abordagem interdisciplinar a partir de uma problematização da realidade, 

referenciada na perspectiva histórico-crítica.   

Outra questão proposta aos professores do CPII no questionário foi a seguinte:  

Questão 2: Você considera que este jogo pode oferecer alguma contribuição para resolver 

situações-problema que você tenha enfrentado em sua prática pedagógica? Justifique. 

Nas respostas dos professores surgiram as seguintes idéias centrais:  

IDÉIAS CENTRAIS PRESENTES NAS EXPRESSÕES-CHAVE 

DSC-8 - Ludicidade /densidade. 

DSC-9 - Estímulo/ possibilidades /Interesse e envolvimento dos estudantes. 

DSC-10 - Reflexão/Rapidez/Relação entre teoria e prática. *Metodologia/dinâmica. 

DSC-11 - Participação/ Formação do cidadão/Mobilização. Adequação aos conteúdos, 

objetivos e procedimentos metodológicos da Sociologia. 

A partir das expressões-chave que correspondem a estas idéias, compusemos os 

seguintes Discursos dos Sujeitos Coletivos (DSCs): 

DSC-8 - Idéias centrais:  

*Ludicidade 

*densidade: 

Sim, pois envolve uma dimensão lúdica. Pode tornar a aula mais atrativa, pode romper a 

dinâmica individualista. O jogo incita a discussão, ao mesmo tempo em que diverte (achei 

mesmo bastante divertido). É leve sem ser dispersivo, dinâmico e ao mesmo tempo denso. 

Gostei muito. 

 

DSC–9 - Idéias centrais: 

*Estímulo/ possibilidades 

*Interesse e envolvimento dos estudantes 

Sim. Pode contribuir para combater a falta de interesse e empenho que o atual modelo de 

educação proporciona, o que, entre outras coisas, pode colaborar no envolvimento dos 

alunos com os conteúdos disciplinares, reduzindo várias dificuldades como indisciplina, 

ausência [...] problemas de falta de motivação. É um recurso estimulante e aberto – permite 

a criação conforme as circunstâncias. Sua dinâmica torna-o cheio de possibilidades. É uma 

ferramenta interessante que pode ser ajustada a cada situação. A temática do jogo serve de 

estímulo ao desenvolvimento cognitivo do aluno. Acho a idéia ótima. A utilização do jogo 

certamente irá motivar os alunos e auxiliar o aprendizado da Sociologia, além de estimular 

o ensino e a aprendizagem. Muito estimulante, bem concebido e rico em possibilidades. É 

genial! 

 



 

DSC-10 - Idéias centrais:  

*Mobilização 

*Participação/ Formação do cidadão 

*Adequação à Sociologia 

Sim, hoje, principalmente nas turmas de ensino fundamental, mas também no ensino médio, 

as aulas expositivas não mobilizam, não despertam o aluno para o conhecimento. Acredito 

ser uma forma de mobilizar conhecimentos, em termos de conteúdos e atitudes relacionados 

ao processo de formação de um cidadão efetivamente comprometido com o destino da sua 

sociedade, pois é um recurso mobilizador. Um jogo criativo, inteligente e que nos empolga 

a querer contribuir para mudarmos positivamente cada vez mais. Uma estratégia fantástica 

de mobilização. É uma abordagem mais participativa que provavelmente estimulará a 

participação dos alunos não somente nas aulas, mas na sua própria realidade, guardadas as 

necessárias adaptações a cada contexto sócio-cultural. Conscientizar os alunos sobre a 

preservação do local onde ele passa a maior parte do tempo, que é a escola e a sala de aula. 

Isso tudo é importante tanto para o professor, que desenvolve um trabalho de consciência 

política, quanto para o aluno, que aprende a conviver em sociedade produzindo proposta 

que melhorem a qualidade de vida para as sociedades humana. Trabalha com conceitos, 

como por exemplo, o respeito às diversidades, parte da realidade do cotidiano do professor 

em sala de aula (a questão do etnocentrismo e da diversidade cultural), questões como 

política ambiental, cooperação entre os povos, etc. O jogo atuaria como uma ferramenta 

complementar nos conceitos sociológicos tais como: identidade, diversidade cultural, 

cooperação, competição, etc. Contribui para consolidar a idéia da convivência social
45

. 

Fornece elementos para esclarecer tal conceito, atraindo-os para o maior envolvimento com 

as temáticas sociológicas. Podemos estabelecer um nexo significativo com os saberes 

(conceitos e procedimentos metodológicos) relacionados ao campo sociológico. Além 

disso, ele aborda tópicos importantes que podem vir a ser discutidos, isto é, são elementos-

chave na disciplina. É bastante interessante, pois acredito que a maior dificuldade do 

professor de Sociologia é mostrar a disciplina como um momento privilegiado de debates 

que contribuirão para a formação intelectual do aluno.  

 

DSC-11 - Idéias centrais:  

*Reflexão/ relação teoria e prática  

*Metodologia 

Sim, principalmente a possibilidade de uma nova abordagem pedagógica e dinâmica na sala 

de aula, fornecendo uma alternativa a essa metodologia atual. A minha principal impressão 

sobre o jogo é a grande possibilidade de, ao mesmo tempo, levantar questões do dia-a-dia 

de maneira divertida e bem mais emocionante do ponto de vista pedagógico para o 

aprendizado do aluno e facilitação do trabalho do professor. Um jogo pedagógico. É um 

interessante instrumento didático que pode dinamizar e estimular o ensino e a 

aprendizagem. Enfim, nos deparamos com uma proposta metodológica, fundamentada e 

testada, capaz de trabalhar com os saberes sociológicos de uma forma inovadora, podendo 

efetivamente participar do processo (professores e alunos). Ajuda a enfrentar o problema do 

caráter vago e abstrato de certos conteúdos programáticos. Numa sociedade tecnológica 

“FAST” que produz e reproduz suas metas e modos de operar, um jogo é exatamente o que 

atende às expectativas dos alunos no que diz respeito a essa rapidez de transmissão de 

conhecimentos sem ser superficial. Existe uma necessidade de o professor ser 

extremamente contemporâneo em relação a sua filosofia de ensino e à realidade do aluno. 

Pois se pode fazer com que o aluno compreenda na “prática” o que teorizamos em sala de 
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 Esta palavra foi grifada pelo próprio professor que a utilizou em sua resposta. 



 

aula. 

Estes depoimentos trazem à tona temas que se inter-relacionam e são muito 

importantes para a discussão de problemas e questões da nossa pesquisa. Os professores 

dizem que um grande desafio que enfrentam hoje em sua prática pedagógica é a falta de 

motivação dos alunos para se engajarem nos processos educativos. Eles apontam as aulas 

expositivas como um elemento que contribui para esta desmotivação dos estudantes e, por 

isso, consideram que a dinâmica do jogo contribui para o enfrentamento deste problema.  

Os professores dizem também que este jogo é “cheio de possibilidades” (DSC9) 

porque é um “recurso estimulante e aberto” (DSC9), o que provoca um estímulo à criação. 

Eles consideram este estímulo importante para um envolvimento voluntário dos estudantes em 

diferentes ações, tanto na ação educacional, estimulando o processo ensino-aprendizagem 

(DSC9), quanto na ação política que busca a transformação da sociedade. Dentro desta 

perspectiva, chegam a afirmar no DSC10 que o jogo mobiliza conhecimentos e atitudes 

voltadas para o compromisso com os destinos da sociedade e que isso “nos empolga a querer 

contribuir para mudarmos positivamente cada vez mais”. (grifo nosso). 

Outro aspecto citado como possibilidade é o da estrutura do jogo “permitir a criação 

conforme as circunstâncias” (DSC9). E, nesse sentido, os professores ressaltam a importância 

de que sejam “guardadas as necessárias adaptações a cada contexto sócio-cultural” (DSC10). 

Consideramos que este aspecto é fundamental para possibilitar o envolvimento efetivo do 

estudante, indispensável para promover a sua participação.  

Em seu discurso, os professores reconhecem a importância de uma abordagem 

metodológica participativa (DSC10) para provocar o interesse dos estudantes. Chegam a 

considerar que este aumento de interesse pode até interferir, “reduzindo várias dificuldades 

tais como indisciplina, ausência, etc.” (DSC9).  

   Os professores valorizam também a dimensão lúdica como estratégia para atrair os 

estudantes e “romper a dinâmica individualista” (DSC8). Esta questão do lúdico aparece de 

forma interessante, pois os professores dizem que “O jogo incita a discussão, ao mesmo 

tempo em que diverte [...]. É leve sem ser dispersivo; dinâmico e ao mesmo tempo denso” 

(DSC8). Acreditamos que a densidade vem do enfrentamento da discussão dos graves e 

complexos problemas socioambientais, e a leveza venha da descoberta das possibilidades da 



 

força do coletivo para transformar a realidade. Pensamos que esta descoberta, associada ao 

prazer do grupo todo sem exclusões em vencer o tempo e conquistar coletivamente o objetivo 

é que torna leve uma discussão tão densa. As pessoas sentem-se mais “poderosas” porque se 

percebem fortalecidas por fazerem parte do grupo. Talvez por isso, apesar do peso dos 

problemas tratados durante o jogo, em geral quando o grupo consegue, unido, vencer o tempo, 

comemora com muita alegria.   

 Esta é uma questão muito importante, porque mostra que para ser lúdico não é preciso 

deixar de ser “sério” e “profundo”, ou seja, deixar de trazer a discussão de problemas 

“pesados” e difíceis da realidade - ignorar esta realidade não resolve os problemas, muito pelo 

contrário, os alimenta. A confusão que, em geral, existe em relação a esta questão faz com 

que muitas vezes o lúdico apareça como um fim em si mesmo e não como estratégia para o 

alcance de determinados objetivos educacionais. Outras vezes o lúdico é utilizado com 

objetivos educacionais muito restritos, objetivos que se restringem apenas ao “aprendizado” 

de determinado conteúdo, sem considerar o que a atividade significa em relação a metas 

relativas aos aspectos formativos da educação. Pensamos que este seja o caso dos jogos que 

provocam a competição entre os estudantes para que estes realizem determinadas tarefas, sem 

considerar os efeitos educacionais das relações sociais que se estabelecem entre eles durante o 

jogo.  

 Conversamos sobre isso com os professores e explicamos que o jogo que eles 

experimentaram na oficina foi construído com objetivo idêntico ao presente no (DSC11) de 

“[...] Contribui para consolidar a idéia da convivência social” (DSC11), e é por este motivo 

que utiliza a estratégia da colaboração e não a da competição entre os jogadores. Entre esses 

professores de Sociologia não aconteceu algo comum nas oficinas
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. Em geral, alguém rebate 

a crítica às atividades de competição dizendo que “o mundo é competitivo e é preciso ensinar 

as pessoas a competirem para que elas sobrevivam nele”. A este questionamento costumamos 

responder que “este mundo é o que temos, mas não é o que queremos ajudar a manter”.  

 Além do mais, aprender a competir neste mundo atual é algo muito fácil, tão fácil que 

existe no senso comum a noção de que esta competição exacerbada por aí espalhada por todos 
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 Desde quando ficou pronta a primeira versão deste jogo, desenvolvemos oficinas em diversos cursos e eventos 

no campo da formação de diferentes atores sociais e, em especial, na formação inicial e continuada de 

professores. Esse trabalho tem gerado importantes desdobramentos em universidades, escolas e comunidades. De 

todas as conseqüências da oficina do jogo considero que os mais significativos sejam aquelas que deram origem 

a um planejamento participativo para a construção do Projeto Político-Pedagógico da Escola, aos que geraram 

novas cartas para o jogo e, ainda, os que inspiraram a criação de outros jogos colaborativos.  



 

os cantos desta sociedade é algo natural. A idéia é que pessoas “já nascem competitivas”. Não 

nos estenderemos aqui sobre esta discussão, mas queremos apenas relatar a seguinte 

observação: o mais interessante é perceber que quem defende com mais vigor a naturalidade 

da competição é o mesmo que defende a utilização da estratégia da competição nas atividades 

educativas. Bem, se a competição é algo natural, para que dedicar tanta energia para ensinar 

os estudantes a competir? Não deveríamos investir mais em ensinar aquilo que é mais difícil 

de aprender “naturalmente” nas relações sociais cotidianas, ou seja, a colaborar?  

 A observação feita acima não significa que criticamos a competição de uma forma 

generalizada, até porque sabemos bem o quão difícil é competir fortemente contra os 

mecanismos de reprodução desta sociedade que queremos modificar. A proposta é que a 

competição seja utilizada nas atividades educativas como forma de aproveitamento dos 

estímulos “naturais” que as pessoas têm para competir, as “obrigando” a estudar algum tema 

não pelo interesse que tenham na realização da tarefa, mas para vencer o outro e conquistar 

um prêmio, mesmo que este seja apenas o sentimento de superioridade em relação ao vencido. 

O que nos leva a adotar esta postura não é simplesmente uma questão moral, como possa em 

algum momento parecer: a motivação é política. Consideramos que, ao promover este tipo de 

ação “voluntária” do estudante, contribuímos para manterem-se os processos de alienação,já 

que ele é levado a realizar o trabalho educativo não pelo seu valor intrínseco na sua realização 

e sim para conquistar algo que está fora dele. 

Percebemos que, na maioria das vezes, os educadores desenvolvem estas atividades de 

competição não porque acreditem ser necessário ensinar os estudantes a competir - em geral 

este argumento é utilizado apenas para “se defender” - e sim porque apostam na motivação 

extrínseca que a competição gera sem refletir sobre a desmotivação que esta atividade 

promove para os perdedores, que não ganham por motivos outros, como a exclusão social dos 

mesmos de sempre. Além disso, para realizar atividades colaborativas é preciso nadar contra a 

corrente de uma cultura hegemônica que existe em função de uma estrutura social onde o 

individualismo e a meritocracia são os valores fundamentais que sustentam e são sustentados 

pelo capitalismo. E. para enfrentar este desafio, é necessário um processo de reflexão sobre a 

ação - algo não muito fácil no cotidiano desta sociedade e particularmente dentro de nossas 

escolas e museus. Além disso, é preciso que se esteja disposto e em condições de passar pelo 

desgaste de nadar contra a corrente.   



 

 Mas, quando realizamos esta discussão, não buscamos “condenar” os educadores que 

utilizam atividades de competição com fins educativos: o que pretendemos é propor um 

processo de reflexão sobre a coerência entre as estratégias que utilizamos e o nosso projeto 

político-pedagógico (PPP). Não queremos dizer que o coerente seja sempre utilizar atividades 

colaborativas porque se este projeto for o de manter a estrutura da sociedade que está aí, o 

procedimento mais coerente mesmo é o de continuar utilizando indiscriminadamente a 

estratégia da competição. 

 Para concluir esta reflexão provocada pelo estimulante comentário dos professores de 

Sociologia sobre o jogo - ao dizerem que “É leve sem ser dispersivo. Dinâmico e ao mesmo 

tempo denso” (DSC8), consideramos ser preciso uma ressalva. Defendemos a estratégia da 

colaboração nas atividades educativas como a mais apropriada para a implementação de um 

PPP emancipatório
47

, mas não temos a ingenuidade de achar que, por si só, esta estratégia 

garanta a coerência entre os objetivos deste projeto e as ações realizadas. Do mesmo modo, 

não achamos que a utilização da estratégia da competição por si só denote incoerência com 

um PPP emancipatório. Pode-se muito bem utilizar uma atividade colaborativa para construir 

conhecimentos, valores e ações voltadas para a manutenção do modelo estabelecido de 

sociedade. Por outro lado, atividades de competição podem, por exemplo, ser utilizadas para 

provocar uma reflexão sobre a necessidade de construirmos conhecimentos, valores e ações 

que visem à transformação da estrutura desta sociedade. Uma transformação no sentido de 

torná-la mais propícia a uma “convivência social” (DSC10) digna de ser considerada 

humana. 

Sabemos que trabalhar com jogos colaborativos não é fácil, pois vai de encontro a 

valores que prevalecem na sociedade atual. Essa dificuldade costuma ser maior ainda nas 

aulas de Educação Física, pois, em geral, a sociedade valoriza muito mais a competição entre 

os jogadores do que o valor dado ao prazer de participar de uma atividade coletiva. Dessa 

perspectiva social dominante os jogos têm sido considerados como sinônimo de competição. 

Mas, como a realidade é dialética, é exatamente no campo da Educação Física que 

encontramos grandes contribuições para a reflexão sobre a importância da dinâmica da 

colaboração em atividades e jogos educativos.  
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 No item 1.2.4 desta tese fizemos uma discussão sobre o significado do termo “Projeto Político Pedagógico 
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 Citamos como exemplo os livros do professor Fábio Otuzi Brotto (2000; 2001), que 

costumamos sugerir aos professores. Trata-se de importante referência, porque, além de 

ajudar nos processos de reflexão, estas obras fazem interessantes sugestões de atividades 

colaborativas não só para Educação Física (que é a área deste autor), mas para a educação de 

um modo geral. 

 Para problematizar um pouco mais esta questão, consideramos importante afirmar que, 

no campo da Educação Física, existem atividades especiais de competição extremamente ricas 

para a análise da relação entre diferenças e desigualdades. São experiências que se 

fundamentam em modificações das regras dos jogos para atender a objetivos educativos. Um 

exemplo disso é um jogo de futebol no qual quem faz o gol passa para o outro time. É um tipo 

de atividade na qual o próprio processo de discussão sobre as novas regras, construídas 

coletivamente, possibilita a reflexão sobre os processos de construção das regras seguidas nas 

relações sociais. Portanto, é preciso reconhecer o valor destas experiências para a prática de 

um PPP emancipatório. 

 Consideramos significativo o fato de os professores terem reconhecido no jogo a 

associação entre ludicidade, densidade da discussão e os valores sociais reforçados na 

atividade desenvolvida. Isto é importante especialmente porque fortalece um pressuposto 

básico do trabalho colaborativo que buscamos desenvolver entre o museu e a escola. Este 

pressuposto é o compromisso de não desvincular estes três elementos. Consideramos básico 

esse pressuposto porque, em geral, a ludicidade é vista como algo que se contrapõe ao 

aprofundamento das discussões.   

 Outro importante elemento destacado pelos professores, também pressuposto do 

trabalho que desenvolvemos, é a reflexão que estabelece relações entre a teoria e a prática. O 

DSC11 trata desta questão e traz um elemento bastante provocador. Diz que o jogo “[...] 

atende às expectativas dos alunos no que diz respeito a essa rapidez de transmissão de 

conhecimentos, sem ser superficial”. Consideramos este pensamento provocador porque 

rapidez não combina muito com reflexão aprofundada, mas, ao mesmo tempo este discurso 

aponta para a importância de se buscar um ritmo de trabalho que acompanhe o dos estudantes, 

para tornar possível conquistá-los e envolvê-los na atividade. Neste discurso, os professores 

afirmam que o jogo consegue promover um processo reflexivo em um ritmo que mantém os 

estudantes envolvidos.  Logicamente, uma reflexão mais aprofundada exige desdobramentos 

da atividade. Uma possibilidade sugerida aos professores é a de utilizar o jogo para motivar os 



 

estudos dos alunos, pedindo, por exemplo, que eles leiam e discutam textos a partir dos quais 

devem elaborar novas cartas para a atividade.   

 Com relação ao fato de os estudantes terem se identificado com os objetivos para os 

quais o jogo foi criado, consideramos que eles podem se sentir motivados a complementar 

e/ou atualizar os conteúdos do jogo, ou até a criar outros jogos. A partir dessa consideração, 

vemos que o mais significativo não é o conteúdo e sim a metodologia da atividade. Os 

professores afirmam que a dinâmica proposta viabiliza um processo de construção de 

conhecimento - tanto para eles quanto para os estudantes - mais compatível com o ritmo 

acelerado dos dias atuais (DSC11).  

 Apesar de terem reconhecido a importância da interdisciplinaridade no DSC7, os 

professores falam sobre a adequação deste jogo em relação à disciplina Sociologia. Eles citam 

diversos conceitos sociológicos que consideram poder explorar com a utilização do jogo. 

Também afirmam que a metodologia utilizada favorece o alcance de objetivos específicos da 

disciplina em questão. Consideram que a atividade pode promover o processo de ensino-

aprendizagem de conteúdos sociológicos a partir de um processo de engajamento em ações-

reflexões transformadoras da realidade. “Contribui para consolidar a idéia da convivência 

social. Fornece elementos para esclarecer tal conceito atraindo-os para o maior envolvimento 

com as temáticas sociológicas” (DSC11). 

Vários argumentos utilizados pelos professores nestes discursos nos fazem pensar na 

possibilidade de o jogo contribuir para a promoção de um processo de desalienação no 

trabalho educacional. Tal afirmação se baseia no fato de os professores identificam na 

atividade elementos fundamentais para um envolvimento voluntário e autodeterminado na 

atividade educativa, tanto por parte dos estudantes quanto dos próprios professores. Um 

envolvimento que se deve a uma motivação intrínseca provocada por uma mobilização 

política de comprometimento “com o destino de sua sociedade” (DSC10). Os professores 

avaliam que esta mobilização política contribui para mobilizar “conhecimentos e atitudes 

relacionados ao processo de formação de um cidadão [...]” (DSC10).  

É possível que o envolvimento autodeterminado tenha relação com as próprias regras e 

dinâmicas do jogo, uma vez que a luta coletiva contra o tempo dá a este um sentido coerente 

com o necessário compromisso político que precisa ser assumido para a transformação da 

realidade. Tal regra procura garantir que o objetivo do jogo mantenha-se coerente com sua 



 

finalidade político-pedagógica. Em outras palavras, a regra promove no grupo um processo de 

colaboração para vencer o “inimigo comum” - o tempo - e não o companheiro ao lado. Desta 

forma, fica mais difícil perder o foco da atividade: a transformação da realidade em 

detrimento da vitória sobre o colega. Portanto, neste jogo, o “prêmio” é a transformação da 

realidade - uma conquista coletiva e de tal ordem que ou todos ganham ou todos perdem.  

Em nosso entendimento, os professores consideraram que esta dinâmica do jogo 

contribui para o grupo desenvolver um compromisso político com a construção coletiva de 

solução dos problemas da realidade (isto está mais explícito no DSC10, embora se encontre 

presente também em outros discursos coletivos), mas aqui cabe uma ressalva. Nestes dez anos 

em que utilizamos o jogo, tem sido difícil encontrar um conjunto de grupos que não entre em 

processo de competição para ver qual o primeiro a concluir a transformação do planeta. 

Algumas vezes esse processo é velado, porque logo no início explicamos que cada grupo tem 

o direito de usar todo o tempo concedido para a conclusão da tarefa e que, sendo assim, não 

tem sentido a competição entre eles. Em outras vezes esta competição é bem explícita. Na 

experiência com os professores da Sociologia, um professor brincava com outros grupos 

dizendo: “vamos ganhar de vocês! Vamos terminar primeiro! [...]”. Entre os estudantes, há o 

caso de um adolescente que, ao comemorar o término da transformação do planeta em seu 

grupo, começou a zombar dos outros grupos e, quando esclarecido que isto não fazia sentido 

porque o inimigo não é o outro grupo e sim o tempo, ele brincou dizendo: “Ah! Mas, assim 

não tem graça. Eu tenho que „zoar‟ alguém, não dá para „zoar‟ o tempo!”.  

Para evitar um maior impacto desta competição entre grupos, costumamos utilizar a 

seguinte estratégia: assim que um grupo conclui a transformação do seu planeta, passamos 

para ele a próxima tarefa, algumas questões de reflexão sobre a transformação da realidade. 

No entanto, sabemos não ser esta a melhor estratégia. Consideramos que seria mais eficaz se, 

ao concluir a sua tarefa, o grupo conquistasse algo como, por exemplo, uma peça de um 

painel, completo somente quando todos os grupos concluíssem a transformação do planeta. 

Assim, as primeiras equipes a terminar teriam de torcer e provavelmente ajudar os outros 

grupos a concluírem suas tarefas dentro do tempo pré-determinado. Sabemos que o discurso 

tem pouco efeito nessa hora, pois a lógica da competição está tão arraigada nas pessoas - 

devido à importância dela para a sobrevivência dentro da sociedade capitalista -, que é difícil 

superá-la, mesmo no contexto de uma brincadeira onde se compreende que competir não faz 

sentido.  



 

Entretanto, foi exatamente esse contexto da sociedade capitalista que ainda não 

permitiu concretizarmos a viabilização de uma versão mais completa do jogo, contendo estas 

outras peças do painel coletivo entre os grupos. Trata-se de um limite deste jogo justamente 

por ele ser uma experiência vivenciada dentro das relações do capital. 

Em relação a este tema cabe mais uma ressalva. Nessa experiência com o jogo, 

recentemente uma bolsista do Museu da Vida disse: “Não está certo dizer que o tempo é o 

inimigo porque o inimigo somos nós mesmos que construímos a sociedade que destrói o 

planeta”. Esta reflexão é exatamente a que o jogo quer provocar. Portanto, a jovem tem toda 

razão, mas, é a partir dessa competição contra o tempo que viabilizamos a dinâmica do jogo. 

Concretamente, as relações capitalistas que mantêm esta sociedade fazem com que o tempo 

de fato seja um fator limitante de nossas ações. Para construirmos a transformação da 

realidade atual, precisamos criar estratégias para superar limitações
48

, e não temos tido muito 

tempo para isso.  

Portanto, devemos agilizar o trabalho colaborativo, pois, tem sobrado muito pouco 

tempo para este tipo de atividade quando buscamos nos mover na contramão dos mecanismos 

de reprodução das relações capitalistas. Isto é o que estamos tentando aprender, tanto com o 

jogo quanto com as ações de colaboração entre museus e escolas e com a presente pesquisa 

que busca estudá-las.  

Voltando aos discursos dos professores de Sociologia do CPII, identificamos entre eles 

outro elemento que pode contribuir para a vivência de um trabalho educativo desalienante. 

Trata-se da possibilidade de o jogo abrir múltiplas possibilidades de envolvimento dos 

professores e estudantes em processos de criação (DSC9), tanto individuais quanto coletivos.  

Esses processos se dão tanto durante as próprias jogadas como após as mesmas, em atividades 

de reflexão e/ou de desdobramentos em outras ações. Neste sentido, costumamos sugerir:  

1. que o próprio grupo crie seu jogo a partir das suas percepções sobre a realidade. 

Oferecemos como contribuição para este processo a ficha que deu origem ao jogo; 

 

2. que o grupo crie novas cartas para este jogo; 

 

3. que sejam feitas atualizações dos dados da realidade que constam na cartas do jogo; 
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 Na última parte da tese aprofundaremos a discussão sobre quais são estas limitações.   



 

 

4. que se adapte o jogo para diversas idades; 

 

5. que se utilize a metodologia do jogo para fazer jogos sobre outros temas, ou seja, 

que tratem não apenas da transformação do planeta, mas de outras realidades (ex: 

daquela turma, daquela escola, daquele bairro, daquela cidade, etc). 

 

6. que sejam criadas, por disciplinas e/ou problemas, cartas para aprofundamento das 

discussões. 

 Os professores também fazem sugestões na resposta à seguinte questão: 

Questão 3: Que outros comentários e sugestões você gostaria de fazer? 

DSC-12 - Idéia central: Sugestões 

Sugiro que esse tipo de jogo seja sempre atualizado e aborde outros temas, que possa ser 

usado por várias faixas etárias e outras disciplinas afins. E que seja usado no programa 

pedagógico como atividade de dinâmica. Sugiro que esse trabalho possa ser ampliado para 

todos os setores sociais. Acredito que o jogo é ou poderá ser aberto para se enquadrar na 

realidade de cada escola ou região. Ampliação do número de jogos para as unidades
49

. 

Na resposta a esta terceira questão, um professor faz o seguinte comentário: 

“Pontualmente, discordo da oposição individualismo versus solidariedade. Nem 

sempre o oposto do individualismo é a solidariedade global e cidadã. Por vezes a 

solidariedade é de grupos, familista, oligárquica”.  

 Este comentário refere-se ao fato de que, em uma das peças do painel do lado negativo 

consta a palavra “individualismo”, e na face oposta, a palavra “solidariedade”. Concordamos 

plenamente com a posição defendida no comentário do professor. Comentários desse tipo tem 

sido o que de mais rico acontece nas oficinas do jogo. As pessoas interpretam muito 

diversamente o que está escrito nas peças do painel, e estas diferenças enriquecem as 

discussões nas oficinas.  

Depois que os grupos conseguem realizar a transformação do planeta, pedimos que 

eles leiam todas as palavras escritas no lado positivo do painel e decidam se este planeta 

representa realmente o sonho do grupo ou se ele deseja fazer alguma modificação. Para 

“esquentar” o debate, dizemos que, se eles quiserem acrescentar algo, será preciso eliminar 
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 Neste dia da reunião do colegiado cada unidade do CPII recebeu um conjunto de quites do jogo. 



 

uma coisa já existente. E, independentemente de quem esteja no jogo (estudantes, educadores, 

comunidades, sindicalistas, etc.), as discussões sempre trazem alguma novidade. Não raro nos 

surpreendemos com novas interpretações, conclusões, observações e sugestões dos grupos 

que experimentam o jogo. E é a partir da continuidade deste trabalho colaborativo que o jogo 

foi construído e tem sido aperfeiçoado durante esses 10 anos.  

É uma pena que não existam registros de toda essa história, mas ao menos na oficina 

do jogo com os professores do CPII, parte desta pesquisa, os registros ficaram. A partir deles, 

socializamos algumas das importantes reflexões coletivas verificadas no contexto deste 

trabalho colaborativo. E o fato de o trabalho se desenvolver no contexto de uma pesquisa de 

doutorado estimulou alguns professores participantes da oficina a realizarem o seu próprio 

projeto de pesquisa.  

DSC-13 - Idéia central: Agradecimento 

Agradeço e parabenizo a professora [...] pela iniciativa. Que o nosso contato [...] se torne 

permanente e sistemático. Meu comentário final é de quem está em busca de um caminho 

para um projeto de mestrado [...] o curso dado serviu para abrir novos horizontes. 

Obrigado! 

Outro comentário feito por um dos professores participantes da oficina do jogo no 

CPII traz a seguinte crítica: “Creio que a linguagem está um pouco complicada para ser 

implementada nas quintas séries. Talvez o jogo pudesse ser elaborado de forma mais 

direcionada para cada série”.  

Este tem sido um comentário constante, e acreditamos que esta tarefa precisa ser 

realizada por professores que trabalham com faixas etárias menores. Utilizamos o jogo há 

muito tempo e já tivemos notícias de alguns trabalhos neste sentido. Professores da Educação 

Infantil,por exemplo, fizeram uso do painel com peças maiores e criaram cartas mais simples. 

Outros criaram jogos com esta metodologia, explorando outros temas como sexualidade, 

poluição da Baia de Guanabara, entre outros. E acreditamos que no próprio CPII muito será 

feito ainda em relação a todas as possibilidades abertas pelo jogo. 

Por enquanto, o que temos feito para adequar melhor o jogo ao público é selecionar 

cartas diferentes de acordo com a oficina em questão. Selecionamos a partir da faixa etária, 

das características do grupo e dos seus objetivos. No próprio caso do CPII, a seleção foi feita 

antes, em uma reunião com a Chefe do Departamento de Sociologia. E mesmo quando os 

estudantes não compreendem alguma palavra, a discussão sobre o seu significado contribui 



 

não só para a ampliação de seu vocabulário como para a ampliação de nosso conhecimento 

sobre a realidade e as potencialidades desses estudantes.  

Um exemplo em relação a essas oportunidades reflexivas refere-se a uma situação que 

ocorreu numa escola pública situada em comunidade de baixa renda. No fim de uma jogada, 

ao ler a palavra “coerência” no lado positivo do planeta, uma adolescente perguntou: “o que 

significa coerência?”. E ao ouvir a resposta de que somos coerentes quando agimos de acordo 

com o que pensamos, ela disse: “Então, eu não quero a coerência no meu planeta, porque eu 

conheço muita gente que, se agir de acordo com o que pensa, vai fazer muita coisa ruim”. Ela 

nem sabia o significado da palavra e em poucos segundos elaborou uma reflexão que nunca 

havíamos tido. Dissemos a ela que estávamos usando este jogo há mais de quatro anos com 

professores e estudantes de todos os níveis, inclusive universitários e pós-graduandos, e que 

nunca ninguém tinha observado isto que ela observou. Avisamos a ela que o jogo estava na 

gráfica para ser impresso (era a primeira versão profissional, pois a que estávamos utilizando 

até então era artesanal), e que íamos entrar em contato imediatamente para eles trocarem esta 

palavra. Ela ficou muito feliz por ter contribuído e nós por ela ter ajudado a ampliar nossa 

reflexão. O difícil foi conseguirmos uma palavra para colocar no lugar da coerência. 

Conversamos com muitas pessoas e alguns diziam “pode ser de um lado coerência positiva e 

do outro coerência negativa”
50

. Mas, o que é positivo para um pode ser negativo par o outro. 

Acabamos definindo na própria gráfica que do lado negativo ficaria “omissão e mentira” e, do 

positivo, “sinceridade e transparência”.  

Citamos este exemplo para introduzir na reflexão outro elemento valorizado como 

ferramenta do processo de desalienação no trabalho educativo. Trata-se da estratégia de 

sempre considerar sinceramente a opinião de todos os envolvidos nos processos de 

colaboração e valorizar cada contribuição como única e especial. Tal procedimento, além de 

nos permitir recolher importantes contribuições durante este percurso, levantou a auto-estima 

de muitas pessoas, que se sentiram fortalecidas e estimuladas a continuar seus processos 

reflexivos e criativos.  

Ainda em relação à questão final do questionário, que pedia sugestões, alguns 

professores preferiram adiar a emissão desta opinião para depois que o experimentassem com 

os alunos. 
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 Antes no lado negativo tinha “incoerência” e do lado positivo “coerência”. 



 

DSC-14 - Idéia central: Adiamento das sugestões 

No momento ainda nenhuma. Talvez após a aplicação isso possa ocorrer. Gostaria de fazer 

após o uso mais freqüente com meus alunos. Farei ao longo de nossa parceria cooperativa. 

 No entanto, em relação à utilização do jogo na sala de aula, não temos muitos dados, 

pois o objetivo da pesquisa não era fazer este acompanhamento. Apenas temos um trecho do 

depoimento de um dos professores entrevistados, que em 01/11/06, ou seja, 11 meses depois, 

perguntado sobre a impressão do jogo na primeira reunião, afirmou:  

“Eu precisava conhecer melhor. Aí, no dia do colegiado, conheci e gostei muito, 

mas não podia usar logo com os alunos por uma questão de calendário e, também, 

para não ficar diferente das outras unidades. [...] Eu nunca usei na sala de aula” 

(informação verbal).
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Consideramos este dado muito interessante e acreditamos que valha a pena a 

realização de uma pesquisa para identificar os fatores que interferiram na forma como este 

grupo de professores - que fez uma avaliação tão positiva do jogo - se apropriaram ou não 

deste jogo em sua prática pedagógica. O depoimento acima indica que, para se viabilizar a 

utilização do jogo na sala de aula, será preciso um planejamento coletivo visando à realização 

desta tarefa. Planejamento que inclua um calendário sincronizado, pois a quantidade de 

exemplares do jogo que existe em cada unidade não permite que mais de uma turma o utilize 

ao mesmo tempo.  

Também consideramos que esta experiência de colaboração entre o MAST e o CPII é 

um campo muito fértil para a produção de outros trabalhos acadêmicos. Neste contexto 

acreditamos que poderia ser interessante um aprofundamento da reflexão sobre a relação entre 

o jogo “Unidos para construir um mundo melhor” e o IPCS. No presente trabalho, teremos 

oportunidade apenas de trazer alguns elementos iniciais para esta reflexão.  

 

 

3.1.4 O jogo na colaboração no Programa de Iniciação à Pesquisa Científica em 

Sociologia (IPCS).   
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 Trecho da entrevista realizada pela pesquisadora à entrevistada n˚ 6. 



 

Após a Reunião de Colegiado sobre a qual refletimos neste texto, MAST e CPII 

trabalharam em conjunto durante 16 meses de trabalho. No final deste período, foram 

realizadas entrevistas com as sete educadoras que compuseram o grupo nuclear desse 

trabalho, cinco delas do CPII e duas do MAST.  Para refletir sobre esta interação 

consideramos importante reproduzir um diálogo ocorrido durante a entrevista da representante 

do SEPEC, mediadora da relação entre o CPII e o MAST - lembrando que esta mediação 

passava pela apresentação do jogo como estratégia mobilizadora para a implantação de uma 

atividade alternativa na escola, o Programa de Iniciação à Pesquisa Científica em Sociologia 

(IPCS).   

E1- Então decidimos começar e foi quando você estava chegando com o jogo e ia 

acontecer uma reunião de colegiado. E aí decidimos levar nesse colegiado e usar o 

jogo para lançar a proposta de criação do IPCS. [...] Lembro-me que aí você fez uma 

intervenção e falou assim: „que [...] os museus não tinham provas, não tinham as 

formalidades da escola, mas não tem ali os meninos cotidianamente. Só os tem de 

forma esporádica‟. 

P- E mesmo assim não vão todos como vão às escolas. A escola pega todo mundo. 

E1-[...] levamos ali uma discussão sobre educação formal e educação não-formal de 

ensino, pesquisa e extensão, de colaboração e associação entre o trabalho do 

currículo regular da escola e uma educação mais alternativa. [...] 

P- Ainda tem a questão de que o jogo tocava em vários problemas que preocupam os 

professores de Sociologia. Lembro-me de que falei para o grupo que, para a 

educação contribuir de forma mais efetiva para a solução destes problemas, ela não 

pode se restringir à sala de aula. Ela tem de ser mais ampla.  

E1- As suas interpretações eram de alguém que vinha de fora colocando a 

perspectiva do ensino não-formal. Ali começou a colaboração. As suas colocações 

estavam ajudando a conquistar os professores para uma proposta que estava sendo 

levada pelo SEPEC (“aí foi uma importante colaboração interinstitucional”).Esta 

proposta do ensino não-formal vem do SEPEC, mas, como ele é um setor que está 

sendo criado pela Direção Geral da escola, encontra resistências [...]. Mas, como 

venho acompanhada de você, que vem de outro lugar e que vem com a fala de que 

isso pode acontecer e de que se a gente se restringir ao ensino, a gente não dá conta 

da mudança. É por isso que os [...] museus estão aí, mas que também eles não 

podem sobreviver sozinhos. Quer dizer, ou o alternativo existe ou vamos sucumbir. 

[...] Então, a gente precisa se abrir para o alternativo. Aí você conseguiu ajudar ao 

SEPEC e a uma proposta que é uma alternativa inovadora na escola (informação 

verbal)
52

 

A entrevistada explica que estava ali levando uma proposta de educação não-formal, 

mas que o fato de ela representar um órgão da Direção da escola fez com que uma questão da 

educação formal interferisse na conversa. Segundo a avaliação feita por esta professora, a 

discussão que realizamos naquela reunião sobre as diferenças entre a educação formal e não 

formal ajudaram a promover o diálogo.  
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 Trecho da entrevista realizada pela pesquisadora (P) à entrevistada n˚ 1 (E1) coordenadora do SEPEC. 



 

Desta conversa, a professora destaca a importância de termos falado sobre o fato de a 

escola precisar realizar avaliações de aprendizado dos alunos para que possa exercer sua 

função social. Nesse sentido, faz parte da função a responsabilidade de certificar o 

aprendizado dos estudantes. Vimos que, como os museus não precisam fazer essa certificação, 

eles ficam mais livres para explorar os conteúdos a partir dos interesses dos alunos, já que não 

têm obrigação de cumprir nenhuma programação pré-determinada. E, por isso, conversamos 

sobre como uma colaboração entre o museu e a escola pode ajudar a motivar os estudantes a 

se dedicarem mais aos estudos.   

Consideramos que a ajuda do jogo e desta conversa, a qual a professora se refere, 

ajudaram a promover o diálogo na reunião do Colegiado de Sociologia, pois contribuíram 

para manter o foco da discussão em algo que unia todos os que estavam participando daquela 

atividade. Ou seja, ajudou a manter o foco na discussão sobre de que forma a colaboração 

entre a educação não-formal e a educação formal podem contribuir para a implementação de 

um PPP emancipatório. A entrevistada considera que, nesse momento, a presença de alguém 

de fora dessa estrutura, e que representava a educação não-formal, ajudou a manter o foco da 

discussão. 

Na reunião, fizemos aos professores uma proposta de complementaridade entre estas 

duas modalidades educativas, uma complementaridade que acontecesse de tal forma que 

contribuísse efetivamente para facilitar o alcance do objetivo que todos ali tinham de 

fortalecer a prática de um PPP emancipatório. O projeto unia não só os educadores presentes 

naquela reunião, mas as atividades propostas ali, ou seja, o jogo, o IPCS e a colaboração entre 

o MAST e o CPII.  

A partir desta reunião de colegiado, um grupo de professores - principalmente os 

coordenadores que tinham dedicação exclusiva - iniciou o processo de elaboração e de 

implementação do IPCS. Deste grupo, colaboramos mais de perto no trabalho desenvolvido 

por quatro professoras. Por isso, é o grupo de referência para o nosso estudo. Durante este 

processo, o CPII entrou em greve, o que interrompeu nosso contato. Mas, após este período, 

os professores me enviaram por email o texto do IPCS e me convidaram para uma reunião 

com o objetivo de conversarmos sobre este trabalho a forma como ele poderia se relacionar 

com a proposta de colaboração entre o MAST e o CPII.  



 

A proposta do IPCS é a de desenvolver com os alunos da escola pesquisas no campo 

da Sociologia e realizar atividades de extensão relacionadas às mesmas. Envolve estudantes 

do Ensino Fundamental e Médio de quase todas as unidades do CPII, onde são desenvolvidas 

com os alunos oficinas para a construção de projetos em duas linhas de pesquisa: “Cultura e 

Cidadania jovem” e “Cidadania Planetária”. 
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 Destacamos a seguir uma frase do texto do 

projeto do IPCS que fala sobre os objetivos deste trabalho. 

Esperamos que o educando perceba que a sua felicidade está entrelaçada com a de 

outros e, assim sendo, sua participação, apoiada e vivenciada no quadro de 

referências éticas e cidadãs, contribua e amplie as ações orientadas para a 

transformação social, para a construção de uma sociedade mais justa, participativa, 

cooperativa e solidária.  

 Este objetivo está totalmente afinado com a nossa proposta de colaboração entre o 

museu e a escola, e também com a proposta do jogo “Unidos para construir um mundo 

melhor”. Essa afinidade foi o que nos levou a estabelecer uma intensa relação entre os 

trabalhos. Com base nos depoimentos das entrevistas que nos foram concedidas pelas 

professoras responsáveis pelo IPCS, pelas educadoras do MAST e pela coordenadora do 

SEPEC, faremos uma reflexão sobre esta ação colaborativa.  

Então você ficou vinculada a este grupo. Lembro que você chegou a pensar primeiro 

em se vincular ao Programa IPC Área Verde e isso não foi adiante. A diferença é 

que você estava presente desde o surgimento do Programa IPC Sociologia, desde a 

primeira reunião. Você estava no berço de criação deste programa. Desde quando se 

estava decidindo se ele ia acontecer ou não, você já estava lá colaborando 

(informação verbal).
54

  

Este trecho da entrevista traz um ponto para a reflexão, pois revela a importância que a 

colaboração se dê desde o momento inicial do trabalho, uma vez que favorece a estruturação 

das ações a partir de objetivos e princípios que atendam o máximo possível aos interesses e 

expectativas de todos os envolvidos. Assim, é possível a realização de um trabalho não 

alienado, obviamente dentro das possibilidades de existência deste tipo de atividade - dentro 

dos limites das estruturas das instituições e da sociedade capitalista. Esta questão dos limites 

da estrutura da escola na sociedade capitalista é o que vem à tona neste outro trecho da 

entrevista: 

Comparando com o Programa Área Verde, este último já surgiu como espaço 

alternativo (grupos de alunos iam voluntariamente ajudar a construir/cuidar daquela 
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 Os nomes originais das linhas de pesquisa eram: “Cultura e Comportamento Jovem” e “Cidadania Ambiental”. 

Mas, o grupo aceitou a sugestão que mudar os nomes para que estes ficassem mais apropriados para o objeto da 

Sociologia que é a questão da cidadania. Construímos coletivamente os novos nomes a partir de uma rica 

discussão sobre os objetivos e estratégias de ação deste trabalho.  
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 Trecho da entrevista da coordenadora do SEPEC. 



 

área verde). A ponto de alguns professores terem até questionado “mas como esta 

colega ousa ter um trabalho alternativo na escola, ao invés de dar aula da disciplina 

regular obrigatória (Ciências e/ou Biologia)?”. Até comentavam: “Ela não recebe o 

aluno para ensinar”. E esses comentários foram inclusive determinantes para que 

essa professora tivesse um dia transformado essa atividade/oficina alternativa na 

Área Verde em uma disciplina eletiva para demonstrar que estava realizando a 

denominada atividade de ensino. Depois, com o surgimento do SEPEC em 2004, 

essa prática pedagógica desenvolvida neste local foi então identificada, denominada 

e tratada como Programa de Iniciação à Pesquisa Científica – Área Verde 

(informação verbal).
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A situação relatada neste trecho mostra mais uma vez a reflexão sobre a relação entre 

o obrigatório e o alternativo dentro da escola. Mas, aqui, surge um novo elemento: a 

caracterização da escola como espaço definido a partir de uma estrutura fundamentada nas 

disciplinas. “Teve que ser uma disciplina para dizer que pertencia àquele lugar”.  

Não cabe neste trabalho uma discussão mais aprofundada da questão, o que exigiria 

um mergulho no campo de estudo do currículo. Somente esse mergulho permite uma visão 

científica sobre esta questão, que muitas vezes tem sido tratada a partir de uma perspectiva 

“ingênua” do senso comum. Apenas levantamos aqui este tema para começar a identificar 

limites estruturais que interfiram no trabalho colaborativo entre o museu e a escola. 

No campo da educação ambiental, o tratamento superficial desta questão tem levado a 

uma defesa ingênua da interdisciplinaridade. Dizemos ingênua porque, em geral, 

desconsidera-se nesta discussão a complexidade de relações que se estabelecem na escola e 

na interface desta instituição com o resto da sociedade nos processos de construção e 

transformação do currículo.  

Às vezes, parece que esta “ingenuidade” vem do “esquecimento” de uma questão 

básica: a escola está inscrita na sociedade, ou seja, é parte dela e por isso tem uma função 

social. Esquece-se também que a forma como a escola cumpre a sua função social é 

construída historicamente e não simplesmente por decisões de foro íntimo. Ou seja, trata-se 

de uma questão que não deve ser reduzida a uma perspectiva comportamental de um 

professor ou de um grupo de professores em particular. Trata-se de uma questão relativa à 

estrutura de uma sociedade e da estrutura que esta sociedade define para uma de suas 

instituições sociais, a escola. É essencial não ignorar isto, mas ao mesmo tempo, é preciso 
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 Trecho da entrevista da coordenadora do SEPEC. 



 

considerar dialeticamente a escola como instituição social que, como todas as outras, ao 

mesmo tempo constrói, mantém e transforma a sociedade.  

Consideramos que, para promover a colaboração entre a educação formal e não-

formal, devemos partir desta materialidade que constitui a escola, devendo o mesmo ser feito 

em relação ao museu. Neste sentido, é útil analisar uma conversa que tivemos com uma das 

educadoras do museu: 

E4 - O certo seria conversarmos na reunião sobre tudo, mas não dá tempo [...].  

P – É, isso que você está falando tem a ver com essa coisa do coletivo, mas isso não 

é fácil de construir. Isso é caminhar na direção contrária ao mundo. O mundo 

caminha para o individualismo e a gente tem que caminhar para o coletivo. Isso 

significa tempo de convivência e isso tem diminuído cada vez mais, porque a 

instituição tem de estar sempre mostrando serviço e, para isto, em geral, o que mais 

conta é o número de visitantes (informação verbal)
56

.  

O trecho do diálogo que foi apresentado acima mostra como também a estrutura e a 

dinâmica de um museu inserido em uma sociedade capitalista se constituem a partir da 

própria estrutura e dinâmica desta sociedade. Portanto, vemos que o museu, assim como a 

escola, é uma instituição que constitui a sociedade individualista, condição que impõe limites 

para a realização de um trabalho mais colaborativo, tanto dentro destas instituições quanto 

entre elas. 

 

3.1.5 A colaboração nas oficinas com os estudantes 

 

 

Dentro destes limites, foi realizado este trabalho de colaboração entre o MAST e o CPII. 

A partir de agora, vamos começar a acompanhar um pouco desta ação a partir de um trecho da 

entrevista da professora de Sociologia que coordena o IPCS. 

A primeira experiência com o jogo foi no colegiado. Nosso principal problema é 

material didático. Então vimos o jogo como a possibilidade de repensarmos cartas 

do jogo para os objetivos das disciplinas “Sociedade e Cidadania” e “Sociologia”. 

Ficou todo mundo empolgado. [...] A redução da minha carga horária foi 

fundamental para fazer tudo o que fiz. Até aí pensava no jogo como material de sala 

de aula. Mas, depois, você sugeriu o jogo como estratégia para “seleção” dos alunos 

para o IPCS. Em geral, as seleções tradicionais, as coisas são muito voltadas para o 

indivíduo e não para o coletivo (informação verbal).
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 Como a professora relata na entrevista, sugerimos de que o jogo fosse utilizado em 

oficinas com os estudantes para divulgar o IPCS e, a partir da participação deles, fosse feita a 
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 Trecho da entrevista realizada pela pesquisadora (P) à entrevistada n˚ 4 (E4). 
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 Trecho da entrevista realizada pela pesquisadora à entrevistada n˚ 3. 



 

seleção dos interessados a participar deste programa. O grupo gostou da idéia e começamos a 

trabalhar nisso. Entre o dia (14/07/2005) da reunião de colegiado, quando a proposta do IPCS 

foi apresentada para os professores do Departamento de Sociologia, até o dia (11/05/2006), 

data em que fizemos a primeira oficina do jogo com os estudantes, se passou quase um ano. 

E, entre esta primeira oficina e a última (14/09/2006), foram mais quatro meses de trabalho. 

Neste período, nos reuníamos semanalmente - no horário de reunião dos professores de 

dedicação exclusiva - para estruturarmos o trabalho. Nestas reuniões, fazíamos o 

planejamento das atividades, construíamos o material necessário para a realização destas, 

além de as avaliarmos e reformularmos.  

Depois destas oficinas, passamos a algumas reuniões entre os professores responsáveis 

pelo IPCS com educadoras do MAST, para um maior conhecimento das possibilidades de 

trabalho colaborativo e construção coletiva de uma proposta mais ampliada de colaboração 

entre estas instituições. Participamos desta interação até outubro de 2006.  

Realizamos oficinas do jogo em quatro unidades do CPII (duas em cada unidade, uma 

no turno da manhã e outra no da tarde). Nestas oficinas, os alunos jogavam organizados em 

grupos. Depois, abríamos a roda, conversávamos um pouco sobre o jogo e apresentávamos a 

proposta do IPCS. Os que se interessavam em participar, se inscreviam.  

O jogo que utilizamos com os estudantes nestas oficinas não foi exatamente o mesmo 

que os professores experimentaram na reunião de colegiado. Eles haviam feito novas cartas 

para o jogo porque não existiam cartas específicas para as disciplinas que eles lecionavam: 

“Sociedade e Cidadania” e “Sociologia”.  A seguir, citamos alguns trechos da entrevistas que 

fizemos com a coordenadora do IPCS para refletirmos um pouco sobre esta trajetória.   

“Não deu tempo de fazer uma análise mais aprofundada do jogo. Foi mais fácil fazer 

cartas novas do que reestruturá-lo. [...] Para refazer um jogo era preciso consciência da função 

de cada carta” (informação verbal).
58

 

Para a primeira oficina, o grupo fez novas cartas só das amarelas
59

 e vermelhas. Mas, 

depois fizeram também cartas azuis.  
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As azuis exigiam mais elaboração. Passei uma tarde inteira para fazer o pessoal 

entender. E todos questionavam: “vamos fazer tudo de novo?” Cortar, colar tudo 

isso deu muito trabalho. Era tudo artesanal.  Achar o tamanho da carta, colar por 

cima, multiplicar pelo número de necessário de quites. Disseram que eu estava 

maluca. [...] Aí eu disse: [...] „temos que seguir a estrutura do jogo. E lá tem cinco 

problemas. Precisamos fazer cartas para cada um deles‟. Na segunda versão, fizemos 

cartas de Sociologia para os cinco problemas e mais cartas amarelas também. [...] 

Tivemos problemas porque, neste meio tempo, teve a greve e desmobilizou tudo. 

[...] (informação verbal).
60

 

 Como a professora explica, não houve tempo suficiente para que o grupo se 

apropriasse amplamente da estrutura e dos conteúdos do jogo. Mas, desde o início, o grupo 

decidiu que seria necessário construir cartas para as disciplinas que eles lecionam. No início, o 

jogo tinha cartas de todas as disciplinas em geral presentes no Ensino Fundamental - o 

contexto original do jogo. Mas, no caso do CPII existem algumas outras, como as duas 

disciplinas sob a responsabilidade do Departamento de Sociologia.  

 Não tivemos a oportunidade de fazer nenhuma discussão sobre este processo de 

apropriação do jogo no CPII. Certamente este tema daria uma investigação muito 

interessante, até porque durante as oficinas do jogo com os estudantes alguns professores de 

outras disciplinas também se envolveram.  

 Antes, durante e até um pouco depois das oficinas do jogo com os estudantes, o nosso 

tempo era todo ocupado com esta atividade. Uma coisa na qual gastamos um bom tempo 

foram as discussões sobre a forma de apresentação do IPCS. Ela foi modificada várias vezes 

a partir da avaliação sobre a experiência realizada. 

Vimos que este negócio não está funcionando. Eles estavam empolgados jogando e 

depois, quando íamos apresentar o IPCS, parecia uma aula. (Eles se referiam como 

uma aula.) A idéia era mostrar que era um espaço diferente da sala de aula, mas a 

gente acabava reproduzido a lógica da sala de aula. O professor falando e o aluno 

ouvindo apenas. Era uma lógica autoritária. Mas, essa era uma estratégia que nos 

diferenciava no jogo. A gente não está querendo que ele pense que é só jogar. 

Queríamos formalizar, porque sabíamos que para a cabeça do aluno esta 
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formalização era importante. Mas, a forma como esta formalização foi feita não era 

a ideal. Era chata, enfadonha... (informação verbal).
61

 

A partir desta avaliação, decidimos, ao final da atividade do jogo, pedir que cada grupo 

selecionasse uma das cartas do jogo que apresentava o problema socioambiental mais mobilizador 

segundo seus integrantes. Depois que todos faziam isso, abríamos a roda e conversávamos sobre 

estes problemas e como os estudantes poderiam no IPCS realizar estudos e ações sobre estes 

problemas.   

Mas, que a gente pudesse a partir do jogo, a partir das questões do jogo, e que o 

IPCS seria este espaço para construir conhecimentos que ajudassem a pensar em 

soluções para os problemas da fome, da desigualdade, da educação [...]. Construir 

conhecimento, não qualquer conhecimento, mas conhecimento de Sociologia que 

ajudasse a mudar a situação [...] Aí a idéia foi você mesmo que deu. Você disse: por 

que não pedir que eles escolham uma carta?  Aí a sua presença foi fundamental. 

Porque, como você conhecia melhor do que ninguém a estrutura do jogo e as 

possibilidades que ele podia oferecer, você teve uma idéia que talvez passássemos 

uns três ou quatro anos para ter. [...] Aí funcionou essa experiência anterior. Por isso 

que eu falo que não temos um modelo pronto. Ele foi sendo construído. E a gente foi 

acertando e errando. Era uma experiência nova para todo mundo (informação 

verbal).
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As modificações feitas neste percurso sempre visaram tornar a atividade menos formal 

e mais participativa, buscando, com isso, promover maior mobilização dos estudantes.  E o 

mais interessante é que a pessoa que mais insistiu nesta questão de evitar a formalidade não 

foi alguém do museu, e sim alguém da escola.  

Sobre a dinâmica de apresentação do IPCS, alteramos a forma no último dia. Pois é, 

a gente acaba fazendo as coisas do jeito que estamos acostumados. Tem de se fazer 

uma apresentação, pensa-se logo numa coisa formal. Mas, desde o início, eu estava 

inconformada com aquilo e dizia: „temos de botar estes meninos pra falar‟. Foi um 

show este último dia aqui em São Cristóvão (informação verbal).
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Durante essa trajetória, modificamos não apenas o conteúdo e a dinâmica da oficina, mas a 

estratégia de divulgação desta para os alunos. A que funcionou melhor foi a última, na qual os 

professores escolheram os alunos avaliados que tinham maior possibilidade de se interessar pelo 

IPCS e os convidaram para participar da oficina em um turno diferente daqueles das suas aulas.    

[...] escolhemos os alunos e depois fomos às salas convidar. Explicamos que eles 

foram escolhidos por serem pessoas especiais para este jogo e que, além do jogo, 

íamos apresentar lá outras coisas. E dizíamos: „A gente não escolheu você por 

acaso‟. Para minha agradável surpresa – porque eles não se inscreviam no SESOP
64
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–, estavam lá na hora marcada (fora do horário da escola, porque se fosse no horário 

não ia rolar) (informação verbal).
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Foi mesmo muito interessante esse último dia, quando consolidamos a principal 

modificação feita na oficina anterior, e conseguimos juntar um grupo de alunos, todos muito 

interessados. Nas oficinas anteriores, sempre tinha um grupinho não muito afinado com os 

objetivos da atividade. Neste dia, anotei no diário de campo a seguinte fala de um estudante: 

“Aqui nós nos relacionamos um com o outro. Na aula normalmente nos relacionamos 

somente com o professor e não o colega. Sei que não dá para ser assim todo dia, mas quem 

sabe dá para ser assim uma vez por mês”.  

 Uma conclusão importante a que chegamos ao final foi a de que teria sido melhor 

termos tido oficinas com a participação de um número menor de estudantes, desde que todos 

ali estivessem presentes de forma voluntária. E, em parte, isso significava estar ali fora do 

horário de aula. Quando a oficina era realizada no horário de aula do aluno, era mais comum 

termos alguns não tão envolvidos. Ficavam divididos porque tinham de voltar para a aula, ou 

porque estava na hora do recreio ou da saída. Isso traz de volta a discussão da comparação 

entre educação formal e não-formal. 

E1- Olha só, se você for ver quais são os eixos diferenciadores, não é só a questão 

da avaliação, o outro é o tempo. O tempo do formal é diferente do não formal. [...] 

P- Tem a questão do conteúdo. O aluno no museu escolhe o conteúdo que quer 

explorar mais demoradamente. 

E1- O conteúdo está embutido na questão da avaliação. E aí o tempo ficou 

escondido. E na hora de decidir quem vai, vai o de dedicação exclusiva, porque tem 

mais tempo. [...] No não-formal, é um tempo transgressor. Um espaço transgressor. 

Avaliação transgressora. Conteúdo transgressor. [...] Aí, na hora de fazer a seleção, o 

IPCS transgrediu também levando o jogo (informação verbal).
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O IPCS é um programa de iniciação científica diferenciado, até porque o seu objetivo 

não é só o de formar para a ciência, mas preparar para a cidadania. Assim, até são 

desenvolvidas pesquisas que ajudam a construir conhecimentos científicos, mas não se trata 

de um trabalho que discuta a ciência apenas pelo viés do compromisso com a ciência. Ele 

também assume claramente o compromisso com a transformação da sociedade. E é a partir 

destes compromissos, que o IPCS se desenvolve associando pesquisas a trabalhos de extensão 

e de divulgação científica.  
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Essa natureza engajada do IPCS parece se relacionar de forma significativa com o 

interesse de estudantes que mais fortemente buscam assumir o compromisso com a 

transformação da sociedade. Ao que parece, eles se motivam a participar desta atividade 

principalmente pelo desejo de se engajarem em algo que seja relevante não só para a sua 

formação, mas para a sociedade. Entretanto, mesmo com tudo isso, não é possível escapar 

completamente do que é imposto pela estrutura da sociedade e da escola. Foi a realidade 

mostrada pela coordenadora do IPCS que nos fez entender esse contexto complexificado pela 

presença de muitos interesses. A seguir, reproduzimos o diálogo que deu origem a esta 

reflexão.  

E3- É uma coisa é meio híbrida entre o formal e o não-formal. Mas o vínculo maior 

deles é com o formal. Tanto que, às vezes, eles se referem aos nossos encontros 

como aulas. Para eles, o que acontece dentro do espaço da escola é aula.  

P- Mas, não segue as mesmas regras da escola, não tem avaliação, não tem um 

horário rígido, não é obrigatório. São outras características. 

E3- Mas, quando pensamos no trabalho, pensamos sim em uma avaliação do 

processo. 

P - Vocês sentiram necessidade de fazer uma avaliação? Por quê? 

E3 - Precisamos saber quem realmente acompanhou o trabalho. E eles querem um 

certificado. 

P - Não é que façam por isso, mas eles querem um certificado. É isso? 

E3- Se estamos oferecendo um trabalho de pesquisa, de alguma forma temos de nos 

aproximar desse modelo. Nós temos uma forma diferente de pensar a pensar: „Se 

vou para a Área Verde, ganho um certificado [...]‟. Porque, se você participa de uma 

sociedade massa, você tem que mostrar um papel pelo menos de que passou por um 

Programa de Iniciação Científica para poder dizer que fez aquilo ali.P- Eu sinto é 

que eles se envolvem pela atividade em si. Eles querem compreender melhor a 

realidade e ajudar a mudá-la. 

E3- É, mas, os pais estão mais preocupados com o certificado. 

P- É como na questão do jogo
12

. Quando o pessoal começa a jogar, em geral se 

envolve tanto nas discussões que se esquecem que estão competindo contra o tempo. 

A gente precisa ficar o tempo todo anunciando o tempo que resta para acabar o jogo. 

E3- Bem, pelo menos até agora não ouvi ninguém perguntando: „quanto vale isso?‟ 

ou „o que vai acontecer se eu não fizer aquilo?‟ [...] Mas, é claro que o prêmio é 

bem-vindo (informação verbal).
67

  

É preciso admitir que não basta se sentir engajado em um projeto que visa à 

transformação da realidade para nos livrarmos das limitações do sistema capitalista. Faremos, 

a seguir, a análise do diálogo citado acima. A professora nos fala da necessidade de avaliação 
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e de certificação no IPCS. Aponta alguns motivos para explicar essa necessidade. Um deles é 

que “Precisamos saber quem realmente acompanhou o trabalho. E eles querem um 

certificado”. Ela disse que, desde o início, o IPCS via a necessidade de oferecer certificado ao 

estudante e que, por isso, pensou-se num processo de avaliação do mesmo.  

A professora justifica a necessidade que o estudante sente de receber um certificado. 

“Porque, se você participa de uma sociedade de massa, tem que mostrar um papel [...]”. E ao 

ser lembrada de que os estudantes acabam envolvidos na atividade por motivos intrínsecos ao 

trabalho, a professora diz: “É, mas, os pais estão mais preocupados com o certificado”. Os 

pais estão preocupados com o que vai acontecer quando seus filhos saírem da escola, pois 

querem garantir um currículo que possa favorecer a inclusão destes no mercado de trabalho. 

Então, por mais que exista a preocupação com a formação geral dos filhos, eles também se 

preocupam com certificados. E, como existe uma relação de dependência - especialmente 

financeira - entre os alunos e pais, a preocupação destes chega àqueles. 

Mas, esse não é o único motivo para a existência do certificado. No trecho da 

entrevista que citamos abaixo, a educadora evidencia outra razão.  

“Se estamos oferecendo um trabalho de pesquisa, de alguma forma temos que nos 

aproximar desse modelo. Nós temos uma forma diferente de pensar a pesquisa, mas 

precisamos dialogar com as outras. Até porque o aluno vai pensar: „Se vou para a 

Área Verde, ganho um certificado [...]‟ E, também por isso, o certificado aparece 

como algo necessário”.  

Quando a professora fala do interesse dos alunos no certificado, argumentamos o 

seguinte: “É como na questão do jogo. Quando o pessoal começa a jogar, se envolve tanto nas 

discussões que se esquece de que está competindo contra o tempo. A gente precisa ficar o 

tempo todo anunciando quanto tempo resta para acabar o jogo”. Argumentamos que este tipo 

de envolvimento na atividade pela tarefa em si, e não pelo “prêmio”, aconteceu também no 

IPCS. Em relação a isso, a professora afirmou: “Bem, pelo menos até agora, não ouvi 

ninguém perguntando „quanto vale isso?‟ ou „o que vai acontecer se eu não fizer aquilo?‟ [...]. 

Estas questões costumam ser bem freqüentes no cotidiano da escola, quando os alunos 

querem saber o valor das atividades para a sua nota e, a partir daí, decidem o grau de 

envolvimento que devem ter nas atividades. São questões que, em geral, soam como 

verdadeira tortura para os professores, uma vez que é muito difícil esta relação 

“mercadológica” a interferir nos processos de construção de conhecimentos dentro da escola. 



 

Assim, entendemos que atividades do tipo do jogo “Unidos para construir um mundo melhor” 

e do IPCS ajudam a construir outro tipo de relação nos processos de ensino-aprendizagem.  

O diálogo apresentado acima mostrou-se bastante revelador dos limites para um 

envolvimento inteiramente engajado dos estudantes nas atividades educativas. Mas, 

consideramos que, tanto na experiência do jogo, quanto na do IPCS, é possível discutir com 

os estudantes a contradição que existe entre o modelo de sociedade proposto por este projeto 

com o fato de ser necessária uma motivação externa à atividade para garantir seu 

envolvimento. Mas, com isso, não queremos dizer que basta a motivação intrínseca para 

participar das atividades de forma a viabilizar esta participação.  

Fazemos essa ressalva a partir da análise de um outro trecho da entrevista, quando a 

professora diz: “A redução da minha carga horária foi fundamental para fazer tudo o que fiz” 

(informação verbal)
68

. Mais uma vez pode-se perceber o tempo como fator limitante de uma 

ação educativa emancipatória. Neste exemplo, fica claro que está em jogo um investimento à 

parte do estabelecido nesse tipo de trabalho. No caso da atividade do IPCS, por exemplo, 

exigiu-se um tempo além do normalmente disponível ao professor em sua carga horária 

dedicada às aulas.  

De fato, a questão do tempo foi determinante em todo este trabalho. Ele inclusive 

provocou e atrapalhou dialeticamente a colaboração no elaborar e confeccionar as novas 

cartas para o jogo. O tempo de reunião não era suficiente para tudo o que precisava ser feito, e 

isso levou a estratégias como trabalho colaborativo via internet para a elaboração dos 

conteúdos das cartas - com os limites próprios deste tipo de colaboração - e divisão do 

trabalho manual durante as reuniões para a confecção das cartas, além da seleção e 

organização dos exemplares dos jogos para as oficinas.  

Com o tempo, aperfeiçoamos a divisão das tarefas na confecção das cartas. Entre 

cortar, colar, separar e ordenar as cartas, as pessoas se inseriam em tarefas nas quais 

conseguiam maior produtividade. Estas se complementavam, e cada vez conseguíamos 

realizar mais rapidamente este trabalho, aumentando seu rendimento. Conseguíamos produzir 

mais graças ao efeito do trabalho combinado do grupo, ou seja, produzíamos a “força 

coletiva” (MARX, 2006, p.379).  
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Mas, este tipo de divisão de trabalho não era a mesma que caracteriza os processos de 

cooperação da fábrica capitalista descrita por Marx, pois não havia separação entre quem 

pensava e quem realizava o trabalho manual. Todos podiam participar, embora alguns 

tivessem mais tempo disponível do que outros para concretizá-la. Além disso, o grupo se 

movia a partir de um projeto pertencente a esse coletivo e não a alguém em particular. 

Todo o processo acima descrito foi importante, porque mostra não existirem só limites 

neste trabalho de colaboração entre museu e escola, mas, sobretudo, possibilidades. A seguir, 

reproduzimos um trecho de um diálogo com outra professora. 

E2– [...] Você entrou com muita coisa para mostrar, mas com uma postura de troca. 

Geralmente as pessoas vão nos treinar. Já vão apresentando alguma coisa pronta. 

Você sempre agiu tentando juntar forças, mas não menosprezando em nenhum 

momento a situação da escola. Porque acho que tem isso também para quem 

trabalha no não-formal, acha que a escola é horrível, não é? E nós da escola 

estamos também neste ponto de nos acharmos horríveis, com baixa auto-

estima. [...]  

P– Mas, isto não é nenhum mérito pessoal. Acontece porque eu também trabalho na 

escola e vejo muita coisa importante que acontece lá.  

E2– Até isso você trabalha nas duas pontas. Acho que foi muito importante essa sua 

postura como animadora dessa parceria de encontrar as pessoas e em nenhum 

momento se colocar numa posição melhor ou superior porque está no não-formal.  

P- Então você diria que uma coisa que dificulta esta colaboração entre o museu e a 

escola tem relação com esta questão da postura? 

E2- É, essa postura de hierarquia. Por exemplo: Lá se faz ciência, na escola não se 

faz ciência. O profissional, a princípio, é mais bem-preparado, está na academia, e o 

da escola não está (informação verbal)
69

.  

Esta conversa revela outra questão muito importante na colaboração entre museu e 

escola: a necessidade de que exista um profundo respeito por todos os envolvidos no 

processo. Não do ponto de vista burocrático, mas no aspecto real. Um respeito fundamentado 

na convicção de que os saberes de todos os envolvidos, sejam eles professores, alunos, 

profissionais de museus, dirigentes das escolas ou dos museus, etc., são diferentes, mas de 

igual valor para a construção do trabalho colaborativo contribuir na constituição de processos 

de desalienação transformadores da realidade.  

Portanto, é preciso combater posturas de superioridade e as de inferioridade, pois 

fazem parte de uma cultura que sustenta e é sustentada pelo capitalismo. Só será possível 
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realizar este combate se a escola olhar para o museu com sua auto-estima fortalecida, de 

forma a.mostrar ao museu o quanto ela constrói de conhecimento sobre a realidade no seu dia-

a-dia. Sem este conhecimento da realidade da escola, torna-se mais difícil o desenvolvimento 

de um projeto político emancipatório por parte do museu.  

Além disso, vemos que muito conhecimento científico pode se construir a partir da 

reflexão sobre o que acontece no „chão‟ da escola. Mais: ninguém melhor do que quem vive 

esta rotina da escola para construir conhecimento científico, por exemplo, no campo da 

educação.  

Vale dizer que valorizar a escola nesta relação não significa desvalorizar os museus 

nem outros conhecimentos como os presentes na cultura popular, sem desvalorizar os 

conhecimentos científicos. A seguir, buscaremos nas palavras da mesma professora acima 

citada outros elementos para esta reflexão.  

O que é mais legal nesse encontro do MAST com o Pedro II é sair do formal para o 

não-formal, porque as experiências mais significativas que temos com o jovem hoje 

são fora da sala de aula. Tive uma experiência com uma menina que foi minha aluna 

em uma visita que fizemos a um submarino, e para ela que queria fazer Biologia 

Marinha [...]. Outro aluno falou de uma visita ao Museu de Petrópolis. É 

infinitamente superior à experiência fora da sala. [...] Quando comecei, era mais 

fácil a sala de aula. Hoje precisamos de recursos para agregar experiências, 

incentivos, idéias e atividades. Principalmente o museu, que tem todo arcabouço de 

conhecimento, pessoal preparado. Ciência é vida [...] (informação verbal)
70

.  

Consideramos importante destacar desse depoimento o fato de essa professora 

reconhecer tão intensamente o valor do conhecimento científico a partir dos recursos da 

educação não-formal para motivar os alunos aos estudos nos dias atuais. Diante de tantos 

elementos motivadores que existem hoje para outros tipos de atividades, ela ressalta a 

importância do estímulo da educação não-formal. 

Lembramos também o brilho dos olhos e a emoção da professora ao trazer suas 

experiências, revelando que não é apenas o aluno que se motiva com este contato da escola 

com os museus. E é a partir dessa emoção que essa professora traz à tona uma das maiores 

possibilidades da colaboração entre o museu e a escola: a de provocar no aluno o gosto pelos 

estudos - condição indispensável para que se realize um trabalho educativo não-alienado. E 

esse tipo de envolvimento do aluno contribui para que o professor também se realize no seu 

trabalho.  
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A professora reconheceu o valor dos museus, mesmo achando que neles não se 

costume reconhecer o valor das escolas. Consideramos que a valorização recíproca seja um 

ponto fundamental para provocar a reflexão de quem pretende desenvolver um trabalho de 

colaboração entre estas duas instituições.  

E, para reforçar o estímulo a esta reflexão, finalizamos o comentário sobre o tema 

repetindo a seguinte frase da professora “Porque acho que tem isso também: quem trabalha no 

não-formal acha que a escola é horrível, não é? E nós da escola estamos também neste ponto 

de nos acharmos horríveis com baixa auto-estima”. Nesse sentido, cabe um exemplo 

fantástico de atividade que levantou a auto-estima dos professores. Trata-se de um trabalho 

desenvolvido com os estudantes sobre o Bullying
13

. A partir de estudos sociológicos sobre o 

tema, os estudantes fizeram campanhas de combate ao Bullying e produziram materiais de 

divulgação sobre o tema. Esta atividade gerou inclusive um reconhecimento do trabalho da 

equipe de Sociologia por parte de professores de outras disciplinas e autoridades da escola. 

No diálogo abaixo, conversamos sobre esta experiência com uma das responsáveis pelo IPCS.  

E3– A gente não pode excluir ninguém. Devemos tentar conquistar as pessoas 

mostrando como é bom se sentir importante para o grupo, para a escola... 

P– Para a sociedade. 

E– Foi muito bom ouvir os colegas dizerem „que legal essa campanha do Bullying‟ e 

irem para a aula usando o boton da campanha. 

P– Eles devem ter sentido efeito da campanha nas aulas deles. 

E3– Não que tenha resolvido, mas colocou a questão para o debate. 

P– Vocês deram uma ferramenta para trabalho deles. (informação verbal)
71

  

Este diálogo revela a necessidade de que seja reconhecida a importância de cada um 

para o coletivo. Esta experiência foi um excelente exemplo de como este tipo de 

reconhecimento tem o poder de mobilizar para uma ação voltada ao interesse coletivo. Trata-

se de apenas um dentre tantos valorosos trabalhos desenvolvidos na escola e que, 

infelizmente, pouca gente de fora toma conhecimento.  

Este trabalho também trouxe um importante elemento para a reflexão sobre as 

possibilidades da relação entre o museu e a escola. É o que poderemos observar a partir do 

seguinte depoimento, da mesma professora que nos falou sobre esta experiência.  
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Via o vínculo institucional (convênios) e agora vejo que esta relação com o MAST 

abre a possibilidade para viagens de ampliação de visão de mundo. Hoje, quando 

penso no MAST, penso nas pessoas que estão lá, na [...] e na [...]. O vínculo 

institucional não deixa de ser importante porque queremos colocar os meninos lá, 

mas passou a ter um sentido mais amplo. [...] Quando fui fazer o questionário do 

Bullying sobre a questão de gênero, me lembrei da [...]. Quando você fala das 

potencialidades, tem a ver com isso: com o que cada um pode colaborar para uma 

escola melhor, para um mundo melhor. Acho que, naquele dia que fizemos a visita 

ao MAST, já começamos a construir esse trabalho [...]. Parece que eu já conhecia 

aquelas pessoas há muito tempo, porque elas falavam do que é importante para mim: 

a mudança da sociedade. É a mesma tribo. [...] Não importa de que área a pessoa é. 

O que importa é o que ela pode fazer para colaborar (informação verbal)
72

.  

Neste depoimento, também esta professora fala sobre a relação entre os profissionais 

do museu e da escola, mas destaca outro elemento: a identificação entre os propósitos 

políticos e educacionais destas pessoas. Ela fala sobre o quanto isso tem sido importante para 

a colaboração entre o MAST e o CPII, se referindo inclusive ao trabalho sobre o Bullying 

desenvolvido no interior da escola e fora do contexto da relação com o museu, mas que a 

remeteu ao MAST por lá existir alguém com preocupação e estudos sobre uma das questões 

tratadas no trabalho.  

Então, temos razões para pensar que a colaboração entre o museu e a escola pode 

tornar-se mais impactante na medida em que exista uma maior identidade entre os 

profissionais destas duas instituições. Além disso, este depoimento da professora mostra que a 

colaboração entre as instituições reverberam nas ações internas a elas. Esta perspectiva dá 

sentido especial à colaboração entre o museu e a escola. Repetiremos a seguir uma frase onde 

da professora sobre esse sentido de colaboração “[...] Quando você fala das potencialidades, 

tem a ver com isso: com o que cada um pode colaborar para uma escola melhor, para um 

mundo melhor” - e também para um museu melhor. 

Esta proposta de trabalhar pela colaboração entre o museu e a escola não se deve à 

pesquisa de doutorado. Ocorre exatamente o inverso: a pesquisa de doutorado se justifica por 

se tratar de espaço de reflexão que visa a contribuir para o aperfeiçoamento deste trabalho em 

nossa prática profissional. Portanto, em novembro de 2006, quando nos transferimos do 

MAST para o Museu da Vida/ Fiocruz devido à aprovação em um concurso público, a 

pesquisa também sofreu alterações.  

Por vários motivos, a mudança de local de trabalho não alterou profundamente o que 

fazíamos. O novo local é também um museu de ciências ligado ao Governo Federal, assim 
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como o MAST. Além disso, o Museu da Vida desenvolve desde o início muitos trabalhos em 

colaboração com o MAST. Estas identificações facilitaram a construção de um projeto de 

ação conjunta entre museus e escolas públicas de seus entornos. Neste projeto, foi incluído o 

trabalho de colaboração entre o MAST e o CPII. Este novo projeto será descrito no próximo 

item, quando será possível constatar que tanto esta experiência de colaboração entre o MAST 

e o CPII quanto as anteriores foram decisivas para o desenvolvimento do trabalho realizado. 

A partir daí, o trabalho profissional ampliou-se e, mantendo a coerência com nosso referencial 

teórico-metodológico, ao atividade acadêmica também se modificou. Adaptamos a nossa 

pesquisa à nova realidade, mas mantivemos o foco, pois ela continuou a ser uma investigação 

sobre limitações, tensionamentos e possibilidades da colaboração entre museus e escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 O PROJETO “TECENDO REDES POR UM PLANETA TERRA SAUDÁVEL” 

 

 

3.2.1. Início do histórico do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”  

 

 

A proposta de trabalho do “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” se 

relaciona com uma política pública para a popularização da ciência e da tecnologia no Brasil. 

Esta política é a “Semana Nacional de Ciência e Tecnologia” (SNCT). A partir das 

informações que seguem em anexo nesta tese, pode-se obter um conhecimento mais detalhado 

desta política pública. Aqui traremos apenas alguns destaques que fizemos em função das 

informações que interessam mais diretamente para as discussões feitas na tese.  

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) é uma ação coordenada pelo 

Departamento de Popularização e Difusão de C&T da Secretaria de Inclusão Social do 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) do Brasil. Trata-se de atividade voltada para a 



 

difusão de conhecimentos de ciência e tecnologia junto à sociedade brasileira. Sobre o papel 

desta difusão, o MCT diz que:  

É importante que os brasileiros tenham a oportunidade de adquirir um 

conhecimento básico sobre a ciência e seu funcionamento que lhes dê condições de 

entender o seu entorno, de ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e de 

atuar politicamente com conhecimento de causa. A divulgação científica e 

tecnológica tem um papel importante também no aumento da qualificação geral 

científico-tecnológica da sociedade. Ela se processa através de instrumentos 

variados como os meios de comunicação, os centros e museus de ciência, eventos 

públicos, programas de extensão universitários, entre outros. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/11728.html. Acesso em 01/05/08 – 

9h. (grifo nosso). 

 Para concretizar ações que busquem oferecer ao brasileiro oportunidades de adquirir 

conhecimento científico visando a “atuar politicamente com conhecimento de causa”, é que 

o MCT implementou o Programa 0471 que apresenta a seguinte justificativa: 

Justificativa: permite a apropriação local da ciência, da tecnologia e da inovação 

para levar conhecimento e melhor atender às demandas sociais específicas. 
Também auxilia ao combate das disparidades, com a valorização das potencialidades 

e especificidades regionais. 

http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/42310.html. Acesso em 01/05/08 – 

9h. (grifo nosso). 

 Após esta justificativa, lemos no texto citado a seguinte informação: o Programa 0471 

pretende “possibilitar o desenvolvimento social a toda sociedade brasileira”. Também se 

afirma que, para se desenvolverem atividades e ações a ao amparo do Programa 0471 é 

essencial a observação de aspectos dentre os quais destaca-se a “[...] identificação do público-

alvo a ser beneficiado e em que medida o apoio solicitado irá resolver ou solucionar os 

problemas tecnológicos ou sociais, e como os resultados esperados irão beneficiar a 

população mais vulnerável e promover a inclusão social dessa parcela da população”.A 

partir desta prerrogativa foi implementada a ação 6702 que, conforme o PPA de 2004 deve 

entre outras atingir as seguinte finalidades: “apoiar o uso e a difusão dos conteúdos e 

aplicações da Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I em ações de inclusão social e redução 

das desigualdades sociais e promover ações que estimulem o aumento da participação dos 

diversos setores sociais na CT&I”
 73

.(grifo nosso).  

É no contexto desta política que coube ao Departamento de Popularização e Difusão 

de C&T a tarefa de “promover e coordenar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em 
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parceria com as instituições de ensino e pesquisa em ciência e tecnologia de todo o país, 

também com órgãos de todas as esferas da administração pública”
74

. A partir de 2004, a 

SNCT é realizada durante uma semana do mês de outubro.  

 A SNCT faz parte de uma política que determina que os recursos destinados à sua 

implementação sejam utilizados de forma a melhorar concretamente a qualidade de vida da 

população socialmente excluída. Ou seja, ela determina que as ações de popularização da 

ciência e da tecnologia tenham o objetivo de contribuir para a redução das desigualdades 

sociais. Significa dizer que estas ações não devem visar apenas à divulgação de 

conhecimentos científicos sem compromisso com uma real apropriação destes pela 

“população mais vulnerável”. Uma apropriação que permita uma melhoria da qualidade de 

vida destes setores da sociedade.  

Mas, entendemos que existe, nesta política, uma dubiedade em relação a esse objetivo, 

pois, para denominar o departamento do Ministério que cuidará destas ações, ela utiliza, ao 

mesmo tempo, os termos “popularização da ciência” e “difusão”. Por outro lado, ao definir o 

conceito de “difusão”, ela utiliza a expressão “divulgação científica”, e, como vimos no item 

1.3 desta tese, as referências políticas e teórico-metodológicas que definem os termos 

“popularização da ciência” e “divulgação científica” são divergentes.  

Esta dubiedade na política pública reflete as correntes de pensamento e valores 

presentes neste campo de ação na sociedade brasileira e mundial.  Portanto, era de se esperar 

esta dubiedade numa política pública que se pretende “democrática” num sentido restrito de 

democracia. Um sentido que não garante que as prioridades definidas sejam de fato aplicadas 

a TODAS as ações referentes à implementação desta política. É preciso explicitar a disputa 

política que existe por trás do processo de sua elaboração e implementação. Explicitar esta 

contradição pode contribuir para que a correlação de forças se torne mais favorável em prol de 

uma melhoria efetiva da qualidade de vida da “população mais vulnerável”. Portanto, é a 

partir desta perspectiva dialética que nos empenhamos na disputa política pelo sentido que 

deva ser dado às ações referentes à implementação dessa política pública. Assim, 

pretendemos contribuir para uma democracia efetiva como a proposta por Frigotto. 

[...] nossa história é demarcada pelo sentido fraco de democracia. Uma democracia 

formal, pelo alto e mutilada de seu sentido mais profundo. Vale dizer, uma 
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democracia que não se afirma na base da participação efetiva das massas. A 

democracia efetiva só pode ser construída sob a igualdade de condições 

socioeconômicas, culturais, educativas etc. dos seres humanos na produção da sua 

vida individual e social. O horizonte desta base material, social, cultural (objetiva e 

subjetiva) não pode ser outro senão o de avançar de uma democracia de massa para 

relações sociais socialistas (FRIGOTTO, 2002, p.53).   

Portanto, a partir desta perspectiva de construção de uma “democracia efetiva” 

entendemos que, no processo de construção das atividades da SNCT. é preciso discutir 

algumas questões básicas: O que significa exatamente “inclusão social”? É para incluir 

exatamente quem no quê? Este modelo de sociedade que predomina no mundo de hoje, 

inclusive no Brasil, é compatível com a inclusão de TODAS as pessoas? Ou seja, é possível 

incluir todos os brasileiros na atual sociedade brasileira sem modificar a estrutura da mesma? 

O que precisa ser feito para acabar com a exclusão social no Brasil? Qual é o papel que a 

ciência e a tecnologia podem exercer para contribuir com o processo de eliminação da 

exclusão social neste país? As ações da SNCT devem prioritariamente despertar a vocação 

pela ciência, visando à formação de futuros cientistas, ou devem priorizar a formação 

científica necessária ao exercício da cidadania? Como as ações de popularização da ciência 

podem efetivamente contribuir para que os maiores interessados na discussão destas questões 

possam participar delas? 

Foi a partir desta problematização que nos inserimos nas atividades da SNCT.  Desde 

o início da implantação desta política, temos levado estes questionamentos a debate. E, 

buscando oferecer uma maior contribuição para a discussão destas questões, participamos de 

uma experiência vivenciada pelo Grupo de Ação Coordenada em Ensino de Ciências do 

Estado do Rio de Janeiro (GAC)
75

 na II SNCT. A atividade  procurou problematizar o tema da 

água, tema da II SNCT em 2005. Na ocasião, realizamos uma ação-piloto, na qual 

experimentamos a idéia de tratar o tema da SNCT a partir da seguinte questão: Como cada 

uma das instituições envolvidas, a partir de sua missão, pode contribuir para pensar sobre as 

causas, conseqüências e soluções dos problemas socioambientais que existem no Brasil em 

relação ao tema da água?  
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Instituições que participavam das reuniões do GAC, naquela época, desenvolveram 

atividades a partir dessa proposta. E as atividades foram apresentadas durante a II SNCT. Não 

cabe aqui maior detalhamento sobre estas atividades e, por isso, optamos por apresentar, 

apenas a título de exemplo, a experiência que conhecemos mais de perto: o trabalho 

desenvolvido no MAST.  

Para a II SNCT, o MAST montou um conjunto de painéis que traziam contribuições 

da História da Ciência
76

 relacionadas a problemas socioambientais sobre a questão da água no 

Brasil. E foi elaborada uma sessão do Planetário Inflável que, a partir da perspectiva da 

Astronomia, também problematizava o tema da água. O conjunto de painéis, associado à 

sessão do Planetário Inflável, foi apresentado na Atividade Integrada da SNCT durante toda a 

semana na Central do Brasil do RJ. A construção desta atividade contou com a colaboração 

das diferentes áreas do MAST, a partir da missão institucional.   

A experiência realizada pelo GAC na II SNCT contribuiu para que a cultura de 

colaboração interinstitucional construída desde 1996 ajudasse a promover uma ação mais 

integrada no campo da popularização da ciência. E este acúmulo interferiu positivamente na 

construção e no desenvolvimento do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” 

que foi apresentado durante a IV SNCT em 2007. 

3.2.2 Questões e reflexões que motivam o projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável”  

 

 

A maior parte da motivação que levou à construção do projeto “Tecendo Redes por 

um Planeta Terra Saudável” já foi tema de discussões travadas até este ponto da tese. Neste 

momento pretendemos apenas complementar a reflexão trazendo questionamentos presentes 

em um debate sobre a SNCT, que se deu entre Gaudêncio Frigotto (UERJ), Marcio Rolo 

(EPSJV/Fiocruz), Isabel Azevedo UFRJ, Fátima Brito (Coordenadora da Casa da 

Ciência/UFRJ e das Atividades Integradas da SNCT do RJ) em um programa do Canal Saúde/ 
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 Participaram da elaboração dos conteúdos destes painéis profissionais do MAST pertencentes aos seguintes 
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Fiocruz. Uma cópia digital
77

 deste programa foi utilizada para a realização de várias sessões 

de vídeo-debate como atividade do Tecendo Redes. 

 O programa do Canal Saúde trouxe importantes elementos para as reflexões que 

acontecem no âmbito do Tecendo Redes. Destacaremos a seguir alguns destes conteúdos a 

partir da citação de afirmações e questionamentos, já que este debate, conforme citado por um 

dos educadores participantes da reunião geral de avaliação do projeto, “expressa a alma do 

Tecendo Redes”. 

“A ciência que interessa à cidadania não é a ciência que interessa ao mercado”. 

“A ciência deve servir para ajudar a pensar cientificamente o mundo. Ajudar a 

entender o que acontece e a intervir nisso”. 

“A ciência não é uma coisa mágica e angelical”. 

“Para o mercado, a ciência tem de ser escondida, pois é uma arma na competição”. 

“A ciência e a tecnologia são o principal capital de hoje”. 

“Ciência é relação de poder”. 

“A ciência não é apenas um conjunto de fenômenos. É também um conjunto de 

relações sociais é um produto social. A ciência resulta de um contrato entre homens”.  

“Qual é o fundamento ético que permite que se aproprie da ciência (que é uma 

construção social) de forma particularizada, de forma privada?”. 

“Para que e para quem serve a ciência?”.  

“A pesquisa é uma forma de estar no mundo. É um estar crítico no mundo”. 

“O ser humano pensa porque tem mãos [...] fomos reduzindo a ciência a um fetiche”. 

“A serviço de quem e de quantos a ciência e tecnologia estão sendo feitas?” 
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“Mais vale uma pequena descoberta para muitos que uma grande descoberta para 

poucos. Qualidade para poucos é fácil, mas o que precisamos é de que a ciência seja uma 

qualidade para todos.” 

“A sociedade está exigindo saber mais sobre ciência e tecnologia”. 

“Precisamos estar ligados nos problemas brasileiros. Quais são os problemas que o 

Brasil tem? Este deve ser o ponto de partida de uma ciência brasileira” 

“Qual é a ciência que a sociedade brasileira precisa para exercer a sua cidadania?” 

“O principal instrumento de popularização da C&T é a escola básica.”  

“No Brasil existe uma cultura da cópia, do atalho, e da gambiarra.”   

“Quem investe em ciência? Como controlar isso?” 

“O cidadão tem condição de interferir, mas não é fácil”. 

“Cidadania é uma conquista dura”. 

“A ciência não perpassa a vida das pessoas e sim os efeitos dela. Estamos inscritos 

neste mundo embebido de ciência, mas temos cada vez menos possibilidade de nos apropriar 

da C&T”. 

“Quais são as dificuldades que a população enfrenta para se apropriar da ciência e da 

tecnologia? Quais são os atores que deveriam participar desta discussão?” 

“Ciência é algo muito sério e muito perigoso para ficar apenas nas mãos de cientistas”. 

“É preciso discutir a relação entre riscos e benefícios da ciência e da tecnologia”. 

“A universalidade da educação básica é que constrói a cidadania para controlar os 

cientistas e o Estado”. 

“Todo conhecimento parte do local, mas precisa fazer um diálogo com o global”. 

“Ciência e tecnologia não se transferem sem altos custos sociais e ambientais”. 



 

“A extensão universitária deve ser um instrumento de diálogo entre a população e a 

ciência. E o quanto de conhecimento que existe fora da academia? A universidade também 

precisa se apropriar do conhecimento que está fora dela”. 

“É preciso combater o otimismo epistemológico que acha que a ciência resolverá 

tudo”. 

Como a população se apropria do acúmulo de conhecimento científico?” 

“É necessário que sejam criados mais canais de aproximação entre os cientistas e a 

população” 

“A SNCT não é a única busca de aproximação”. 

“É preciso conhecer os canais que o governo federal está criando para a popularização 

da ciência, e é preciso que nos integremos mais. E a SNCT está fazendo isto”.  

“Não existe construção do conhecimento sem esforço social coletivo (desde políticas 

públicas até a relação professor-aluno)”. 

“A criatividade provocou a curiosidade”. 

“Tem que perguntar por que o Sol é quente, mas também tem que perguntar por que 

certos grupos dominam a produção e a apropriação da ciência”. 

“O sabor da descoberta [...] Você fica querendo saber mais sobre aquilo”. 

“Admiração pelo espírito da pesquisa”. 

“Tem que ser divertido porque tem que ser divertido? A ciência exige disciplina e 

esforço”. 

“É possível a pessoa opinar sem saber exatamente o que está acontecendo ali. Ela só 

precisa de algumas informações”. 

“A SNCT está atingindo os seus objetivos de promoção da inclusão social? O que 

significa esta inclusão em uma sociedade que se estrutura a partir processos sociais 

excludentes?” 



 

“Que ciência a SNCT está popularizando? É, de fato, a ciência que a sociedade 

brasileira precisa conhecer para exercer plenamente a sua cidadania no que diz respeito a 

questões éticas e políticas relacionadas a esta área?”  

“Qual é o projeto que a SNCT pretende atingir? É um projeto adaptativo que pretende 

simplesmente nos inscrever na atual ordem mundial excludente ou é um outro projeto?”  

Estas afirmações e questionamentos instigantes provocaram outras tantas questões 

entre os participantes dos vídeos-debate realizados. A seguir, exemplos de questões que 

complementam as citadas anteriormente. 

“A SNCT está estimulando a discussão, reflexão e ação sobre como têm sido 

estabelecidas as relações entre ciência, tecnologia, poder, desigualdades sociais e sobre o 

binômio produção-consumo na sociedade atual?”  

“A SNCT está conseguindo provocar o engajamento das pessoas na discussão sobre 

qual é o papel que a C&T tem exercido nas discussões sobre os graves problemas sócio-

político-ambientais e éticos que marcam hoje a realidade do Brasil e da Terra?” 

“A SNCT está abrindo espaço para que a população se coloque?” 

“Falta avaliar o que é feito”. 

“A SNCT está provocando a discussão sobre os riscos e benefícios que a ciência, 

especialmente a desenvolvida no Brasil, traz para a sociedade?”  

“É preciso criar editais para estruturar ações mais articuladas”. 

“A melhor estratégia para promover uma maior motivação do público para ciência é 

partir puramente de um tema ou da problematização deste tema tendo como referência a 

discussão sobre a realidade de vida da sociedade brasileira?” 

“As atividades de popularização de C&T precisam ser sempre divertidas e curiosas ou 

existem também outras formas de provocar a motivação população para a ciência?” 



 

“Não podemos tirar a importância do lúdico, mas precisamos valorizar mais a 

reflexão. Temos feito a ciência do: “Ah! Que legal!”. Precisamos refletir sobre isso e criar 

estratégia para modificar isso”. 

“Que ações de popularização da C&T a SNCT pode estimular a longo prazo?” 

“Se o principal instrumento de popularização da C&T é a escola básica, então como a 

SNCT deve se relacionar com esta escola?” 

O debate sobre esses pontos levantados no vídeo e/ou a partir dele alimentou o 

processo de construção do projeto e das atividades que o compõe. Portanto, são questões que 

inspiram as ações do Tecendo Redes, mas certamente o projeto não pretende produzir 

nenhuma “resposta definitiva” para qualquer uma delas.  Também não é objetivo desqualificar 

a SNCT, e sim apresentar uma crítica construtiva e propor uma estratégia que contribua para o 

aperfeiçoamento dessa ação. Por exemplo, concordamos com a opinião de uma criança que, 

ao ser questionada por este programa do Canal Saúde sobre o que ela achou das atividades da 

SNCT, respondeu: “Você descobre coisas que nem sabia que existia”. 

Assim, o projeto Tecendo Redes busca participar do processo de construção de um 

sentido político para a ação da SNCT. E este sentido é o que poderá ser observado na 

apresentação que faremos a seguir sobre o trabalho desenvolvido no ano de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 A proposta do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”  

 

 

O “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” é uma ação de popularização da 

ciência que se realiza a partir de um trabalho colaborativo entre instituições de pesquisa e 

escolas públicas das regiões onde estão localizadas. A mediação entre elas e as escolas é feita 

por museus pertencentes a essas instituições de pesquisa e pela Secretaria Municipal de 



 

Educação (SME) do Rio de Janeiro, bem como Coordenadorias Regionais de Educação 

(CRE) destas regiões. Esta rede começou a ser tecida em 2007 a partir de três localidades da 

cidade do Rio de Janeiro.  Na região de São Cristóvão, a instituição de pesquisa é o Museu de 

Astronomia e as escolas do entorno foram o Colégio Pedro II e Escolas Municipais da 1ª. 

CRE. No Jardim Botânico, o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro (IPJB), 

que trabalhou com Escolas Municipais da 2ª. CRE. Em Manguinhos, participou a FIOCRUZ e 

Escolas Municipais da 4ª. CRE.  

Os setores que representaram as instituições de pesquisas no projeto Tecendo Redes 

foram a Coordenação de Educação (CED) no MAST, o Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA) no IPJB e o Museu da Vida (MV) na FIOCRUZ. Além destes museus, outras unidades 

das instituições de pesquisa também participaram oferecendo atividades, materiais e subsídios 

teóricos. Em 2007, a SME foi representada pela equipe do Projeto de Extensão Meio 

Ambiente e Saúde.  

O Tecendo Redes realiza atividades durante todo o ano, que culminam com a “Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia” (SNCT). O trabalho construído é gradativamente 

modificado pelos atores sociais envolvidos. E neste processo, à medida que agregam-se novos 

“nós” e conexões, vão se ampliando conteúdos, atividades, mobilização, motivação e 

reflexões. Trata-se de uma dinâmica que mantém constante o processo de construção e 

diversificação do trabalho. Mas, esta diversidade se constitui a partir de determinados 

princípios e objetivos. As atividades buscam construir sinergias entre os museus e destes com 

as escolas.  É uma  estratégia para avançar na superação de limites característicos das ações 

realizadas isoladamente por estas instituições.  

Em fevereiro de 2007, formou-se no Museu da Vida um grupo de trabalho que 

elaborou uma proposta inicial para o projeto. Negociou-se em torno desta idéia e, aos poucos, 

o projeto foi formatado envolvendo um número e diversidade de participantes crescente. 

Então, não podemos dizer que exista um projeto final. Faremos aqui apenas uma breve 

descrição das linhas gerais do trabalho como foi realizado em 2007
78

.  

O processo de construção e implementação do projeto “Tecendo Redes por um Planeta 

Terra Saudável” começou em 2007, mas continua no presente momento (maio de 2008). 
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 Em anexo, seguem informações complementares, mas o trabalho foi extenso e complexo, o que impede de ser 

apresentado na íntegra nesta tese.  



 

Portanto, aqui analisaremos apenas uma parte deste trabalho: a que se refere a alguns dos 

processos colaborativos de 2007. Iniciaremos com uma sucinta apresentação destes atores, 

que serão o foco de nossa análise. Outras informações podem ser encontradas no material em 

anexo.  

O ponto de partida para as colaborações interinstitucionais foi o contato com a SME-

RJ. A secretaria é responsável pela Rede Pública de Ensino do Município do Rio de Janeiro. 

Trata-se de uma Rede grande e complexa e, para dar uma idéia do que isto significa, 

apresentamos alguns números que a condiciona.  

Números:  

1.058 Escolas 

245 Creches  

35.649 professores 

744. 858 alunos 

10.910 funcionários de apoio 

21.559.782 refeições/mês  

(Suplementação láctea, desjejum, almoço, jantar, ceia e sobremesa) 

Alunos matriculados  
Creche – 28167 alunos 

Pré-Escola – 92.246 alunos 

1º segmento – 483.606 alunos 

2º segmento – 261.252 alunos 

Educação Especial – 6.230 alunos 

Peja – 33.248 alunos 

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php - Acesso em 02/05/08. 9h 

O contato com a SME foi feito em abril de 2007, quando procuramos a equipe do 

Projeto de Extensão Meio Ambiente e Saúde para conversar sobre a proposta. Optamos por 

esta dentre as diversas equipes pedagógicas da SME-RJ porque já carregávamos um histórico 

de colaborações desde 1995
79

, e pelo perfil do trabalho realizado. Esta equipe desenvolve um 

trabalho importante e complexo no Município há muitos anos e, para tornar objetiva a 

apresentação que nos propomos a fazer, optamos por reproduzir apenas as informações do site 

da SME-RJ.  

Programa Pedagógico: Meio Ambiente e Saúde 
Desenvolve ações com o objetivo de apoiar práticas de Educação Ambiental e 

Saúde, visando a contribuir para a reflexão acerca de uma cidadania crítica e 

participativa nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino.  

  Enfatizam-se no Projeto: 

                                                 
79

 Foi no ano de 1995 que conheci esta equipe que nesta época se tinha outro nome “Equipe de Educação 

Ambiental e Saúde”. Desde esta data está equipe contribui com o meu processo de formação continuada porque 

como professora da Rede Pública de Ensino do Município do Rio de Janeiro tenho participado de muitos cursos, 

seminários, oficinas oferecidos por este grupo. A partir desta interação realizamos diversos trabalhos 

colaborativos.  

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php


 

*Resgate da auto-estima, valorizando os diversos saberes e culturas;  

*Compreensão do ambiente em sua totalidade: aspectos naturais e socialmente 

construídos; 

*Reflexão crítica sobre as condições do ambiente e da saúde; 

*Percepção da educação ambiental e saúde como um processo contínuo, permanente 

e interdisciplinar, em consonância com o NCB Multieducação; 

*Abordagem transversal ao currículo. 

    Dentre as ações, destacam-se: 

*Programa de Orientação Sexual e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 

*Núcleo de Adolescentes Multiplicadores
80

 

*Tudo ao Mesmo Tempo no Rio 

*Centro de Educação Ambiental Municipal do Parque Nacional da Tijuca (CEAMP) 

*Capacitação de Professores 

*Elaboração e avaliação de material didático 

*Parcerias com Instituições Governamentais e Não Governamentais 

*Acompanhamento de atividades nas Unidades Escolares 

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php. Acesso em 03/05/08, 12h. 

O Programa Pedagógico Meio Ambiente e Saúde foi criado e é implementado pela 

equipe do Projeto de Extensão Meio Ambiente e Saúde em todas as dez Coordenadorias 

Regionais de Educação. Trata-se de órgãos da SME-RJ, que descentralizam o trabalho desta 

secretaria nas diversas áreas da cidade. No caso do Projeto Tecendo Redes, participaram a 1ª, 

2ª e 3ª CREs.  Cada uma delas se responsabiliza por um conjunto de escolas. No caso da 1ª. 

CRE, são 81 Escolas Municipais; na 2ª. CRE, 140 Unidades Escolares, e na 4ª. CRE, 166. 

Para situar as escolas, informamos a seguir a abrangência geográfica destas CREs. 

Abrangência da 1ª. CRE: Vasco da Gama. Praça Onze. Bairro de Fátima. Catumbi. 

Centro. Cidade Nova. Caju. Santa Teresa. Paquetá. Benfica. Mangueira. Benfica. 

Santo Cristo. Gamboa. Rio Comprido - Turano. Estácio. Rio Comprido. Praça 

Mauá. São Cristóvão. Saúde. 

Abrangência da 2ª. CRE: Gávea. Leme. Usina. Tijuca - Morro do Cruz. Cosme 

Velho. Laranjeiras. Rio Comprido. Praça da Bandeira. Botafogo. Flamengo. Leblon. 

Tijuca - Comunidade Chacrinha. Grajaú - Morro Nova Divinéia. Ipanema. Grajaú. 

Vila Isabel. Glória. Urca. Catete. Vidigal. Alto da Boa Vista. Lagoa. Copacabana. 

Jardim Botânico. Humaitá. Andaraí - Jamelão. Tijuca. Andaraí. Praia Vermelha. 

Andaraí - Morro do Andaraí. Maracanã. São Conrado. Rocinha. Copacabana - 

Morro dos Cabritos. 

Abrangência da 4ª. CRE: Praça Do Carmo/Penha. Guarabu. Tubiacanga. Brás de 

Pina. J.Guanabara. J.Carioca. Parada de Lucas. Brás De Pina. Vila Da Penha. Ilha 
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 Núcleo de Adolescentes Multiplicadores (NAM) - Neste trabalho, o Projeto de Extensão Meio Ambiente e 

Saúde da SME oferece a professores de todas as CREs um curso de formação (Programa de Orientação Sexual e 

Prevenção ao Uso Indevido de Drogas ) a partir do qual eles fazem projetos para a realização de um trabalho 

extraclasse com os alunos no campos da saúde e da educação ambiental. A SME e a CRE avaliam o projeto 

elaborado pelo professor, e existe a possibilidade de ele receber uma dupla regência para desenvolver este 

trabalho com os alunos.  O desenvolvimento deste trabalho acontece a partir da seguinte dinâmica: o professor 

trabalha três turnos por semana: dois deles com os alunos e um reservado para planejamento e construção das 

atividades a serem realizadas com os estudantes, pesquisas, participação em reuniões, visitas técnicas etc. Os 

alunos interessados em fazer parte do projeto participam das atividades do NAM fora de seu horário de aula. 

Existem NAMs em todas as 10 CREs. 

http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php.%20Acesso%20em%2003/05/08


 

Do Governador. Bonsucesso. Olaria. P.Bandeira. Bancários. Jardim América. 

Ramos. Penha Circular. Bancários. Vila do João / Maré. Galeão. Cocotá. Benfica. 

Moneró. Itacolomi. Tauá. Penha. Manguinhos. Vigário Geral. Pitangueiras. 

Freguesia. Parada De Lucas. Portuguesa. Zumbi. C.Universitária. Penha Circular. 

Cordovil. Ilha do Governador. J.Guanabara. 

http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/jcartela/publico/pesquisa.do?cmd=listCres. Acesso 

em 02/05/08. 9h. 

As informações sobre a SME e CREs ajudam a contextualizar as condições de trabalho 

sob as quais atuam os profissionais que participaram do Tecendo Redes em 2007. Mas, 

infelizmente, não seria viável fazer uma contextualização mais aprofundada que permitisse 

melhor compreensão dos imensos, complexos e constantes desafios enfrentados por estes 

profissionais em seu dia-a-dia de trabalho. Gostaríamos especialmente de ter a oportunidade de 

descrever aqui a realidade cotidiana enfrentada pelos professores e alunos que participaram do 

projeto. Mas, como isto não será possível apresentaremos apenas o nome das escolas
81

 nas quais 

eles atuam.   

Escolas da 1ª CRE: E. M. João de Camargo, E.M. Marechal Espiridião Rosas, 

E.M.Uruguai, E.M. Vicente Licíno Cardoso, CIEP 01.02.502 Avenida dos Desfiles - 

Colégio Pedro II.
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Escolas da 2ª CRE: CIEP Presidente João Goulart, E.M. Camilo Castelo Branco, 

E.M. Capistrano de Abreu, E.M José da Silva Araújo, E.M. Julia Kubitschek, E.M. 

Julio de Castilhos 

Escolas da 4ª CRE: E. M. Dilermano Cruz, E. M. Padre Manuel, E. M. Zélia Braune, 

E. M. Hebert Moses, E. M. Ary Barroso, E. M. São João Batista, E. M. Anita 

Garibaldi, E. M. Brigadeiro Eduardo Gomes, E. M. Ministro Lafayete de Andrada. 

 

No projeto Tecendo Redes de 2007 estas escolas, CREs e SME estiveram ligadas a 

instituições públicas de pesquisa. Na região da 1ª. CRE, esta instituição foi o MAST. Na área 

da 2ª. CRE, o IPJB, e na da 4ª. CRE a Fiocruz. A seguir, faremos uma também breve 

apresentação destes outros “nós” da rede. Mas, não repetiremos aqui a apresentação do MAST 

e do CPII já realizadas no item 3.1. 
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 Estas foram as escolas que participaram mais integralmente do projeto. A escolha destas escolas foi feita em 

comum acordo entre a SME, CRE e o museu de cada um dos três pólos. A escolha das escolas e dos níveis de 

escolaridade envolvidos se deu a partir de negociações que levaram em consideração os interesses mútuos e a 

realidade de cada localidade. Mas, além destas escolas, outras tiveram participações mais pontuais, com a 

participação de professores em seminários, exposições, visitas aos museus e reuniões. 

82
 O Colégio Pedro II é da Rede Federal, mas, a unidade que participou do projeto foi a Unidade de São 

Cristóvão e, por isso, está localizada na área de atuação da 1ª. CRE.  

http://webapp.sme.rio.rj.gov.br/jcartela/publico/pesquisa.do?cmd=listCres


 

Na região da 2ª. CRE, a instituição de pesquisa participante do projeto foi o Instituto 

de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Trata-se de uma autarquia federal que se 

constitui a partir da seguinte missão: 

Promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os 

recursos florísticos do Brasil, visando ao conhecimento e à conservação da 

biodiversidade, assim como a manutenção das coleções científicas sob sua 

responsabilidade. 

O Jardim Botânico...  

... promove estudos qualitativos e quantitativos das comunidades vegetais das 

diversas regiões do país. 

... pesquisa a biologia e a tecnologia de sementes de plantas nativas, florestais, 

frutíferas, ornamentais e medicinais.  

... desenvolve projetos específicos para subsidiar a conservação e o manejo do Meio 

Ambiente.  

... promove o intercâmbio de espécies e de informações com instituições afins, 

internacionais e nacionais. 

Para transmitir ao público em geral o inestimável valor de nosso acervo para a busca 

comum de melhor qualidade de vida do Planeta, o Jardim Botânico desenvolve 

atividades de Educação Ambiental. http://www.jbrj.gov.br/ Acesso em 03/05/08. 

17h  

 Segundo os critérios do Conselho Internacional de Museus (ICOM), organização 

internacional de museus e profissionais de museus, os jardins botânicos são considerados 

museus. O ICOM define museus como: 

[...] uma instituição permanente, sem finalidade lucrativa, ao serviço da sociedade e 

do seu desenvolvimento, aberta ao público e que realiza investigações que dizem 

respeito aos testemunhos materiais do homem e do seu meio ambiente, adquire os 

mesmos, conserva-os, transmite-os e expõe-nos especialmente com intenções de 

estudo, de educação e de deleite. 

http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/caderno_23/sociomuseologia_

1_22/Cadernos%2016%20-1999.pdf#page=5. Acesso em 03/05/08. 17h. 

A partir desta definição, o ICOM apresenta uma lista de instituições consideradas 

museus. Nesta lista, os jardins botânicos estão incluídos da seguinte forma:  

http://www.jbrj.gov.br/
http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/caderno_23/sociomuseologia_1_22/Cadernos%2016%20-1999.pdf#page=5
http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/caderno_23/sociomuseologia_1_22/Cadernos%2016%20-1999.pdf#page=5


 

[...] as instituições que conservam coleções e que apresentam espécimes vivos de 

vegetais e de animais tais como os jardins botânicos e zoológicos, aquários, viveiros; 

http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/caderno_23/sociomuseologia_

1_22/Cadernos%2016%20-1999.pdf#page=5. Acesso em 03/05/08. 17h. 

 O órgão do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) que 

representa esta instituição no projeto Tecendo Redes é o Núcleo de Educação Ambiental, 

responsável pelo trabalho educativo desenvolvido pelo JBRJ com as escolas. A seguir 

reproduzimos as informações que estão disponíveis no site da instituição sobre este trabalho. 

Núcleo de Educação Ambiental 

A Educação Ambiental é um processo permanente a partir do qual os indivíduos e a 

comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, 

valores, habilidades, experiências e determinação que os tornam aptos a agir - 

individual e coletivamente e a resolver problemas ambientais. O Núcleo de 

Educação Ambiental (NEA) do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, criado em julho de 1992, desenvolve o Programa de Educação Ambiental e 

tem como missão desenvolver projetos e atividades que promovam uma mudança de 

comportamento e atitudes frente às questões ambientais, visando a conservação dos 

seus recursos e a melhoria da qualidade de vida, a partir da utilização de elementos 

do Arboreto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro.  

 

PROJETOS 

Conhecendo nosso Jardim 

Foi concebido de modo a oferecer aos professores da rede formal de ensino 

informações necessárias à implantação da prática da Educação Ambiental, com uso 

de roteiros didáticos orientados por treinamentos, transformando e otimizando a 

visita do público escolar ao Arboreto do Jardim Botânico.  

Projeto Laboratório Didático 

Espaço destinado ao desenvolvimento de atividades lúdicas, criativas e educativas 

utilizando os recursos naturais presentes no Jardim Botânico como estímulo para 

discussão de temas ambientais e vivência de práticas educativas, dirigidas ao público 

infanto-juvenil. http://www.jbrj.gov.br/ Acesso em 03/05/08. 17h  

Na região de Manguinhos, área de atuação da 4ª CRE, a instituição de pesquisa que 

fez parte do Tecendo Redes foi a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Vinculada ao Ministério 

da Saúde, define da seguinte forma sua missão: 

[...] gerar, absorver e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos em saúde 

pelo desenvolvimento integrado das atividades de pesquisa e desenvolvimento 

tecnológico, ensino, produção de bens, prestação de serviços de referência e 

informação, com a finalidade de proporcionar apoio estratégico ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população e para o 

exercício pleno da cidadania. (Plano Quadrienal 2004-2008) 

A Fiocruz é uma instituição grande e complexa, e por isso se estrutura a partir de um 

conjunto de unidades. Entre elas, existem as Unidades Técnicas. A Casa de Oswaldo Cruz é a 

Unidade Técnica que, representada pelo Museu da Vida, assume o papel de liderar a ação da 

Fiocruz no projeto Tecendo Redes. O Museu se apresenta da seguinte maneira: 

http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/caderno_23/sociomuseologia_1_22/Cadernos%2016%20-1999.pdf#page=5
http://cadernosociomuseologia.ulusofona.pt/Arquivo/caderno_23/sociomuseologia_1_22/Cadernos%2016%20-1999.pdf#page=5
http://www.jbrj.gov.br/


 

Espaço de integração entre ciência, cultura e sociedade, o Museu da Vida tem por 

objetivo informar e educar em ciência, saúde e tecnologia de forma lúdica e criativa, 

através de exposições permanentes, atividades interativas, multimídias, teatro, vídeo 

e laboratórios. Por ser vinculado à Fundação Oswaldo Cruz, o Museu assume 

características únicas, refletindo a cultura, a missão e o compromisso social da 

instituição. Seus temas centrais são a vida enquanto objeto do conhecimento, saúde 

como qualidade de vida e a intervenção do homem sobre a vida. Além disso, por se 

situar no campus da Fiocruz, uma imensa área verde em meio a uma região 

densamente habitada, abrigando comunidades carentes e um grande número de 

escolas públicas, funciona como um pólo de lazer, cultura e educação em Ciência e 

Saúde.Uma iniciativa da Casa de Oswaldo Cruz, o Museu visa proporcionar à 

população a compreensão do processo e dos progressos científicos e de seu impacto 

no cotidiano, ampliando sua participação em questões ligadas à Saúde e a C&T.  

http://www.museudavida.fiocruz.br. Acesso em 03/05/08.18h. 

Existem no Museu da Vida cinco Espaços de Visitação, e eles iniciam sua 

apresentação no site do museu com as seguintes palavras:  

Centro de Recepção: A visita ao Museu inicia-se no Centro de Recepção, destinado 

a orientar e informar os visitantes. Esta estação é o ponto de embarque do Trenzinho 

da Ciência, o início da aventura. 

Espaço Biodescoberta: No Espaço Biodescoberta, conheça a infinita diversidade da 

vida. Observe os animais, penetre numa célula. Decifre os segredos do vivo. 

Ciência em Cena: A Ciência e a Arte se mesclam no Ciência em Cena. Veja o som, 

pegue a luz. No mundo da percepção, viaje nesta ilusão. 

Parque da Ciência: No Parque da Ciência, percorra os caminhos da energia, da 

comunicação e da organização da vida. Decifre a mensagem dos povos antigos. Faça 

ondas. 

Espaço Passado e Presente: Na visita ao magnífico Pavilhão Mourisco, conheça 

um pouco da história da Fiocruz. <http://www.museudavida.fiocruz.br> Acesso em: 

03/05/08. 18h. 

Além destes Espaços de Visitação, o Museu da Vida é composto por setores como o 

Serviço de Educação em Ciências e Saúde, “responsável pela orientação pedagógica das 

diferentes áreas temáticas de visita que compõem o Museu. Avalia as atividades educativas 

desenvolvidas e propõe inovações na teoria e prática da educação não-formal em museus”. 

http://www.museudavida.fiocruz.br. Acesso em 03/05/08. 18h.  

Às escolas que procuram o Museu da Vida, é oferecida a possibilidade de o professor 

ter Encontros preparatórios para as visitas, trabalho desenvolvido pelo Serviço de Educação 

em Ciências e Saúde em parceria com as equipes dos Espaços de Visitação. No entanto, estes 

encontros não são pré-requisitos para as escolas participarem das visitas orientadas oferecidas 

pelo museu. Também são promovidos Minicursos, Oficinas, o Curso de Formação de 

Monitores, entre outras atividades. A partir de nossa inserção na equipe deste Serviço, 

http://www.museudavida.fiocruz.br/
http://www.museudavida.fiocruz.br/
http://www.museudavida.fiocruz.br/


 

fizemos ao Museu da Vida a proposta inicial do projeto Tecendo Redes e exercemos o papel 

de coordenação deste trabalho na instituição.  

A partir das missões e atribuições apresentadas neste item, as instituições e setores 

passaram a atuar no projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. Faremos nos 

próximos itens breves apresentações do trabalho realizado em 2007. Estas apresentações 

foram construídas a partir de informações contidas em relatórios construídos pelas equipes de 

trabalho. As descrições feitas no presente item e as que serão feitas no próximo detiveram-se 

apenas aos aspectos indispensáveis para a compreensão dos resultados do trabalho de campo 

realizado em nossa pesquisa de doutorado.  

 

 

3.2.4 Complemento do Histórico do Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável”  

 

 

No dia 16 de abril de 2007, participamos de uma reunião com representantes da equipe 

Projeto de Extensão Meio Ambiente e Saúde. Conversamos sobre o projeto Tecendo Redes e 

sobre a utilização de uma ficha
83

 para o levantamento das percepções dos estudantes sobre sua 

realidade de vida. A partir de então, a ficha foi encaminhada para as escolas como sugestão de 

material a ser utilizado para a realização de trabalhos do Tudo ao Mesmo Tempo no Rio
84

.   

A proposta do Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável
85

 foi construída a partir 

das negociações institucionais e interinstitucionais
86

, até que, no dia 30 de abril de 2007, foi 

realizado o primeiro encontro interinstitucional envolvendo todos os atores já participantes 

das conversas sobre o projeto. Na reunião
87

, definimos objetivos e princípios metodológicos 
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 Segue, em anexo, um modelo desta ficha.  

84
 Trata-se de uma atividade na qual escolas municipais apresentam para o público trabalhos sobre questões 

relativas a meio ambiente e saúde. O evento acontece há mais de 13 anos durante a Semana Mundial do Meio 

Ambiente. Cada uma das 10 Coordenadorias Regionais de Educação realiza o seu “Tudo ao Mesmo Tempo no 

Rio”.   

85
O nome do projeto sofreu alterações no processo de construção a partir das opiniões dos participantes até 

chegar a este nome.  

86
 Até então, no caso das relações interinstitucionais, os meios mais utilizados nestas negociações foram a 

internet e o telefone. Apenas com a SME foram mais freqüentes os encontros presenciais.   

87
 Nesta reunião, além de participarem os atores acima citados, estava presente uma representante da Equipe de 

Ciências da Secretaria Municipal de Educação. 



 

do projeto. A partir da apresentação de slides no data show, discutimos sobre estes cada tema, 

fazendo os ajustes necessários
88

.   

No dia 14 de maio de 2007 foi realizada na Secretaria Municipal de Educação uma 

reunião para a organização do Tudo ao Mesmo Tempo no Rio. O encontro foi organizado e 

coordenado pela equipe do Projeto de Extensão Meio Ambiente e Saúde. Além dos 

representantes das Coordenadorias Regionais de Educação, foram convidados representantes 

do Museu da Vida, do Museu de Astronomia e do Jardim Botânico para lançar a idéia do 

projeto Tecendo Redes. Ao final da reunião, cada representante de museu conversou com o 

representante da CRE a que correspondia à localidade onde eles se situavam
89

. A partir de 

então, as coordenadorias começaram participar do projeto. Com elas vieram os professores e, 

em seguida, os estudantes.  

E a partir de então, constituíram-se os três pólos onde o projeto foi realizado, entre 

museus e escolas municipais
90

 localizadas em regiões vizinhas: MAST com escolas da região 

da 1ª. CRE, NEA com escolas da 2ª. CRE e Museu da Vida com escolas da 4ª. CRE. Em cada 

um destes pólos, sempre havia representantes das CREs e da equipe do Projeto de Extensão 

Meio Ambiente e Saúde SME. As atividades foram construídas a partir da realidade local e 

das especificidades dos atores envolvidos, embora existissem princípios compartilhados entre 

os três pólos. Estes objetivos e princípios metodológicos comuns serão relatados 

resumidamente a seguir.  

 

 

3.2.4.1 Objetivo geral do “Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”:
91

  

 

 

Promover atividades de educação e popularização da ciência de forma contínua, 

integrando a SME, CREs, Instituições de Pesquisa e divulgação científica do Rio de Janeiro e 

escolas públicas de seus entornos (escolas da Rede Pública de Ensino do Município do Rio de 
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 Segue, em anexo, o conteúdo desta apresentação. 

89
 Isso só não foi possível no caso do Jardim Botânico porque a segunda Coordenadoria não pôde enviar um 

representante para participar da reunião.   

90
 No caso do MAST, além de escolas municipais, participou o CPII, devido as relações já estabelecidas na 

experiência relatada no item anterior.     

91
 Como foi dito anteriormente, o projeto passou por muitas modificações. Portanto, os objetivos sofreram 

alterações durante o percurso do trabalho. Entretanto, optamos por apresentar aqui os objetivos no formato 

apresentado na última reunião interinstitucional de 2007 do Tecendo Redes. 



 

Janeiro e as Unidades I e II do Colégio Pedro II da Unidade São Cristóvão), desenvolvendo 

metodologias de colaboração em rede.  

 

 

3.2.4.2 Objetivos específicos do “Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”: 

 

 

1) Discutir o tema da SNCT a partir da realidade de vida da comunidade escolar 

participante do projeto e da missão das instituições proponentes deste; 

 

2) Promover ações educativas em ciência visando a sua popularização, por meio da 

colaboração entre comunidades escolares e instituições proponentes; 

3) Promover integração, troca de experiências, saberes e materiais entre todos os 

participantes do projeto; 

 

4) Socializar os produtos do projeto a partir de links entre os sites das instituições 

participantes; 

 

5) Provocar o interesse por conhecimentos de ciência e tecnologia fomentando a 

atitude investigativa, de forma a contribuir para uma compreensão e intervenção 

crítica na realidade em que se vive; 

 

6) Contribuir para o processo de construção e socialização de estratégias, 

metodologias, conhecimentos e materiais para o desenvolvimento de ações de 

popularização da ciência a partir de trabalhos colaborativos.  

 

7) Construir uma base de dados e de informações compartilhada, visando a subsidiar 

estudos e pesquisas sobre a popularização da ciência; 

 

8) Promover a formação continuada dos educadores. 

 

 

3.2.4.3 Estratégias de ação do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”: 

 

 

 Assim como os objetivos, as estratégias de ação também sofreram modificações 

durante o trabalho e aqui, neste momento solitário de redação da tese, descrevemos esta 



 

estratégia da forma como entendemos que melhor expressa o espírito do projeto, embora 

certamente esta interpretação fosse enriquecida se passasse pela análise crítica do grupo.  

A proposta metodológica do “Tecendo Redes” é a de problematizar o tema da Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia – que em 2007 foi o planeta Terra - a partir das seguintes 

questões: 

1. Como estabelecer relações entre o tema da SNCT com a realidade de vida de 

comunidades economicamente menos favorecidas, sendo estas relações pensadas a 

partir do ponto de vista dos estudantes participantes do projeto? 

 

2. A partir de sua missão, como cada instituição participante da rede pode contribuir 

para relacionar o tema da SNCT com a melhoria da qualidade de vida destas 

comunidades? 

 

3. Como as instituições de pesquisa sob a mediação dos seus museus podem 

contribuir com escolas públicas de seu entorno para a melhoria da qualidade de 

vida das comunidades que estes estudantes fazem parte? 

 

4. Como a colaboração da rede pode ajudar a ampliar os efeitos sociais de ações de 

popularização da ciência? 

Essa problematização busca contribuir para uma maior efetividade das ações de 

popularização da ciência e tecnologia, no sentido de fortalecer a apropriação de 

conhecimentos científicos em comunidades economicamente menos favorecidas. A 

metodologia de trabalho foi construída para que este processo contribua na ampliação do 

pensamento crítico e autônomo dessa população. Com isso, busca-se estimular estas pessoas 

para que se engajem em ações de mobilização social em prol da superação dos problemas 

socioambientais que afetam a vida destas comunidades. A concretização desse ideal veio com 

a proposição de que os estudantes respondessem às questões de uma ficha que levantava as 

percepções destes sobre a realidade local, estabelecendo assim relações com a realidade do 

planeta.  

Essa ficha agilizou a participação dos estudantes, pois viabilizou que se conseguisse 

rapidamente acesso a informações sobre a visão de mundo, valores e saberes dos mesmos. A 

estratégia, adotada a partir de experiência anterior de trabalho da Rede Pública de Ensino do 



 

Município do Rio de Janeiro, desde 1997, é produto do trabalho coletivo desenvolvido na 

rede. Abaixo será apresentada a ficha em seu formato a partir de transformações em sua 

utilização no projeto Tecendo Redes. A maior modificação foi o acréscimo de uma coluna por 

sugestão de professor do Pólo da região da 4ª. CRE. Trata-se da coluna com a questão “Por 

que é assim?”.  

 Como é 

hoje? 

Porque é 

assim? 

Como vocês 

gostariam 

que fosse? 

O que é 

preciso fazer 

para ajudar a 

mudar? 

O que é preciso 

saber para 

realizar estas 

ações? 

O planeta Terra      

O Brasil      

O lugar onde 

você mora 

     

 

A aplicação desta ficha forneceu elementos para que fossem estabelecidas relações 

entre a realidade de vida dos estudantes das escolas participantes com o tema “Terra”, tema da 

SNCT de 2007. A partir deste ponto em comum, cada um dos três museus, em colaboração 

com professores, representantes de CREs e da SME, construíram um plano de trabalho e 

atividades de acordo com a missão destas instituições. Os conhecimentos científicos 

trabalhados nas atividades foram selecionados a partir do levantamento dos problemas 

considerados mais significativos segundo respostas dos estudantes na ficha. Estes foram 

trabalhados de forma a promover a compreensão das causas, conseqüências e possíveis 

soluções dos problemas que foram apontados pelos estudantes.  

Em cada um dos três pólos - formados por um museu e escolas do seu entorno -, foram 

realizadas atividades diferenciadas envolvendo professores, estudantes, representantes da 

SME e CREs, educadores dos museus e cientistas das instituições aos quais pertencem estes 

museus. Foram realizadas atividades antes, durante e depois da SNCT de 2007,  algumas das 

quais se deram nas escolas. Outras ocorreram nos museus e. no caso do Pólo ao qual pertence 

o MAST. as atividades se passaram na Tenda da Ciência de São Cristóvão. Em atividades 

realizadas durante e após a SNCT, foram expostos ao público trabalhos produzidos pelos 

estudantes. Desta forma, o projeto Tecendo Redes, ao aproximar o museu da comunidade 

economicamente menos favorecida de seu entorno, contribui para que estes espaços sejam 

apropriados pela população destes locais como recurso para a ampliação da sua cultura, 

autonomia e cidadania.  



 

3.2.5 Síntese do que foi realizado na colaboração entre o Museu de Astronomia e 

Ciências Afins/CNPQ e escolas de seu entorno
92

 

 

 

Na colaboração entre MAST, escolas da 1ª CRE e Colégio Pedro II – Unidade São 

Cristóvão, as atividades tiveram início em um primeiro encontro com professores e 

coordenadores pedagógicos das escolas da 1ª. CRE, tanto para apresentação do Projeto 

Tecendo Redes como para convite à participação das escolas nesta ação colaborativa. Foi 

proposto às escolas a elaboração de atividades a partir da discussão dos problemas 

socioambientais do seu local de origem, o que poderia ser feito por meio da Ficha de 

Percepção dos Problemas Socioambientais da Região.  

O MAST também propôs que a discussão levasse em conta a vida na perspectiva 

astronômica. Para tanto, professores e coordenadores pedagógicos participaram da Mesa 

Redonda - Aquecimento Global, na qual dois palestrantes se intercalaram em explanações 

cujo foco eram os seguintes: mecanismos físico-químicos que levam ao aquecimento global, a 

regulação natural do planeta Terra, zona de habitabilidade no Sistema Solar e condições de 

vida em comparação com outros planetas, e os parâmetros que orientam a busca por vida no 

universo. Permeando estes assuntos, um mediador procurou discutir os processos e 

articulações da ciência. Foram apresentadas as ações de divulgação científica concebidas e 

implementadas pelo MAST, bem como entregues aos presentes material referente ao projeto e 

à instituição.  

Da colaboração MAST/Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II, foram 

realizados encontros semanais para a produção de um curta-metragem sobre os problemas 

socioambientais de São Cristóvão, a partir das respostas da Ficha de Percepção.  

Durante a SNCT, foram expostos trabalhos de diferentes escolas, durante os dias 5, 6 e 

7 no espaço reservado ao MAST na tenda, tais como maquete, jogos, construção de 

brinquedos com material reciclado e representações artísticas levando em conta a vida no 

Sistema Solar. Também exibiu-se o curta metragem produzido em parceria MAST/CPII e 

foram feitas entrevistas com os visitantes da feira, orientadas pelos alunos do CPII, tendo por 
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 Este texto foi retirado do Projeto que a equipe do Tecendo Redes do MAST elaborou e enviou para tentativa 

de captação de recursos em uma concorrência pública promovida por um edital do CNPQ - Janeiro de 2008. As 

informações fornecidas aqui permitirão a compreensão dos discursos utilizados no próximo item para a 

discussão sobre os limites, tensionamentos e posssibilidades do trabalho colaborativo.   



 

base as perguntas da Ficha de Percepção. A análise dos conteúdos das mesmas com os 

visitantes na Feira e a produção de um memorial com os registros fotográficos, em vídeo e 

depoimentos encontra-se em andamento. 

Dentre as atividades posteriores à Semana, destacam-se a apresentação de um trabalho 

acadêmico realizado pela parceria MAST/CPII no Simpósio de Ciência e Arte 2007 da 

Universidade Federal de São João Del Rei.  

Como resultados do Projeto, destacamos a ampliação da freqüência dos professores e 

dos alunos da rede municipal de educação às atividades de divulgação cientifica do MAST. 

Como conseqüência, surgiu o convite para a realização de sessões de Planetário Inflável – 

divulgação científica - em escola parceira, por ocasião de sua Feira de Ciências. Nesse 

momento, pudemos atender a um público de 246 pessoas, entre alunos e professores. Esses 

dados indicam serem estratégicas ações que promovam a colaboração entre os museus de 

ciência e as escolas no sentido de ampliar o alcance social das ações de popularização da 

ciência desenvolvidas pelos primeiros.  

Calendário das Atividades: 

1. Encontro para Apresentação e Discussão do Projeto 

Local: MAST 

Data: 14/08/2007 

Participação dos Coordenadores Pedagógicos e Professores 

N° de Participantes: 29 Escolas sendo um por escola. 

2. Mesa Redonda “Aquecimento Global” 

Local: MAST 

Data: 03/09/2007 

Participação de Professores e de representantes da 1ªCRE e da SME  

N° de Participantes: 26 

Escolas Representadas: 14 

3. Atividades desenvolvidas por professores e alunos - Trabalhos apresentados na  

SNCT - Tenda da Ciência Centro Luís Gonzaga de Tradições Nordestinas. 

Escolas participantes: 

1. E.M. João de Camargo 



 

2. E.M. Marechal Espiridião Rosas  

3. E.M.Uruguai  

4. E.M. Vicente Licíno Cardoso 

5. CIEP 01.02.502 Avenida dos Desfiles 

6. Colégio Pedro II 

 

 

3.2.6 Síntese do que foi realizado na colaboração entre o Núcleo de Educação Ambiental/ 

JBRJ e escolas de seu entorno
93

  

 

 

Na colaboração entre NEA/JBRJ e escolas do entorno, da 2ª CRE participaram:  

Representantes da SME 

Representantes da 2ª CRE 

Professores e alunos das seguintes escolas: 

* CIEP Presidente João Goulart  

* E.M. Camilo Castelo Branco  

* E.M. Capistrano de Abreu  

* E.M. José da Silva Araújo  

* E.M. Julia Kubitschek  

* E.M. Julio de Castilhos  

*Atividades anteriores à SNCT:  

Reuniões para divulgação do projeto, seleção das escolas e análise das fichas de 

diagnóstico. O NEA tabulou as fichas para identificação dos temas e formulação de propostas 

de atividades para a SNC&T. Foram apresentadas a possibilidade de elaboração conjunta de 

um roteiro orientado no arboreto do JBRJ e uma exposição de trabalhos de estudantes em 

diversas formas e linguagens, relacionados às suas percepções sobre a situação 

socioambiental no planeta, no Brasil e na escola, vinculadas ao tema da SNC&T.  

Foi realizada também uma atividade de avaliação na prática do roteiro proposto com 

os professores e representantes da SME e 2ª CRE
94

. 
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 Texto retirado de relatórios elaborados pela equipe do Tecendo Redes no NEA. As informações aqui 

fornecidas permitirão que se compreendam os discursos utilizados no próximo item para a discussão sobre os 

limites, tensionamentos e posssibilidades do trabalho colaborativo.   



 

*Atividades realizadas na SNCT: 

Os temas trabalhados nas escolas sobre as questões e inquietações presentes na 

realidade dos participantes foram os elos para construção do roteiro e da exposição 

denominados “Refletir e Agir, Hoje e Sempre”,  elaborados com as escolas. O roteiro se 

desenvolveu no arboreto do JBRJ e consta de um percurso orientado a partir da seleção de 

locais do arboreto que ilustram algumas das questões colocadas nos diagnósticos
95

, 

facilitando, assim, melhor apropriação do conhecimento. A exposição foi realizada no 

Laboratório Didático, nas dependências do Núcleo de Educação Ambiental, entre equipe do 

NEA e professores, de forma a reunir as contribuições das escolas parceiras com elementos 

presentes neste espaço que contextualizam o Jardim Botânico, em construção participativa e 

concepção harmoniosa.  

*Atividades posteriores à SNCT:  

Plantio previamente organizado de espécies adequadas ao arboreto do JBRJ, com a 

participação dos alunos e professores das escolas parceiras e entrega de mapa do Jardim 

Botânico, localizando a espécie plantada, seu nome científico, popular e ainda entrega de 

diploma do plantio às escolas participantes. 

Produção de um CD-ROM com o registro das informações trabalhadas no roteiro, 

além de imagens do percurso e da exposição. Este material registra, sobretudo, essa 

experiência em seu processo de produção e de realização. 

Exposição "Refletir e Agir, Hoje e Sempre", elaborada num processo de construção 

conjunta, e que se prolongará pelos meses de Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008. Esta 

iniciativa pretende atingir a comunidade escolar e do entorno do Jardim Botânico, e visa a 

socializar com outros professores, alunos e interessados o acesso à produção e realização, 

promovida para a IV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ocorrida em outubro de 

2007. 
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 Na reunião geral de avaliação do projeto existe mais uma informação sobre as colaborações que aconteceram 

neste processo e, por isso, destacamos aqui a informação de que houve também a  “Interação com outras áreas 

da instituição, para elaboração e realização do roteiro, e montagem e ambientação do LD para a exposição dos 

alunos” (conteúdo de slide de apresentação do trabalho).  

95
 Os conceitos destacados da ficha foram: conservação ambiental, desmatamento, caça, ocupação das matas, 

reciclagem, poluição, lixo, justiça, violência, paz, desigualdade social. 



 

Produtos:  

 Roteiro no arboreto do Jardim Botânico: “Refletir e Agir, Hoje e Sempre”. 

 

 Exposição “Refletir e Agir, Hoje e Sempre”, no Laboratório Didático do Núcleo de 

Educação Ambiental. 

 

 CD-ROM com a reprodução do roteiro “Refletir e Agir, Hoje e Sempre” e seleção 

de imagens da exposição. 

 

 Registro fotográfico de todas as atividades realizadas no JBRJ. 

Processo de construção:  

1. 10/8/2007 – 1ª reunião do NEA com SME e 2ª CRE para: apresentar o projeto 

Tecendo Redes (esclarecimentos e discussão); estabelecer critérios para seleção das 

escolas que iriam participar como parceiras; entregar os diagnósticos recolhidos 

pela 2ª CRE.  

 

2. 22/8/2007 – 2ª reunião, já com a participação das representações das escolas 

selecionadas (diretor/coordenador/professor), para: aprofundar o projeto, envolver 

os professores, apreciar os diagnósticos entregues e discutir sobre “cardápio de 

possibilidades” resultantes da análise dos diagnósticos. 

 

3. 14/9/2007 – 3ª reunião com SME, 2ª CRE e escolas parceiras para: apresentar a 

análise dos diagnósticos: tabular - realizada pelo NEA - os conteúdos extraídos dos 

diagnósticos; elaborar quadro-síntese dos conceitos destacados; obter propostas de 

ações apresentadas para a SNC&T/2007.  

 

4. 21/9/2007 – Reunião de trabalho com a vivência e avaliação do roteiro proposto em 

conjunto, efetuando alterações e ajustes necessários, bem como discussão sobre a 

concepção e montagem da exposição.  

 

5. Final de Setembro: Término do roteiro orientado e montagem da exposição, com a 

participação de alunos e professores. Agendamento da visita das escolas parceiras 

para a Semana Nacional de C&T. 

 

6. 1 a 5/10/2007 – Realização do roteiro com cada uma das turmas envolvidas das 

escolas parceiras do projeto e visita à exposição. 



 

3.2.7 Síntese do que foi realizado na colaboração entre o Museu da Vida/FIOCRUZ e 

escolas de seu entorno
96

  

 

 

A proposta do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” começou a ser 

construída no mês de fevereiro de 2007 por um grupo de trabalho constituído por cinco 

profissionais do Museu da Vida/Fiocruz, equipe ampliada à medida que o projeto crescia 

dentro e fora da instituição. No pólo do Tecendo Redes da região da 4ª. CRE, o núcleo do 

trabalho colaborativo foi formado por profissionais do Museu da Vida, um representante da 

SME, um representante da 4ª. CRE, professores responsáveis pelos nove Núcleos de 

Adolescentes Multiplicadores da 4ª. CRE, pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública 

(Laboratório Territorial de Manguinhos e Centro Latino-Americano de Estudos de Violência 

Jorge Careli). Também, participaram, embora de forma mais pontual, outros setores da 

Fiocruz: Canal Saúde, Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (representado por: 

Laboratório de Iniciação Científica na Educação Básica, Projeto das Olimpíadas de Saúde e 

Meio Ambiente, Educação de Jovens e Adultos), Escola Nacional de Saúde Pública 

(Departamento de Biologia, Projeto Radis), Projetos Sociais, IOC (representado por 

Departamento de divulgação) e outras quase 100 escolas que participaram dos seminários e 

outras atividades da SNCT. 

*Atividades desenvolvidas antes da SNCT:  

 Reuniões para elaboração da proposta inicial 

 Reuniões para a discussão do projeto (institucionais e interinstitucionais)  

 Reuniões para construção de materiais e atividades com equipe do Museu da Vida  

 Atividade no Tudo ao Mesmo Tempo no Rio, da 4ª. CRE 

 Reunião para apresentação do projeto na CRE  

 Reunião para apresentação do projeto aos professores dos Núcleos de Adolescentes 

Multiplicadores (NAMs) da 4ª. CRE  

 Reuniões com os professores dos NAMs para construção das atividades e materiais  

 Preenchimento das fichas pelos NAMs 

 Sistematização das respostas dos estudantes às questões das fichas  

 Preparação do protótipo do Jogo do Caso da Rua Paraibuna
97
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 Texto retirado de relatórios elaborados pela equipe do Tecendo Redes no Museu da Vida. As informações 

fornecidas aqui permitirão que se compreendam os discursos utilizados no próximo item para a discussão sobre 

os limites, tensionamentos e posssibilidades do trabalho colaborativo.   



 

 Preparação do Seminário para os professores  

 Seminário para os professores  

 Construção do Jogo do Caso da Rua Paraibuna 

 Preparação dos NAMs para a Visita ao Museu da Vida para jogar o Jogo do Caso 

da Rua Paraibuna 

 Visitas dos NAMs  ao Museu da Vida para jogar o Jogo do Caso da Rua Paraibuna 

 Preparação dos trabalhos nos NAMs 

*Atividades desenvolvidas na SNCT (de 02 a 08 de outubro de 2007):  

 II Seminário do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” 

 Mostra de trabalhos dos Núcleos de Adolescentes Multiplicadores no Parque da 

Ciência no Museu da Vida. 

 Apresentações artísticas dos Núcleos de Adolescentes Multiplicadores na Tenda da 

Ciência do Museu da Vida. 

*Atividades desenvolvidas após a SNCT: 

 Apresentação da Experiência do Tecendo Redes por uma professora do NAM no 

Seminário de Práticas Docentes 

 Apresentação de uma peça de Teatro do NAM no Festival de Teatro do Museu da 

Vida 

 Construção de projeto para 2008 – Edital do CNPQ 

 Reunião de avaliação no MV 

Produtos: 

 Seleção de vídeos do Canal Saúde para utilização nas atividades 

 DVD de registro das atividades no Museu da Vida 

 Coletânea de publicações da FIOCRUZ para serem distribuídas aos professores 
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 Este jogo segue uma dinâmica de investigação em que os jogadores, divididos em equipes, exploram pistas 

para discutir causas, conseqüências e possíveis soluções para problemas socioambientais de uma rua da Maré 

(área onde vive uma das comunidades vizinhas ao campus da Fiocruz). O ponto de partida do jogo é a leitura de 

uma pequena matéria de um jornal da comunidade da Maré sobre os problemas da Rua Paraibuna. Cada equipe, 

identificada por uma cor, representava um dos quatro tipos de saberes nos quais foram categorizadas as respostas 

dos estudantes nas fichas (referente à questão sobre os saberes necessários para se realizarem as ações propostas 

por estes alunos). Numa luta contra o tempo, as equipes buscavam pistas para discutir questões. Estas pistas 

eram conseguidas explorando-se a maquete do Centro de Recepção do Museu da Vida, a vista do 3º andar do 

Castelo Mourisco (comparando-a com fotografias antigas desta região) e o espaço da Praça do Pombal. Em cada 

um destes espaços, os grupos realizavam tarefas que se complementavam no fim para a conclusão do jogo.  



 

 Jogo do Caso da Rua Paraibuna 

 Logomarca do Tecendo Redes 

 Escultura da Logomarca do Tecendo Redes 

 Trabalhos acadêmicos de membros da equipe do Museu da Vida (projeto de 

doutorado - aprovado, projeto de mestrado - aprovado, tese de doutorado) 

 Registro fotográfico de todas as atividades realizadas. 

Memória de alguns marcos deste trabalho: 

1ª. Reunião na Fiocruz – Em 20/03/07  

Nesta reunião, o Museu da Vida apresentou as idéias iniciais da proposta de trabalho e 

o grupo discutiu sobre ajustes na proposta a partir de experiências anteriores e de 

preocupações relacionadas à adequação à realidade da instituição bem como às 

especificidades de cada setor envolvido. Também se discutiu sobre a necessidade de se ter 

cuidado para não gerar na comunidade do entorno certas expectativas impossíveis de se 

atender. Combinou-se realizar a reunião interinstitucional no dia 30/03/07.  

1ª. Reunião interinstitucional – Em 30/03/07 - Desenvolvimento da reunião: 

Participaram desta reunião dois representantes do Projeto de Extensão Meio Ambiente 

e Saúde /SME- RJ , um da Equipe de Desenvolvimento Curicular de Ciências/ SME- RJ, um 

da Coordenação da SNCT do RJ e da Casa da Ciência / UFRJ, um do Núcleo de Educação 

Ambiental/ Jardim Botânico/ MMA, dois do MAST/MCT, Fiocruz, três representantes da 

Escola Politécnica Joaquim Venâncio, cinco do Museu da Vida e um Coordenador de Projetos 

Sociais).  

Nesta reunião, foram discutidos os seguintes temas: objetivos, metodologia, estratégias 

e ações do Projeto, e necessidade de articulação via e-mail. Combinou-se que a interação 

entre as instituições de educação não-formal precisa se fundamentar no diálogo e em uma 

efetiva cooperação. Nesta perspectiva, as escolas são também atores no trabalho e não apenas 

reprodutoras de ações pensadas fora de suas lógicas, especificidades, valores e interesses.  

Conversou-se sobre a utilização de atividades de competição como estratégia de 

divulgação científica. Foi visto que estas ações vão de encontro a objetivos educativos de 

construção de valores voltados à cultura da colaboração. Entendeu-se que este projeto ajudará 

a criar alternativas para os concursos, tão comuns hoje no campo da divulgação científica. 



 

Questionou-se sobre o foco do projeto envolver as realidades socioambientais dos 

entornos das instituições participantes. Por que deixar outras comunidades de fora? No 

entanto, entramos em acordo sobre a importância desta estratégia para a construção de uma 

metodologia de trabalho que seja capaz de subsidiar ações de popularização de C&T que 

sejam mais efetivas no combate à exclusão social. Em outras palavras, entendemos que este 

projeto pode produzir uma metodologia a ser utilizada por outros grupos e instituições. Foi 

sugerida uma metáfora para descrever a idéia de que estaríamos produzindo “células” aptas a 

se multiplicar posteriormente. 

05 de Junho - “Tudo ao mesmo tempo no Rio” em uma praça pública na Penha. O Museu da 

Vida participou dessa atividade por de convite da 4ª. CRE. Nesta ocasião, a equipe presente 

do museu, junto a profissionais da CRE, identificou os Núcleos de Adolescentes 

Multiplicadores como grupo mais adequado para a experiência inicial do projeto Tecendo 

Redes. O Canal Saúde fez o Registro em vídeo deste evento; 

Junho/julho/agosto - Foram realizadas diversas reuniões para debater o vídeo do programa 

Canal Saúde relativo à SNCT de 2006. Participaram destas seções professores dos Núcleos de 

Adolescentes Multiplicadores da 4ª. CRE, profissionais da 4ª. CRE, do Museu da Vida, da 

Fiocruz, do MAST, do Instituto Jardim Botânico e do Museu da Maré. 

21 de Agosto - “I Seminário Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”  

Público Alvo: Professores de escolas municipais da 4ª. CRES (obs: participaram professores 

da 3ª. CRE que tinham estado em um projeto anterior, o Pep Àgua).  

Convidados especiais: Representantes da SME-RJ, da 3ª. e da 4ª.  CRE 

Texto utilizado na divulgação do seminário: A realidade de comunidades do entorno, da 

Fiocruz, será discutido neste seminário, como parte do projeto “Tecendo Redes por um 

Planeta Terra Saudável”. O projeto é uma experiência-piloto, a partir da qual pretende-se 

construir uma metodologia de popularização da ciência voltada para estudantes da Rede 

Pública Municipal de Educação. O objetivo é motivar os estudantes a se apropriarem de 

conhecimentos científicos que possam contribuir na compreensão da realidade em que vivem 

e os instrumentalize para transformá-la. O “Tecendo Redes” propõe a realização de uma 

experiência educativa que se inicia na escola, passa pela Fiocruz e se desdobra novamente na 

escola. O projeto é construído com base em uma metodologia colaborativa que envolve 



 

professores dos NAMs da 4ªCRE e instâncias da Fiocruz, como o Museu da Vida, o Canal 

Saúde entre outros. 

Recepção: Ao chegarem, os participantes do Seminário receberam uma pasta contendo 

publicações da Fiocruz (ex: livro “Cuidar cuidando dos rumos”, publicado pelo Claves, 

alguns números da Revista Radis, folhetos e cartazes informativos - incluindo cartazes de 

divulgação da Olimpíada de Meio Ambiente e Saúde da Fiocruz). A pasta continha também 

um certificado de participação fornecido pelo Museu da Vida em nome da parceria com a 4ª. 

CRE.  

Objetivos do Seminário:  

 Discutir a realidade socioambiental de Manguinhos e a relação da Fiocruz com a 

promoção da saúde da população do seu entorno.  

 Promover um diálogo entre profissionais da Fiocruz e das escolas públicas do 

entorno da instituição sobre a realidade local-global.  

 Apresentar a proposta do Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável. 

 Mobilizar profissionais da Fiocruz e das escolas de seu entorno a participarem do 

Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável. 

 Fazer uma oficina com o protótipo do jogo do Caso da Rua Paraibuna para a 

análise crítica dos professores, para os ajustes necessários.  

Abertura: Após uma emocionante e bela apresentação do Coral da Fiocruz, deram as boas 

vindas aos participantes do Seminário:  

* O Coordenador do Museu da Vida: Pedro Paulo 

* A Representante da SME: Márcia Vinchon 

* A Representante da 4ª. CRE: Claudia Goldbach 

 

Conteúdo das palestras:  

Sueli Vieira (professora de um dos Núcleos de Adolescentes Multiplicadores – NAM - da 4ª. 

CRE) – A professora foi escolhida pelos professores dos NAMs para apresentar a síntese das 

respostas dos seus alunos à ficha do diagnóstico, além de falar sobre o trabalho desenvolvido 

pelos NAMs e sobre a realidade de vida dos estudantes que participam desta ação promovida 



 

pela SME. A professora falou do histórico do trabalho dos NAMs a partir da apresentação da 

sua própria trajetória 
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.    

Marcelo Firpo (Pesquisador do Laboratório Territorial de Manguinhos ENSP/Fiocruz) – 

Falou sobre a realidade socioambiental de Manguinhos, seu histórico e possíveis cenários de 

futuro. Foi destacada a questão da violência bem como das relações entre situação local e 

global. 

Vânia Rocha (Serviço de Educação em Ciências e Saúde do Museu da Vida/Fiocruz) – A 

partir de uma experiência de colaboração anterior com escolas do entorno e outros setores da 

Fiocruz a respeito de um rio que existe na região, ela falou sobre o tema Saúde e Ambiente: 

iniciativas e desafios para a realização de propostas educativas participativas.  

Maria das Mercês Navarro (Serviço de Educação em Ciências e Saúde do Museu da 

Vida/Fiocruz) e Paula Bonatto (Parque da Ciência do Museu da Vida) – Falaram sobre a 

colaboração entre a educação formal e não-formal – concepções de educação ambiental – 

apresentando a proposta do Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável, além da 

proposta de estratégia para a construção de um jogo do Caso da Rua Paraibuna.  

Dinâmica do Seminário: A Divisão de Educação da 4ª. CRE fez as inscrições dos 

professores. Participaram do seminário representantes de quase todas as escolas desta CRE 

(em torno de 90 professores) e mais alguns docentes da 3ª. CRE, convidados por terem 

participado de um projeto de mesma natureza realizado anteriormente – sobre o qual Vânia 

falou em sua palestra. Na parte da manhã, foram realizadas as palestras, seguidas de um 

debate rápido, devido ao pouco tempo que restou. Entre os que quiseram falar, destacamos o 

depoimento de um professor sobre a importância da Fiocruz não se relacionar com a 

comunidade do entorno com arrogância, pois a ciência não é o único conhecimento necessário 

para o enfrentamento dos problemas cotidianos. Destaca-se também o depoimento da 
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 Destacamos aqui algumas  informações divulgadas na apresentação feita por essa professora: “*Em 1998, foi 
criado o Programa de Orientação Sexual e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas (POS), que  institucionalizou 
as ações de Educação e Saúde na SME. *O NAM oferece aos jovens matriculados na Rede Municipal de Ensino 
um espaço onde possam tratar de questões do seu cotidiano, numa perspectiva de reflexão/ação. “O nosso 
objetivo fundamental é construir uma sociedade mais democrática, através de escolas que ampliem seus espaços 
de diálogo” (Márcia Vinchon– Supervisora do Projetos de Extensão – Meio Ambiente e Saúde). * Os alunos 
participantes dos NAMs multiplicam com outros estudantes o trabalho realizado com eles, desenvolvendo 
atividades como oficinas, criação de textos, jograis, poemas, peças teatrais e debates a partir de vídeos. *Em 
2007, são 83 Núcleos que atingem cerca de três mil alunos da 5ª a 8ª série do Ensino Fundamental”. A partir da 
apresentação dessa professora, percebemos que a história dos NAMs é construída a partir de muito trabalho e 
luta dos educadores que fazem parte desse trabalho (tanto a equipe Projetos de Extensão – Meio Ambiente e 
Saúde quanto dos professores das escolas). Portanto, foi a partir dessa luta de 10 anos que o grupo conquistou 
vitórias que permitiram hoje existirem 83 NAMs espalhados por todas as 10 CREs. Entretanto, consideramos 
que ainda haverá muita luta para se conquistar a ampliação desse trabalho tão importante para que possa existir, 
no mínimo, um NAM em cada uma das 1058 Municipais do RJ. 

 



 

representante da SME, que falou sobre a importância desta relação da Fiocruz com as escolas. 

E, no fim, uma pesquisadora da Fiocruz falou sobre a relevância do trabalho desenvolvido 

pelo Tecendo Redes. À tarde, os professores dos NAMs da 4ª. CRE e outros professores 

previamente inscritos participaram da oficina do jogo. Eles avaliaram que o conteúdo do jogo 

estava muito complexo e, assim, acertamos algumas simplificações.  

02 de Outubro - “II Seminário Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”  

Público Alvo: Professores e alunos de escolas municipais da 4ª. CRES, profissionais da 

Fiocruz.  

Convidados especiais: Representantes da SME-RJ e das 3ª. e 4ª. CRE 

Objetivos gerais: 

 Promover um diálogo entre pesquisadores da Fiocruz, professores e alunos das 

escolas públicas do entorno da instituição sobre o vínculo entre as pesquisas 

desenvolvidas e os problemas mais fortemente citados pelos alunos nas fichas. 

 Discutir sobre a continuidade deste diálogo. 

Objetivos específicos da parte da manhã: 

O olhar da escola para a realidade socioambiental local-global:  

 Apresentação dos professores sobre os trabalhos desenvolvidos pelas escolas no 

âmbito do Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável. 

Objetivos específicos da parte da tarde: 

O olhar da Fiocruz para a realidade socioambiental local-global: 

 Apresentação de representante do Museu da Vida sobre os trabalhos desenvolvidos 

no Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável. 

 Apresentação e Discussão sobre pesquisas desenvolvidas na Fiocruz relacionadas 

aos problemas mais comumente citados pelos alunos nas fichas.  

Mesa de Abertura: 

 Coordenador do Museu da Vida: Pedro Paulo 

 Representando a Casa de Oswaldo Cruz e a Fiocruz: Paulo Elian 

 Representando a SME-RJ e a 4ª. CRE a Coordenadora da 4ª. CRE: Marcia Simoes 

Mattos 



 

 Coordenador da SNCT na Fiocruz: José Ribamar (Museu da Vida) 

Conteúdos das palestras:  

• Manhã: 

Marcia Vinchon: O trabalho dos Núcleos de Adolescentes Multiplicadores e a relação deste 

com a proposta do Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável. 

Neusa Omena de Magalhães: Apresentação das atividades desenvolvidas na Fiocruz com os 

NAMs bem como dos desdobramentos desta no NAM da Escola Municipal Ary Barroso. 

Isabel Cristina da Silva: Apresentação das atividades desenvolvidas no Projeto Tecendo 

Redes por um Planeta Terra Saudável pelo NAM da Escola Municipal São João Batista e do 

Vídeo do “Programa Salto para o Futuro”, no qual seus alunos apresentaram uma peça de 

teatro. 

Sueli Vieira de Oliveira: Apresentação das atividades desenvolvidas no Projeto Tecendo 

Redes por um Planeta Terra Saudável pelo NAM da Escola Municipal Dilermando Cruz. 

• Tarde: 

Marcelo Firpo (ENSP/Fiocruz): Relação entre problemas sócio-ambientais de Manguinhos 

com a saúde comunitária deste local. 

Isabela Gomes da Fonseca (Claves/Fiocruz): Relações entre violência e saúde. 

Diana Marinho (ENSP/Fiocruz): Relação entre mudança climática e a saúde humana. 

Maria das Mercês Navarro (Museu da Vida/Fiocruz): Apresentação de reflexão sobre os 

objetivos e estratégias do Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável.  

 

05 de Outubro - Apresentação de trabalhos dos Núcleos de Adolescentes Multiplicadores.  

• Na parte da manhã, cada um dos nove NAMs apresentou, no Museu da Vida, os seus 

trabalhos montados em barraquinhas no Parque da Ciência. 

• Na parte da tarde, três destes NAMs fizeram apresentações artísticas na Tenda da Ciência do 

Museu da Vida.  

 

 



 

Destaques sobre os conteúdos das apresentações feitas nas atividades da SNCT: 

1) Na apresentação feita pela professora Sueli Vieira, ela informou que a escola onde 

funciona o seu NAM decidiu passar para todos os alunos a ficha utilizada no 

Tecendo Redes para preparar a Conferência Infanto-Juvenil de Meio Ambiente
99

. 

 

2) Na apresentação feita pela professora Isabel C. Silva, ela se referiu ao projeto 

Tecendo Redes como uma ação que ofereceu subsídios para uma reflexão sobre a 

perspectiva das discussões sobre a problemática socioambiental. A professora 

informou que, a partir desta reflexão, foram feitas algumas modificações nos 

diálogos da peça de teatro intitulada “Construindo um mundo melhor”, construída e 

encenada em seu trabalho com os seus alunos do NAM. Esta peça está sendo 

utilizada por este NAM nas atividades de multiplicação desenvolvidas em sua 

própria escola e em outros espaços. 

 

3) A professora Neusa O. de Magalhães falou sobre o trabalho do seu NAM sobre o 

Tecendo Redes e sobre a utilização deste nas atividades de multiplicação 

desenvolvidas por este grupo.  

 

4) Os professores Eleandro de Souza e a professora Daisy Assumpção de Lima, juntos 

com os alunos dos seus NAMs (das escolas E.M. Hebert Moses e E.M Zélia 

Braune) apresentaram, nas barraquinhas no Parque da Ciência do Museu da Vida, 

um Jornal Mural montado coletivamente acerca do projeto Tecendo Redes.    

Além das atividades citadas, foram realizadas ações nas escolas. No entanto, não 

podemos citá-las porque não dispomos de nenhum relatório sobre elas. Porém, em novembro 

de 2007, o NAM da E.M. Dilermando Cruz realizou uma atividade no auditório da escola 

para divulgar aos outros alunos algumas das reflexões feitas a partir do projeto “Tecendo 

Redes por um Planeta Terra Saudável”. Sabemos desta atividade porque a assistimos a 

convite da professora. 
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 Trata-se de uma discussão ocorrida em escolas do Ensino Fundamental do Brasil desde 2003. É uma ação para 

a qual o Ministério do Meio Ambiente envia a todas estas escolas convite e material, de modo a subsidiar 

discussões, em uma parceria com secretarias de educação dos Estados e Municípios do país. A próxima será a 

“III Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente” Mudanças Ambientais Globais" - Brasília, 24 a 

29 de Novembro de 2008. Tema - Mudanças Ambientais Globais. 

http://www.mma.gov.br/cnma/conferencia/index.php?ido=principal.index&idConteudo=6103&idEstrutura=116.  

http://www.mma.gov.br/cnma/conferencia/index.php?ido=principal.index&idConteudo=6103&idEstrutura=116


 

3.2.8. Continuidade do trabalho 

 

 

Na avaliação do projeto que envolveu todas as instituições participantes foram 

identificadas falhas, lacunas e conquistas no trabalho desenvolvido em 2007. A partir desse 

balanço inicial estão sendo realizadas reuniões para a formulação de proposta de continuidade 

desta ação em 2008. As reuniões buscam fazer o projeto avançar em direção a um processo de 

colaboração mais efetivo, capaz de promover amplamente a conquista dos objetivos do 

“Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. 

Em relação à avaliação deste trabalho, preencheram-se questionários, realizaram-se 

entrevistas e reuniões que forneceram dados para a reflexão a seguir nesta tese, visando 

contribuir com o processo de correção de rumos do projeto em sua continuidade. Buscaremos 

alcançar este objetivo não apenas oferecendo às instituições participante cópia da tese 

(impressa e em CD), mas realizando discussões sobre a mesma com estes grupos. 

Ainda em relação à continuidade deste trabalho, consideramos importante registrar 

nesta conclusão algo que já adiantamos no início da tese quando descrevemos a trajetória da 

pesquisa. Pretendemos, na vida pós-doutorado, nos dedicarmos à realização de trabalhos que 

se desenvolvam a partir de pesquisas científicas sobre a colaboração entre museus e escolas 

que adotem a metodologia da pesquisa-ação e sejam realizadas por grupos formados de 

educadores dos museus e das escolas, além de estudantes de graduação e pós-graduação. O 

objetivo é que possam contribuir para o processo de profissionalização de todos os envolvidos 

nesse trabalho, construindo conhecimentos que facilitem o trabalho colaborativo entre museus 

e escolas, tornando uma estratégia importante e mais significativa para os processos de 

profissionalização de educadores capazes de ampliar cada vez mais as possibilidades da 

colaboração entre museus e escolas, tendo como ferramenta o enfrentamento dos desafios da 

prática de um PPP emancipatório. 

Desta forma, a colaboração entre museus e escolas pode tornar-se cada vez mais 

significativa em termos de impacto social, mesmo porque contribuirá para mudanças nas 

condições objetivas de trabalho desses educadores e estudantes. Ao realizarem trabalhos 

acadêmicos como monografias de graduação, mestrados e doutorados, esses professores 

poderão conquistar melhores salários, permitindo-lhes uma carga horária mais compatível 

com a necessidade de conquista de tempo para a reflexão sobre seu trabalho e a função social 

a ele correspondente. Além disso, esses processos de profissionalização podem contribuir para 



 

que esses profissionais consigam conquistar maior autonomia no exercício de sua profissão. 

Assim, a colaboração entre museus e escolas se constituirá mais efetivamente como 

ferramenta de processos de desalienação do trabalho de educadores. 

Sabemos que, apesar de vislumbrada por muitos professores e educadores de museus, 

a proposta de que no seu processo de profissionalização esteja incluída a formação acadêmica 

não é uma tarefa muito simples. Podemos afirmar isso até mesmo a partir de nossa própria 

experiência profissional e acadêmica, tendo sido inclusive este um dos questionamentos da 

banca de qualificação em nosso projeto de dourado. A discussão ocorrida naquela ocasião foi 

sobre a incompatibilidade de se associarem as trajetórias de profissionalização do professor e 

do pesquisador, em vista do que isso significaria em termos de acúmulo de tarefas. 

No entanto, não propomos necessariamente que os educadores dos museus e das 

escolas assumam todas as atribuições profissionais dos pesquisadores. A nossa idéia é que 

esses educadores encarem sua atuação profissional como espaço não só de ação, mas de 

reflexão. Defendemos essa proposta porque vemos que muitos e importantes conhecimentos 

sobre educação são produzidos por educadores das escolas e dos museus. Tivemos uma boa 

mostra disso durante as ações sobre as quais refletimos nessa tese, e avaliamos que esses 

conhecimentos não têm sido devidamente sistematizados e socializados. Percebemos que essa 

é uma grande perda não só para esses profissionais, mas para a educação e, mais 

imediatamente, para os alunos das escolas e para o público do museu atendido por esses 

educadores.  

Ao dar continuidade ao trabalho de pesquisa na vida pós-doutorado, pretendemos 

contribuir para a criação de espaços que proporcionem condições objetivas à realização dos 

mecanismos de profissionalização de educadores a partir de uma perspectiva que tenha como 

pressuposto a complexidade do trabalho do professor e do educador de museu. Assim, esses 

processos não podem se reduzir à dimensão da “sala de aula” nem do “atendimento ao 

público”, ou seja, não devem se limitar a processos individualizados de atuação profissional. 

Em outras palavras, a nossa proposta é a de oferecer condições objetivas para que esses 

educadores, durante o seu processo de formação profissional, estejam integrados em “redes de 

cooperação e de colaboração profissional” (HOLLY; MCLOUGHLIN, apud NÓVOA, 1995, 

p.31), que devem trabalhar por uma maior qualificação da educação como um todo, e não só a 

do educador das escolas e dos museus. 



 

Decidimos incluir essa questão sobre o processo de profissionalização do educador por 

entender que, embora não tenhamos dado continuidade a esse viés inicial de nossa pesquisa - 

devido ao limite do “tempo da tese” -, a ação educativa que serviu de base para a reflexão que 

ora fazemos gerou alguns resultados interessantes em relação ao tema para uma reflexão 

futura. Esses resultados, que já apresentamos anteriormente, se referem ao fato de alguns 

educadores participantes do Tecendo Redes terem afirmado que este trabalho foi fundamental 

para que eles começassem o mestrado (dois casos) e doutorado (um caso), ou para a 

construção de seus projetos de doutorado (três casos), além de vários outros educadores 

haverem demonstrado o desejo de iniciar o caminho de continuidade de sua formação 

profissional. Consideramos que trata-se mais um resultado efetivo que podemos apresentar 

nessa tese, uma vez que esse é um caminho promissor se pretendemos contribuir para os 

processos de desalienação no trabalho do educador.  

Portanto, a proposta que fazemos de continuidade da pesquisa é a de construção deste 

trabalho colaborativo entre museus e escolas como algo que possa subsidiar o processo de 

profissionalização do educador a partir do envolvimento ativo desses em pesquisas 

acadêmicas. Estas devem promover o processo de construção de conhecimentos a partir da 

reflexão sobre ações desenvolvidas nesse contexto. Um processo que implica, entre outras 

coisas, a sistematização dos registros das ações cotidianas do trabalho desenvolvido na 

colaboração entre museus e escolas. Registros que permitam olhar para o conhecido 

(cotidiano) com o olhar de que é possível encontrar ali algo desconhecido. Essa postura de 

estranhamento em relação aos acontecimentos do dia-a-dia é necessária para a realização de 

pesquisas científicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE IV: “O CAMINHO SE FAZ AO CAMINHAR” 

 

 

4.1. MAPEANDO O CAMINHO 

 

 

“Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a 

transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO.” 

(Paulo Freire, 1987) 

 

 

Iniciamos essa caminhada em busca de subsídios que pudessem nos ajudar a enfrentar 

os desafios que se apresentam para uma efetiva “co-laboração” (FREIRE, 1987) entre o 

museu e a escola. Trata-se de um processo que acontece quando as forças individuais e/ou de 

grupos interagem criando uma força maior denominada “força coletiva” (MARX, 2006). 

Buscamos particularmente uma “co-laboração” construída a partir de um esforço conjunto 

autodeterminado e autônomo, que prioriza o atendimento de interesses públicos em 

detrimento de interesses privados. O que nos pareceu mais estimulante foi a decisão de 

alcançar essa “co-laboração”, na materialidade dos limites impostos pelo capitalismo atual. 

Trata-se, portanto, de um trabalho não alienado, que visa contribuir para uma cultura 

modificadora das condições objetivas da realidade social. Modificações decorrentes das 

atuações de agentes sociais individuais, coletivos ou institucionais inseridos em tal realidade. 

Espera-se que esta cultura possa subsidiar o processo de construção de uma sociedade mais 

equânime, democrática, justa, solidária, prudente, prospectiva e responsável, do ponto de vista 

socioambiental. 

O grande desafio foi o de tentar construir essa “co-laboração” na materialidade da 

vivência de uma ação que se desenvolve dentro de limites impostos pelo capitalismo atual. 



 

 Até aqui, apresentamos a fundamentação teórica da pesquisa e descrevemos o trabalho 

empírico que realizamos. A partir de agora, relataremos de que forma transformamos esse 

conteúdo de modo a conduzir a necessária discussão sobre o problema, bem como 

definiremos as questões que foram alvo de nossa investigação, cujos objetivos enumeramos a 

seguir: 

1) Refletir sobre a contribuição que uma experiência de trabalho colaborativo entre 

museus e escolas, realizado a partir de um PPP emancipatório, pode oferecer para o 

enfrentamento da atual crise socioambiental; 

 

2) Construir conhecimentos que possam subsidiar a realização de um PPP 

emancipatório na colaboração entre museus e escolas no campo da popularização 

da ciência; 

 

3) Propor uma abordagem teórico-metodológica que favoreça o processo de 

construção de uma cultura de trabalho colaborativo emancipatório entre museus e 

escolas; 

 

4) Oferecer subsídios para a reflexão sobre políticas públicas nos campos de atuação 

da pesquisa. 

 

Partimos do contexto de uma ação colaborativa entre museus pertencentes a 

instituições de pesquisa científica e escolas públicas localizadas em regiões vizinhas. O 

problema que orientou nossa  investigação foi: “Que conhecimentos e estratégias podem 

contribuir para que ações de “popularização da ciência” aconteçam a partir da práxis de um 

projeto político pedagógico emancipatório?”. 

 A definição do problema desdobrou-se nas seguintes questões: 

 Que limitações, tensionamentos e possibilidades estiveram presentes nesse 

trabalho por ele estar inserido na estrutura do “capitalismo mundializado”? 

(CHESNAIS, 1999) 

 



 

 De que forma a experiência acumulada a partir da realização desse trabalho pode 

contribuir para o enfrentamento dos limites identificados na colaboração entre 

museus e escolas? 

 

  Que princípios teórico-metodológicos, estratégias educativas e tipos de atividades 

podem ajudar a promover avanços nessa colaboração entre museus e escolas? 

O desenvolvimento dessas questões gerou diversas reflexões e discussões, levando-nos 

a estabelecer relações entre a teoria que fundamenta nosso trabalho e os conteúdos dos 

Discursos dos Sujeitos Coletivos obtidos a partir das seguintes fontes:  

1) Respostas dadas a questionários
100

 e entrevistas onde foram feitas avaliações do 

Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” por alguns dos 

educadores.  

 

2) Ata da reunião de avaliação do “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” 

em um dos museus integrantes do projeto. Esta reunião foi gravada e a transcrição 

das fitas possibilitou que registrássemos de forma mais completa a opinião dos 

participantes. 

 

3) Anotações no Diário de Campo da pesquisa sobre a Reunião Geral de Avaliação do 

Projeto, realizada em março de 2008, entre representantes dos três museus, da 

SME, CREs e professores. 

 

4) Entrevistas de educadores participantes da colaboração inicial entre o MAST e o 

CPII e do Projeto. 

 

5) Texto do Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”/ MAST – 2008 

 

6) Texto do convite para o lançamento do CD de divulgação do trabalho realizado 

pelo NEA no âmbito do Projeto.  
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 Segue em anexo uma cópia do questionário. 



 

7) Materiais construídos no processo: ficha de percepção socioambiental utilizada no 

Projeto, jogo “Unidos para Construir um Mundo Melhor”, relatórios, entre outros. 

Analisamos estas fontes buscando identificar os limites, tensionamentos e 

possibilidades do trabalho desenvolvido na colaboração entre museus e escolas nas duas ações 

que apresentamos na parte III da tese. Mas, além destes elementos, encontramos outros que 

foram identificados pelos educadores em seus depoimentos: conquistas alcançadas por este 

trabalho e propostas relativas à sua continuidade.  

O cerne das discussões que fazemos nessa parte da tese fundamenta-se nos Discursos 

dos Sujeitos Coletivos (DSCs)
101

, compostos por conteúdos dos depoimentos dos educadores 

participantes do “Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. Esses depoimentos 

foram retirados de avaliações do projeto “Tecendo Redes” realizadas a partir de entrevistas 

(5), questionários (24
102

) e reuniões (2).  

 O perfil dos educadores, que compilamos a seguir, foi detectado a partir das respostas 

contidas no primeiro bloco do questionário:  

 Titulação: 

a) Ensino Médio (1) 

b) Graduação (5) 

c) Extensão (0) 

d) Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas). (0) 

e) Especialização (mínimo de 360 horas). (6) 

f) Mestrado. (12) 

g) Doutorado. (1) 
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 No item 1.6 da tese foi apresentada a fundamentação teórica referente a essa metodologia de análise. 

102
 Foram distribuídos outros 16 questionários, mas infelizmente muitas pessoas não tiveram tempo para 

respondê-lo. Além da falta de tempo para responder um questionário tão grande, vários educadores consideraram 

as perguntas muito complexas. Mas, as informações fornecidas por testes questionários foram complementadas a 

partir das outras fontes. Inclusive a pouca quantidade de questionários respondidos por profissionais da educação 

formal foi compensada por informações sobre uma avaliação que a própria SME fez com os professores. Estas 

opiniões dos professores foram expostas em uma reunião geral de avaliação do projeto e registrada em nosso 

Diário de Campo.  



 

 Área de formação: 

a) Biologia (9)  

b) Educação Artística (1) 

c) Educação Física (1) 

d) Ciências Sociais (2) 

e) Física (3)  

f) Química (1) 

g) Geografia (1) 

h) História (3) 

i) Pedagogia (1) 

j) Engenharia Civil (1) 

k) Biblioteconomia (1) 

 Campo de experiência na educação: 

a) Educação formal (5) 

b) Educação não formal (6); 

c) Educação formal e Educação não formal (14) 

 Vínculo de trabalho:  

a) Empregado do setor privado. (0) 

b) Contratado no setor público. (1) 

c) Servidor público. (15) 

d) Profissional liberal. (0) 

e) Autônomo/ por conta própria. (0) 

f) Empresário. (0) 

g) Bolsista/ estagiário. (2) 

h) Outra: (1) cargo comissionado 



 

i) Mistos: a+b = 3 pessoas; e+g = 1; b+c= 2. 

 Instituição pela qual participou do projeto: 

Educação formal (5) 

Educação não formal (19) 

Optamos por transcrever os Discursos dos Sujeitos Coletivos (DSCs) juntando as falas 

dos educadores dos museus e das escolas, apresentando essas percepções de forma articulada, 

já que o trabalho realizado no projeto caracterizou-se por ser eminentemente colaborativo. 

Assim, acreditamos que a tese oferece contribuição efetiva para o diálogo entre os educadores 

e para promover a ajuda mútua entre museu e escola. No entanto, ao adotar esse procedimento 

tivemos o cuidado de destacar a fala de alguns educadores, identificando o seu lugar de fala 

todas as vezes que esta informação era necessária para expressar alguma especificidade 

referente ao objeto de estudo da nossa pesquisa.   

Cabe ressaltar também que optamos por apresentar os Discursos dos Sujeitos 

Coletivos (DSCs) no apêndice, para facilitar a leitura do nosso texto. Não obstante, 

consideramos que para uma melhor compreensão da análise que fazemos nesta tese é 

indispensável o conhecimento do conteúdo integral destes discursos. Além disso, entendemos 

que o acesso do leitor ao conteúdo integral dos DSCs permite o aprofundamento de uma 

análise crítica sobre a pesquisa que foi realizada.  Todos os DSCs estão apresentados no 

apêndice número 6.3. Para facilitar a localização dos DSCs no apêndice, optamos por 

identificar, sempre que necessário, o item da tese ao qual corresponde cada grupo de discursos 

apresentado.  

A análise dos DSCs permitiu a identificação de algumas “categorias empíricas” 

(MINAYO, 2004) que discriminamos a seguir e que possibilitaram discussões sobre o 

problema e questões da pesquisa:  

a. Limites da Colaboração entre Museus e Escolas referentes à: 

a.1 - estrutura e conjuntura da sociedade 

a.2 - estrutura e conjuntura das instituições 



 

a.3 - conjuntura da relação entre o museu e a escola 

a.4 - realização do Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” 

b. Tensionamentos Referentes aos Conflitos entre a Proposta do Projeto e a sua 

Concretização. 

c. Possibilidades Fortalecidas pelo Trabalho Realizado.  

A evolução das questões referentes às categorias acima foi organizada tematicamente. 

Sendo assim, trataremos no tópico 4.2 – O sentido da caminhada – as razões apontadas pelos 

educadores como motivadoras para a participação no Projeto. No seguinte, 4.3 – As pedras no 

caminho -, serão focalizadas as discussões sobre os limites encontrados pelos educadores para 

a realização do Projeto e, no tópico 4.4 – O que foi plantado no caminho –, algumas 

possibilidades existentes no trabalho desenvolvido. No item 4.5 – Tensões presentes no 

esforço da caminhada – trataremos dos conflitos entre a proposta do Projeto e sua 

concretização, gerados pelos limites já abordados.  

A seguir apresentaremos no tópico 4.6 - O que o caminho ensinou - uma síntese das 

conclusões que apresentamos no percurso da tese. Nessa conclusão as possibilidades, 

conquistas e propostas ajudaram na aquisição de conhecimentos e na elaboração de estratégias 

que visam a contribuir para o enfrentamento dos limites. Nesse momento, será feita uma 

avaliação sobre os resultados dessa pesquisa em relação ao alcance de seus objetivos iniciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 O SENTIDO DA CAMINHADA  

 

 

 Nesse item apresentaremos os Discursos dos Sujeitos Coletivos (DSCs) compostos a 

partir do conteúdo das respostas relativas às seguintes questões, que iniciavam o questionário:  

1) O que motivou sua instituição a participar do projeto “Tecendo Redes por um 

Planeta Terra Saudável”? 

 

2) O que motivou você a participar do projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável”? 

Esclarecemos que as referências aos DSCs aqui expostos darão seguimento à 

seqüência numérica utilizada iniciada no item 3.1 – Uma Experiência de Colaboração entre o 

Museu de Astronomia e Ciências Afins e o Colégio Pedro II, quando falávamos do DSC-14. 

Os conteúdos integrais desses discursos encontram-se reunidos no Apêndice 6.3 – Discursos 

do Sujeito Coletivo Referentes à Parte 4 da Tese. Portanto, iniciamos o presente item 

analisando o conteúdo do DSC-15
103

. Para compor esse discurso juntamos todas as respostas 

que se referiam à seguinte idéia central: “Não houve exatamente um envolvimento 

institucional”. 

 Neste discurso o grupo explicita claramente algo que de fato caracterizou a 

participação das instituições, tanto as da educação formal quanto as da não formal, no projeto 

“Tecendo Redes”. Os depoimentos evidenciam que a participação observada surgiu, não de 

uma decisão institucional, mas sim, de iniciativas isoladas nessas instituições. A partir deste 

dado passamos a considerar as motivações citadas no questionário, como pertencentes aos 

indivíduos e aos grupos que se envolveram neste trabalho e, não propriamente, às instituições. 

A argumentação de uma das educadoras consultadas contribuiu para essa interpretação: “[...] 

Não estou autorizada a falar pela minha instituição. Assim, no campo do “eu acho” poderia 

responder que [...]”.  

 A abordagem dessa questão acompanhará toda a nossa reflexão devido à sua 

centralidade em relação ao que estabelecemos como objeto de estudo. Destacamos 

inicialmente alguns argumentos contidos no DSC-15 Primeiramente, a seguinte frase: “[...] 
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 O conteúdo integral do DSC-15 (Idéia central: Não houve exatamente um envolvimento institucional) 

encontra-se apresentado no apêndice 6.3 no item 6.3.1. 



 

mas isso se deve em parte pela não apresentação da proposta para a mesma” (DSC-15). Aqui 

aparece uma possibilidade de explicação parcial para a falta de envolvimento da instituição 

como um todo. O argumento é o de que a falta de envolvimento, em parte, se deve ao 

desconhecimento da proposta pela instituição. Mas, paradoxalmente, constata-se logo a seguir 

que, mesmo no setor da instituição onde houve esta divulgação, o envolvimento também não 

aconteceu.  

 Destacamos esse trecho por entendermos que contribui para mostrar que se o projeto 

for bem divulgado na instituição, haverá a possibilidade de ser abraçado por ela. No entanto, 

vemos que esta divulgação, embora necessária, não é, por si só, suficiente.  

 O DSC-16
104

 (Idéia central: identificação entre a estratégia proposta para a SNCT e 

a missão da instituição) refere-se à identificação entre os objetivos do projeto e a missão da 

instituição, como um fator importante para motivar a sua participação.  

Esse discurso aponta também para a importância de o projeto trabalhar com as 

comunidades do entorno da instituição. Trata-se de um aspecto relevante para a motivação, 

porque corresponde a algo que é valorizado na missão institucional. Porém, é importante 

ressaltar que esse argumento corresponde às respostas de educadores de apenas uma das três 

instituições de pesquisa que participaram do projeto. Não podemos afirmar que seria válido, 

também, para as outras duas instituições, mas o destacamos como um valor fundamental para 

os educadores que participaram do projeto, independentemente da instituição à que 

pertencem.  

Em relação ao compromisso da instituição com a sociedade, o DSC-17
105

 desenvolve 

o assunto tendo a seguinte idéia central: Relevância social do projeto. Este grupo relaciona à 

relevância do projeto, sua capacidade de contribuir para promover na população, a 

apropriação de conhecimentos relacionados à ciência e tecnologia. Os educadores ressaltam a 

importância de que tais conhecimentos, ao serem apropriados pela população, permitirão o 

entendimento dos problemas socioambientais. Dessa forma, a participação geral nas decisões 

sobre a resolução desses problemas, dar-se-á de forma mais efetiva. 
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 O conteúdo integral do DSC-16 (Idéia central: identificação entre a estratégia proposta para a SNCT e a 

missão da instituição) encontra-se apresentado no apêndice 6.3 no item 6.3.1. 
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 O conteúdo integral do DSC-17 (Idéia central: Relevância social do projeto) encontra-se apresentado no 

apêndice 6.3 no item 6.3.1. 



 

Percebe-se neste discurso que o grupo sentiu-se motivado a participar do “Tecendo 

Redes” por já possuir a necessária visão crítica, em relação à necessidade de as atividades de 

divulgação científica serem focadas em grandes eventos. Essa visão crítica, em parte, foi 

construída a partir de experiências anteriores, como aponta uma das educadoras em sua 

resposta. 

Primeiramente, a motivação não é exatamente da Instituição, e sim, de um setor da 

instituição. No caso, o nosso setor que já participou de parcerias
106

 anteriores, em 

outras iniciativas [...]. Segundo, o fato de este projeto estar inserido, inicialmente, na 

proposta da SNC&T de popularização da ciência, e ter como um dos objetivos um 

trabalho intra-institucional, valorizando e enriquecendo o intercâmbio de 

conhecimentos construídos na instituição, alinhando-os com escolas do entorno, o 

que já consiste numa prática nossa [...]. 

 Esta questão de colaborações anteriores foi um dos temas tratados no item 3.2., 

quando contamos um pouco da experiência do GAC que aconteceu na SNC&T de 2005. 

Inclusive salientamos o fato de que os três museus, que hoje participam do “Tecendo Redes”, 

fizeram parte desta experiência e de muitas outras vivenciadas no âmbito do GAC e fora dele. 

Este se constituiu em ponto muito decisivo no trabalho desenvolvido e, por este motivo, 

consideramos importante citar alguns outros exemplos de parcerias anteriores que 

contribuíram para o envolvimento tanto destes museus quanto da SME e escolas no “Tecendo 

Redes”.  

 Entre os museus e a SME existem diversas ações que já foram realizadas em conjunto, 

como foram os casos de uma Câmara Técnica para discutir a utilização dos museus de 

ciências pelas escolas do município do RJ, de diversos cursos para a formação continuada de 

professores, de pesquisas no campo da educação em ciências, entre outras. 

 Entre os museus existem ações que são desenvolvidas conjuntamente, como é o caso 

da Rede de Educadores em Museus e outras, que são iniciativas de um dos museus e das quais 

os demais participam. Apenas para citar um exemplo de cada um dos museus, podemos 

lembrar a experiência do “Encontro Universidade e Espaços de Educação Não Formal: 

Formação de Professores, Possibilidades e Desafios”, atividade organizada pelo NEA do 
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 O termo parceria é utilizado aqui com o sentido de uma relação que se estabelece entre atores de igual valor, 

ou seja, uma relação onde os interesses e opiniões dos que se relacionam contam igualmente na ação 

desenvolvida. Mas, é preciso cuidado com este termo porque ele tem sido utilizado ideologicamente pelo capital 

para escamotear relações de prestação de serviço sob uma roupagem de parceiros (aqueles que estão em 

igualdade na ação). Isso se caracterizou no movimento de expansão do ideário do terceiro setor e da lógica de 

Estado mínimo e gerencial, criada por FHC e Bresser Pereira. Por este motivo optamos por utilizar o termo 

“colaboração” em lugar de “parceria”. (No livro “O movimento ambientalista e o pensamento crítico: uma 

abordagem política” o professor Carlos Frederico Loureiro (ano) apresenta esta visão crítica em relação ao termo 

“parceria”). 



 

Instituto de Pesquisa Jardim Botânico, o Balançando a Rede com Ciência, organizado pelo 

MAST e o Ciclo de Palestras e o Fórum Ciência e Sociedade, realizados pelo Museu da Vida. 

Todos os três exemplos ocorreram no passado e continuam acontecendo hoje. Além disso, no 

caso de todos os três museus, podemos observar, no “Tecendo Redes”, exemplos de 

professores de escolas que já haviam estabelecido laços com as instituições, anteriormente, no 

cotidiano de trabalho com os alunos. 

 Esse aspecto referente às relações anteriores aparece na resposta de uma professora ao 

questionário, como sendo algo que tem provocado motivação dos estudantes, e por isso ela 

afirma que o que a motivou participar do “Tecendo Redes” foi o “Convite do Jardim Botânico 

para o projeto, porque este é um trabalho que vem cada vez mais chamando a atenção dos 

alunos”.  

 Aparece novamente uma referência a relações anteriores quando uma professora do 

CPII responde que sua motivação para participar do “Tecendo Redes” deveu-se ao fato de ter 

existido na escola “um grupo de profissionais que se interessou por conhecer um “jogo”, que 

seria uma nova estratégia de atuação com alunos desde o ensino fundamental”. E essa busca 

por atividades inovadoras é algo que aparece não só no discurso de professores, mas também 

entre as razões que motivaram as equipes dos museus a participarem do “Tecendo Redes”. É 

o que poderá ser observado no DSC-18
107

 (Idéia central: Necessidade de atividade 

inovadora).  

 O DSC-18 possui a seguinte idéia central: Necessidade de atividade inovadora. Neste 

discurso, a idéia de inovação vem associada a um desejo do grupo de contribuir para que as 

ações de divulgação científica possam alcançar “uma dimensão social, colaborativa e mais 

integrada com as escolas. Para que os estudantes possam perceber, construir e articular 

saberes e significados entre a ciência e a coletividade - buscando resolver problemas 

concretos” (DSC-18). É nesse sentido também que no DSC-19
108

 (Idéia central: Inovação na 

SNCT) o grupo se refere, particularmente, à proposta da SNC&T. Podemos observar que é 

grande neste grupo a vontade de participar da realização de ações de popularização da ciência, 

com uma dinâmica que permita a participação mais efetiva do público. Percebe-se o objetivo 
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de ampliar os impactos sociais desse tipo de atividade e de apostar na idéia de que a atuação 

da SNC&T passe a ter um caráter de processo, com maior tempo de duração, e não somente a 

de um evento. Sem dúvida esse é um grande desafio para o grupo, fundamentado na crença de 

que a colaboração entre as instituições representa uma importante ferramenta para a 

popularização da ciência.  Essa convicção do grupo pode ser constatada no DSC-20
109

 (Idéia 

central: “Aposta na colaboração entre instituições científicas-museu-escola” e verificamos 

ter sido esse o discurso mais longo, até este ponto do trabalho. Isso aconteceu porque, além de 

muitas pessoas fazerem questão de ressaltar a importância dessa colaboração, os discursos 

individuais em relação a essa “Aposta na colaboração entre instituições científicas-museu-

escola” são também, particularmente, extensos. Entendemos que o grupo valoriza muito a 

questão da metodologia e da dinâmica nas ações de popularização da ciência. Constatamos 

ainda a explicitação de vários argumentos a favor da metodologia colaborativa e da dinâmica 

do diálogo entre saberes e fazeres. Essa forma de troca, além de aproximar as instituições de 

pesquisa da população, tem nos museus e nas escolas os elementos mediadores do processo. 

 Este foco na metodologia, no entanto, não significa que o tema da SNC&T também 

não tenha sido um fator motivador da participação no projeto “Tecendo Redes”. Os problemas 

socioambientais do planeta Terra, além de estarem presentes de forma pontual em alguns 

outros discursos, aparecem como idéia central no DSC-21
110

: “Interesse na discussão sobre 

problemas socioambientais” 

 Mas, não se encerram por aí as razões que os educadores citaram como fatores que os 

motivaram a se envolverem no projeto. Aparece ainda um último elemento no DSC-22
111

 

como idéia central: “Liderança”. A identificação da liderança como sendo um fator 

motivador teve, de uma forma geral, pouca representatividade nos argumentos dos 

educadores. Paralelamente, entendemos como razoável cortar os trechos onde verificamos 

alguma identificação de pessoas ou qualquer tipo de referência que permitisse esse 

reconhecimento.  

                                                 
109

 O conteúdo integral do DSC- 20 (Idéia central: Aposta na colaboração entre instituições científicas-museu-

escola) encontra-se apresentado no apêndice 6.3 no item 6.3.1. 

110
 O conteúdo integral do DSC-21 (Idéia central: Interesse na discussão sobre problemas socioambientais) 

encontra-se apresentado no apêndice 6.3 no item 6.3.1. 

111
 O conteúdo integral do DSC-22 (Idéia central: Liderança) encontra-se apresentado no apêndice 6.3 no item 

6.3.1. 



 

Até aqui, todas as razões apresentadas pelos participantes para o envolvimento no 

projeto correspondem a uma motivação intrínseca, o que sugere que não desenvolveram um 

trabalho alienado, ou seja, de algum modo sentiam-se realizados com o que faziam. Todavia, 

existem algumas observações a serem feitas em relação a isso. A primeira é que entre os 

educadores que responderam ao questionário, um deles justificou sua participação de tal 

maneira, que poderia ser entendida como uma motivação extrínseca. A frase que nos levou a 

considerar essa possibilidade de interpretação foi a seguinte: “Minha motivação foi 

institucional, isto é, este era o meu trabalho”. Entendemos que a frase poderia significar que 

essa educadora se envolveu no trabalho apenas por obrigação profissional, sem nenhum tipo 

de realização pessoal. Por outro lado, também pode ser exatamente o contrário. A frase pode 

significar que para ser coerente com a proposta política do “Tecendo Redes”, a educadora 

sentiu necessidade de fazer um alerta. Ressaltou o fato de ela estar nesse projeto na condição 

de servidora pública do Estado e, não, vivendo uma experiência de “voluntariado”. 

Consideramos que essa segunda interpretação seja a mais correta porque essa 

educadora especificamente, possui uma postura política afinada com os objetivos do 

“Tecendo Redes” e uma postura profissional de servidora pública muito firme, qualificada e 

competente. Portanto, é muito provável que ela tenha buscado chamar a atenção para o 

sentido político do trabalho que realizou no “Tecendo Redes” na condição de servidora 

pública, ou seja, um trabalho pago pelo Estado. Consideramos que este alerta é extremamente 

importante porque a finalidade política do Projeto é oposta aos objetivos do “voluntariado”, 

que faz parte da proposta de dominação do neoliberalismo e sobre o qual, mais adiante, 

teremos a oportunidade de aprofundar a discussão. 

Existem ainda outras ressalvas que precisam ser feitas. Uma delas é a de que, na 

prática, as motivações intrínseca e extrínseca podem co-existir em momentos diferentes da 

realização de alguma atividade. Dependendo do contexto pode prevalecer mais a motivação 

extrínseca ou a intrínseca (TAPIA, 2001 e DECI, 2000). A outra ressalva é a de que não 

temos dados para afirmar que todos os educadores que se envolveram no trabalho do 

“Tecendo Redes” tenham vivenciado essa experiência como algo que significou uma 

realização profissional para eles. Então, não podemos afirmar que todos realizaram trabalho 

não alienado, até porque, infelizmente, nem todos os educadores que receberam o 

questionário tiveram tempo para respondê-lo. Este é um dos limites da nossa análise, mas, 



 

desde o início sabíamos que existiriam limites para que a colaboração se desse a partir de um 

trabalho não alienado. Este, a propósito, será nosso próximo assunto: as pedras no caminho... 

 

 

4.3 “AS PEDRAS NO CAMINHO”  

 

 

4.3.1 Limites referentes à estrutura e à conjuntura da sociedade 

 

 
Marx critica o voluntarismo e o idealismo dos anarquistas revolucionários e dos 

economicistas que pretendem ultrapassar o tempo burguês sem, contudo, 

revolucionar a base econômica que lhe corresponde [...] somente a ação 

revolucionária coletiva do proletariado – comunismo – pode reunificar a 

humanidade no tempo criativo. (LEHER, 2001) (grifo nosso). 

 

 

 A principal “pedra no caminho” percorrido pelo projeto “Tecendo Redes por um 

Planeta Terra Saudável” em 2007 foi a estrutura da sociedade na qual estão inseridas não só 

as instituições, como todas as pessoas envolvidas. Diversos depoimentos analisados 

comprovam essa nossa conclusão, de modo que iniciaremos este tópico apresentando o 

problema da falta de tempo para participar do projeto, como o limite que mais fortemente 

materializou a metáfora eternizada pelo poeta Carlos Drummond de Andrade.   

Apesar da sobrecarga de trabalho já existente, as equipes dos museus e das escolas que 

participaram do “Tecendo Redes” fizeram um esforço extra para tomar parte de um projeto 

que não estava previsto no planejamento de 2007. O DSC-23
112

, cuja idéia central é “A falta 

de tempo para a colaboração”, deixa clara essa dificuldade.  

Certamente a “falta de tempo” foi o problema mais recorrente na avaliação do 

“Tecendo Redes”, já que quase todos os educadores, tanto dos museus quanto das escolas, 

falaram sobre isso. Chamou a atenção o fato de que, alguns educadores dos museus, 

principalmente os que atuam na relação museu-escola, falam da “falta de tempo” não só nos 

museus, como também nas escolas. Entre os discursos das diferentes instituições observou-se 

uma grande diversidade de causas e efeitos associados à questão, nos dois espaços, mas foram 

citados também, aspectos específicos do museu ou da escola de formas distintas. O problema 
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foi citado tão amplamente que decidimos dividir o discurso sobre a “falta de tempo” em 

partes, tendo como referência as nossas categorias de análise. 

Esse fator tornou-se o mais grave e limitante empecilho para a realização da proposta 

de colaboração deste Projeto, pois como está dito no DSC-23: “Para colaborar é preciso 

tempo para estar junto, fazer junto”. O tempo de que as pessoas dispunham para permanecer 

juntas, de forma mais efetivamente colaborativa, era muito restrito. Essa foi, inclusive, a fonte 

da maior parte dos tensionamentos e dos mais graves conflitos verificados entre a proposta de 

trabalho e o que efetivamente conseguia ser realizado nas atividades do Projeto. 

Fica evidente no DSC-23 que havia no grupo o desejo de que mais pessoas estivessem 

participando. Além disso, os educadores que pronunciaram as palavras desse discurso 

demonstraram que gostariam de participar mais intensamente. Eles alegaram que a 

diversidade e a quantidade de atividades nas quais as pessoas encontravam-se envolvidas, não 

permitiam uma maior dedicação ao projeto. Em geral, as equipes eram pequenas para a 

quantidade de trabalho que realizavam e, por mais que existisse o desejo da participação, não 

era nada fácil concretizá-lo. Além de o tempo disponível ser curto, era difícil conseguir que os 

possíveis horários de encontro das pessoas coincidissem. Até mesmo porque, além de esses 

educadores se dedicarem a muitas e diversas tarefas, eles geralmente trabalham em espaços e 

tempos diferenciados.  

Mas, apesar de tudo isso, muitas reuniões foram realizadas e algumas das mais 

significativas foram relatadas no item 3.2 onde foram descritas as mais expressivas atividades 

realizadas neste trabalho. Porém, a necessidade foi obrigando o grupo a criar estratégias para 

enfrentar a falta de tempo disponível para mais reuniões. No caso da instituição na qual 

participamos do dia-a-dia de trabalho, podemos citar alguns exemplos de estratégias que 

foram sendo criadas, a partir da vontade demonstrada pelo grupo para viabilizar o trabalho.  

Algumas reuniões foram feitas de forma fragmentada, ou seja, com uma parte do 

grupo de cada vez. Muitos encontros aconteceram durante o almoço, nos corredores, pelo 

telefone, pela internet, nos finais de semana, depois do expediente e até por “bilhetinhos”, que 

circulavam entre os participantes do projeto, durante reuniões sobre outros assuntos. Como 

parte do processo de reflexão sobre este trabalho, cabe à nossa investigação neste momento a 

tarefa de discutir sobre as relações entre esta “falta de tempo” e a estrutura da sociedade na 

qual o Projeto está inserido. E para fazer esta reflexão nos valeremos da teoria já apresentada 



 

nos capítulos anteriores acrescidas de alguns conhecimentos que buscamos para 

complementar o embasamento da discussão.  

Buscamos a contribuição de Leher para argumentar sobre o caráter de mercadoria que 

o Tempo tem no modo de produção capitalista e sobre a forma como isto acontece no atual 

momento do capitalismo, ou seja, no “capitalismo mundializado” (CHESNAIS, 1999).  

Ainda que Marx não tenha se indagado diretamente a respeito da questão “o que é o 

tempo?”, ou melhor, mesmo não tendo situado a questão nestes termos, 

incontestávelmente Marx revolucionou o conhecimento científico do tempo. Nos 

termos de Hanson (1997:46), o tempo é uma questão fundamental, talvez a questão 

mais fundamental dos trabalhos de economia política do Marx da maturidade. 

Rejeitando a concepção de tempo abstrato, linear e dissociado dos acontecimentos 

concretos, fez sobressair o seu caráter político, econômico e cultural, descobertas 

que culminaram com o seminal conceito de sobrevalor (mais valia) (LEHER, 2001, 

p.150) (grifos nossos). 

No item 2.1 desta tese discutimos o conceito de “mais valia” citado por Leher e 

concordamos com o autor quanto a ser este um conceito “seminal” e, no caso da nossa 

investigação onde o tempo de trabalho se destaca como elemento chave, esse conceito é vital. 

A concepção de “mais valia” permitiu considerar o “caráter político, econômico e cultural” 

do Tempo, fator indispensável ao aprofundamento da discussão sobre a “falta de tempo” em 

relação ao trabalho colaborativo no “Tecendo Redes”. Para tal, recorreremos a algumas 

discussões feitas no início desta tese sobre as relações sociais que se dão no âmbito do 

“capitalismo mundializado”. Consideramos que este conteúdo é basilar para o 

aprofundamento da discussão sobre a sobrecarga de trabalho e a “falta de tempo para a 

colaboração” (DSC- 23
113

) reclamada pelos educadores.  

No item 1.2.1 discorremos sobre os mecanismos utilizados pelo “capitalismo 

mundializado”, para promover uma concentração cada vez maior das riquezas socialmente 

produzidas e dos recursos naturais, na mão de uma elite. Esta ordem econômica mundial 

estabelece relações de dependência entre os países, de forma a fazer prevalecer interesses 

particulares de alguns grupos, em detrimento dos interesses coletivos. Esta mundialização do 

capital tem imposto aos países determinadas regras às quais eles precisam se adequar, para 

estabelecer relações comerciais internacionais. Essas regras obrigam os países a assumir 

políticas que condicionam o seu “desenvolvimento” às necessidades do capital internacional 

associado ao nacional (CARDOSO, 2006).  
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Este mecanismo de dominação depende da coexistência no mundo de países em 

estágios diferenciados de “desenvolvimento”, de forma que possam atender mais 

adequadamente aos interesses da elite econômica mundial. Portanto, os países não podem de 

forma autônoma escolher o tipo de “desenvolvimento” e seu respectivo ritmo. Eles precisam 

adotar um Tempo mais ou menos longo, a um determinado Tempo que é o Hegemônico 

(LEHER, 2005). Isso implica em que coexistam no mundo países em Tempos desiguais em 

relação ao seu ritmo de “crescimento” e, não mais, de “desenvolvimento” (LEHER, 2005). 

Não é só o ritmo do “crescimento” que é definido pelo mercado, mas também a natureza 

deste. E para que esse mecanismo funcione o mercado interfere em todos os campos da 

sociedade, mas é dada uma atenção especial à educação como podemos observar nas 

diretrizes estabelecidas pelo Banco Mundial. 

[...] a Educação é tida como instrumento para que os pobres se ajustem às mudanças 

sociais próprias do capitalismo. O Banco reconhece que freqüentemente a mudança 

social leva a um rompimento dos suportes tradicionais que estruturam a vida do 

indivíduo. A Educação teria assim a função de prover novos valores culturais para 

que as pessoas possam reconhecer as escolhas disponíveis (e, portanto, dadas) na 

sociedade e abracem os seus novos papéis. Em outras palavras, a Educação deverá 

levar os indivíduos a adaptarem-se às mudanças e a tomarem parte delas, 

conformando-as ao fluxo hegemônico do Tempo (LEHER, 2006, p.11) (grifo 

nosso). 

Consideramos que a “falta de tempo para a colaboração” (DSC-23
114

), sentida no 

“Tecendo Redes”, tem relação com esse ajuste “ao fluxo hegemônico do Tempo” e aos 

interesses do capital internacional, por causa da forma como esse ajuste afeta a educação. A 

educação se define por um projeto político pedagógico (PPP) que assume o compromisso de 

contribuir para manter a ordem vigente ou para modificá-la. Mas, mesmo que a opção seja a 

de contribuir para a mudança da ordem vigente, como é o caso do Projeto, não se faz isso sem 

ser afetado pelo que esta ordem oferece de opções para a definição deste sentido do PPP. No 

item 1.2.3 da tese discutimos essas opções que a ordem econômica mundial oferece: “A 

educação tem duas funções principais numa sociedade capitalista: (1) a produção de 

qualificações necessárias ao funcionamento da economia, e (2) a formação de quadros e a 

elaboração de métodos para um controle político” (MÉSZÁROS, 2006, p. 275).  

A partir dessas “opções” é que os países precisam se adequar às diretrizes do Banco 

Mundial para a área Trabalho-Educação. São diretrizes que buscam conduzir “os países, 

regiões e pessoas a se ajustarem ao Tempo hegemônico” (LEHER, 2005, p.9) (grifo do 
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autor). Neste processo de mercantilização do tempo, este se torna “dotado de qualidades bem 

estranhas: variável, linearizado, segmentarizado, mensurável e, principalmente, ‟manipulável‟ 

mediante uma contabilidade fantástica” (ALLIEZ, apud LEHER, 2001). E esta 

mercantilização do tempo se concretiza a partir da mercantilização do trabalhador, pois: 

“Marx descobriu que o tempo é a realidade quantitativa do trabalho, base do processo de 

extração da mais-valia (o trabalhador é concebido como tempo de trabalho personificado, 

determinação quantitativa do trabalho), metamorfoseada como fetiche na mercadoria” 

(LEHER, 2001, p.150). 

E é a partir desta “contabilidade fantástica” do tempo, ou seja, do trabalhador que 

personifica esta mercadoria, que são feitos os ajustes dos diferentes Tempos dos países, ao 

“Tempo hegemônico” do mercado mundial.  Nesta conta o Banco Mundial entra com uma 

parcela importante para o resultado final, “estimulando” os países a construírem políticas 

públicas que possam garantir uma “integração” mais efetiva dessas nações, na ordem 

econômica mundial.  No mundo do trabalho isso acontece a partir de regras que provocam um 

processo de “superexploração” (CARDOSO, 2006) do trabalhador. Alguns dos efeitos deste 

processo são o desemprego estrutural e a precarização das relações de trabalho (NEVES, 

2005, p.38). Para colocar em prática estes mecanismos de “superexploração” o capitalismo 

não precisou criar novas estratégias. Apenas aperfeiçoou as formas de exploração que sempre 

o caracterizaram e que o diferenciaram de formas de produção anteriores. Essa argumentação 

fundamenta-se nas seguintes palavras de Leher e Marx:  

Marx (1985) observa que apenas no MPC o capital se desenvolve no sentido da 

compressão espaço-temporal. Assim, „se por um lado, o capital tende a conquistar 

todo o planeta como seu mercado; tende, por outro lado, a destruir o espaço por 

meio do tempo, isto é reduzir ao mínimo o tempo necessário para mover-se de um 

lugar para o outro‟ [...] A expansão do mercado e a anulação do espaço pelo tempo, 

prossegue Marx, ilustram a „tendência‟ do capital à universalidade‟, diferenciando-o 

de todas as formas de produção anteriores. Parece claro que a compressão espaço-

temporal é, portanto, uma tendência geral do próprio modo de produção e não um 

sinal de que este tenha sido suplantado por outra modalidade de capitalismo 

(intelectual, pós-industrial, globalizado etc.) (LEHER, 2001, p.151-152). 

Essas estratégias que o capital sempre utilizou para dominar o tempo a seu favor estão 

sendo cada vez mais aperfeiçoadas com o uso da ciência e da tecnologia. E isso traz grandes 

implicações para o campo da educação, pois esta tem sido direcionada a partir das diretrizes 

do Banco Mundial, para dar suporte à formação dos trabalhadores mais adequados às 

necessidades do capital. Porém, é importante ressaltar que isso não significa que exista um 

investimento na educação científica e tecnológica das populações destes países, que se 



 

encontram sob o jugo do capital, pois não interessa a essa elite econômica que adquiram um 

desenvolvimento autônomo.  

A ação do Banco Mundial (1980) é concebida como instrumento modernizador e de 

superação de arcaísmos existentes na Educação dos países em desenvolvimento, 

tendo em vista a promoção do desenvolvimento dos mesmos. Isto não quer dizer, de 

forma alguma, que o Banco tem como objetivo criar condições para que os países 

em desenvolvimento confluam para o Tempo que caracteriza os países fortemente 

industrializados; ao contrário, a sua argumentação pressupõe países sob Tempos 

lentos (LEHER, 2005, p.10-11). 

Para que a educação se torne o “instrumento modernizador” “sugerido” pelo Banco 

Mundial, ela tem passado por transformações que fazem parte da Reforma do Estado e que 

têm sido impostas aos países pelos organismos multilaterais. Entre outras coisas isso significa 

“redução de gastos públicos; [...] privatização das empresas e dos serviços públicos, em 

especial os serviços educacionais, de ciência e pesquisa, de cultura e de saúde” 

(SGUISSARDI, 1998, p.68).  

A redução de gastos públicos nos campos da educação, pesquisa, cultura e saúde afeta 

muito diretamente os três tipos de instituições que fizeram parte do projeto “Tecendo Redes”: 

instituições de pesquisa, museus e escolas. Torna-se cada vez mais difícil para as instituições 

públicas conseguir recursos para o seu pleno funcionamento. Essa carência, especialmente de 

recursos humanos, gera uma sobrecarga nas equipes dessas instituições, que dificulta a 

realização de seus trabalhos de uma forma geral. Em particular, atingiu a realização do 

Projeto “Tecendo Redes”, que se caracterizou como uma espécie de compromisso extra. Um 

trabalho que não fazia parte da rotina dos profissionais que se envolveram, pois não estava 

incluído no planejamento que a maioria das pessoas que participaram dele havia feito para o 

ano de 2007.  

Ainda em relação a esta falta de recursos para a educação, cabe destacar aqui a 

resposta dada por uma professora municipal para a pergunta 2 (letra a) do questionário de 

avaliação. Esta pergunta se referia a quais foram as dificuldades sentidas para a construção do 

pensamento crítico, que visa a ampliar as possibilidades de exercício da cidadania. A 

professora respondeu com a seguinte frase: “A política de doações realizada em nosso país: 

cheque cidadão, dinheiro para quem tira MB, aprovação automática. „O ganhar não é 

conquistar‟”. 



 

A frase traz à tona um elemento que identificamos como algo que representou para o 

“Tecendo Redes”, um limite referente a questões conjunturais da Política Municipal de 

Educação do RJ. Trata-se da implantação dos Ciclos que, em 2007, afetou profundamente o 

cotidiano das escolas do Município, complicando-lhes acentuadamente a rotina. Levantando 

esse aspecto, a professora forneceu um bom exemplo de como as questões macro, sobre as 

quais falamos na discussão sobre modelo de sociedade, afetam o cotidiano da escola e dos 

projetos nos quais elas estão inseridas, como ocorreu no nosso caso.  

A professora nos fala sobre a forma como no ano de 2007 foi implantada a política dos 

Ciclos nas escolas municipais do Rio de Janeiro. Não caberia aqui um debate sobre esse tema 

que, pela sua abrangência, já resultaria facilmente em uma tese. Entendemos, no entanto, que 

seria uma tese necessária, uma vez que esse processo incluiu uma ação política e judicial, 

liderada pelo Sindicato dos Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (SEPE), envolvendo 

professores, alunos e seus pais, resultando em luta judicial contra o prefeito da Cidade. Nesta 

luta, que durou praticamente todo o ano de 2007, o SEPE venceu alguns “rounds”, mas no 

final venceu o prefeito e os ciclos foram implantados da forma como a professora descreve. 

Entre outras coisas, o prefeito determinou que o aluno do terceiro ciclo que é avaliado com o 

conceito “MB”, recebe uma certa quantia de dinheiro
115

.  

Não discutiremos aqui essa política, mas consideramos que este é um bom exemplo de 

como os processos que se relacionam com a estrutura da sociedade, afetam a vida das escolas. 

A professora afirmou que, juntamente com outras, essa iniciativa atrapalha a formação do 

pensamento crítico e da cidadania. Ao se referir a essas políticas, a professora afirma: “O 

ganhar não é conquistar”. Entendemos que ela esteja se referindo ao fato de as políticas 

citadas serem paliativas e, não, garantidoras de direitos.  

Para garantir direitos, a política pública necessita de um volume de recursos muito 

mais significativo do que aquelas que são apenas paliativas. Como vimos anteriormente, a 
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Reforma do Estado. imposta pelo “capitalismo mundializado”. implica em poucos recursos 

públicos para as áreas de educação, pesquisa, cultura e saúde.  

Tudo isso gera uma série de problemas sociais, que afetam de forma direta os 

estudantes das escolas que participaram do “Tecendo Redes”. Nesse projeto os estudantes 

responderam a uma ficha
116

 onde falavam de sua realidade de vida. Não seria possível aqui 

expressar a riqueza dos dados levantados sobre esta realidade, constantes das fichas
117

 , mas 

destacaremos o dado que pareceu mais forte nas respostas. A voz desses jovens mostra que a 

“violência” é algo que marca profunda e definitivamente suas vidas e seus destinos. Sendo 

assim , a violência afeta também o cotidiano dos museus e das escolas, onde estudam os 

alunos e trabalham os educadores que participaram do Projeto.  

Acreditamos que as causas, conseqüências e soluções desta violência não podem ser 

buscadas apenas na realidade local. Parece-nos fundamental que o “Tecendo Redes” 

aperfeiçoe, cada vez mais, as possibilidades de estabelecer relações entre a realidade local e 

os processos geradores de barbárie social e degradação ambiental, que sustentam a sociedade 

capitalista.    

A realidade dos locais onde vivem os alunos destas escolas ilustra muito bem a 

generalização dos processos de degradação social em curso no mundo hoje e que se revela na 

ampliação de figuras sociológicas, como as do mendigo e do narcotraficante (BORON, 2006). 

Repetimos a seguir palavras que já utilizamos nesta tese, por considerá-las muito valiosas no 

aprofundamento da discussão sobre o conteúdo do DSC-23
118

 que parte da idéia central: A 

falta de tempo para a colaboração: “Lo que caracteriza a las clases y capas populares, esos 

dos tercios o cuatro quintos que en América Latina quedan „fuera del juego‟, es un profundo 

proceso de desintegración social” (BORON, 2006, p. 165). E a completa desintegração social 

é algo que não interessa nem ao capitalismo. Portanto:   

Diante de todos os problemas criados para a população brasileira - desemprego 

estrutural, condições de vida precária -, as recomendações do Banco Mundial e do 

FMI têm como pressuposto na verdade, a idéia de que as pessoas e suas 

comunidades devem ser “criativas” e se virar para compensar os problemas criados 
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por essa lógica de individualismo e lucro que prejudica os mais fracos e vulneráveis. 

(VALLA, 2005, p. 51). 

É neste sentido que o “capitalismo mundializado” apela para que as pessoas e grupos, 

a partir de atos de boa vontade e caridade, atuem como voluntárias para o enfrentamento dos 

problemas sociais e ambientais. Portanto, hoje, o “voluntariado” é um fenômeno estimulado 

pela ideologia burguesa que apela para a responsabilidade social de indivíduos e grupos. 

Explorando o potencial mobilizador da caridade, essa estratégia visa a minimizar os efeitos 

dos processos de acumulação do capital e do baixo investimento público no social, resultante 

da reforma do Estado sobre a qual comentamos anteriormente.  

Esse apelo é “fundamentado na noção de sociedade civil enquanto espaço de ajuda 

mútua organicamente independente do Estado [...]” (NEVES, 2005, p.38).  É um apelo que 

visa a promover a desmobilização política da sociedade, passando a idéia de que os problemas 

sociais devem ser resolvidos pela sociedade, independente do Estado. Dessa forma, visa-se a 

gerar uma “retração da participação popular aos limites de um pacto social no qual capital e 

trabalho procuram humanizar as relações sociais vigentes de exploração, expropriação e 

dominação” (NEVES, 2005, p.38).  

A partir da fundamentação teórica desta tese, consideramos que as premissas, nas 

quais se fundamentam a defesa que a ideologia burguesa faz do voluntariado, são falsas. 

Primeiro porque, como discutimos a partir da teoria de Gramsci no item 2.2, não existe essa 

separação entre Estado e Sociedade Civil. Depois porque, a partir da contribuição de Marx, 

apresentada no item 2.1, vemos que é impossível conciliar ações de humanização com 

processos “de exploração, expropriação e dominação”. Então, consideramos que o 

“voluntariado” não resolve os problemas da exclusão social e da degradação ambiental. A 

resolução desses problemas passa necessariamente por uma mudança da base material da vida 

social e isto significa que a sociedade carece não de “voluntários” e, sim, de militantes que se 

dediquem a essa causa.  

Mas, os mecanismos de funcionamento da sociedade atual têm conseguido promover 

processos de desmobilização da militância política. No item 1.2.3 foi feita uma discussão 

relacionada a essa degradação do espaço público na vida da sociedade atual e consideramos 

válido repetir aqui algumas palavras que fazem parte desse texto. 

A sacralização de vontades particulares, como a realidade vem mostrando, dissolve 

o tecido social, incentiva a violência e anula a democracia. Entregue ao relativismo e 



 

ao imediatismo, a democracia deixa de ser não apenas um ato político, mas também 

conjunto de “regras do jogo”, tornando-se “jogo de aparências”, campo de um vale-

tudo onde se geram simulacros perfeitos para ocultar o império do indivíduo e o 

totalitarismo do mercado. Neste contexto, o público transforma-se em 

„publicidade‟, em fantamasgoria de imagens encantadoras, que desfazem a realidade 

em „shows‟, que agrupam massas sem criar subjetividades, em exposição de 

privacidade que banalizam a vida humana. (SEMERARO, 2002, p.215) (grifo 

nosso).  

Tratamos deste tema no item 1.2.1 da tese onde Boron afirma que as pessoas se 

desinteressam pela participação política porque percebem que esta atuação pouco influi em 

suas vidas, já que é o mercado domina toda a vida social.  Esse autor explica que esta 

desmobilização acontece inclusive nas eleições, porque as decisões das urnas pouco 

interferem nos destinos das nações submissas ao mercado (BORON, 2006). Ou seja, é o 

mercado que dita as regras do jogo e, como ele é o reino dos interesses privados, não se pode 

aspirar “democratizar o mercado” (BORON, 2006), pois neste domínio não cabem os 

argumentos da justiça distributiva. Esses são os argumentos que Boron utiliza para explicar o 

processo de desmobilização da sociedade.   

Concordamos com o autor em sua análise, mas consideramos importante lembrar 

também que este processo de desmobilização acontece, ao mesmo tempo, devido à luta pela 

sobrevivência ocupar um tempo cada vez maior da vida das pessoas. Pois, a partir da 

afirmação contida no DSC-24
119

, que baseia-se na idéia central “Individualismo e 

Alienação”, “O sistema capitalista onde cada indivíduo está tão preocupado em se manter, 

sobreviver,  que muitas vezes não consegue se envolver como gostaria”, entendemos que vale 

a pena um mergulho mais consistente neste tema.  

Para esta reflexão destacamos a importância da discussão que fizemos nos itens 1.2.1 e 

2.2 da tese, sobre as relações entre mercado, Sociedade Civil e Estado. Naquela oportunidade 

utilizamos as palavras de Wood para apresentar o mercado como espaço de “[...] compulsão, 

necessidade e disciplina social, capaz de submeter todas as atividades e ações humanas às 

suas exigências” (WOOD, 2003, p.216). Essas palavras complementam a reflexão que 

fizemos anteriormente e são basilares para que os envolvidos no “Tecendo Redes” possam 

compreender de forma mais aprofundada quais são as forças que estão interferindo no 

movimento do trabalho desenvolvido pelo grupo.  
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São forças coercitivas impostas à sociedade e aos governos, por um mercado que faz 

valer a lei do “salve-se quem puder”. Uma lei que um dos mais importantes ideólogos do 

neoliberalismo expressa com as seguintes palavras: “A base essencial do desenvolvimento da 

civilização moderna é permitir às pessoas perseguirem os próprios fins com base no seu 

próprio conhecimento, sem ter que se atar às finalidades de outras pessoas.” (HAYEK, apud 

MÉSZÁROS, 2002, p.921-922). Hayek enquanto um “intelectual orgânico” (GRAMSCI, 

1982) da ideología burguesa exerce muito bem o seu papel . Nesta frase, faz uma boa síntese 

do significado do “Individualismo” e da “alienação”, que são valores sociais necessários para 

sustentar as relações sociais capitalistas. Relações que se fundamentam num “jogo” cujas 

regras, segundo Hayek, todos nós conhecemos e concordamos. Cabe repetir aqui as palavras 

que ele utiliza para explicar isso:  

A concepção de que „ganhamos‟ (no sentido de ser moralmente merecido) a renda 

que tínhamos quando éramos mais afortunados, e que, portanto temos direito a ela 

enquanto lutarmos honestamente como antes, e que não fomos avisados de que 

devíamos tomar outro curso, é inteiramente equivocada. Todos os ricos ou pobres, 

devem a sua renda ao resultado de um misto de habilidade e sorte, cujo resultado 

agregado e cujas parcelas são altas justamente porque concordamos em jogar esse 

jogo. E uma vez que concordamos em jogar o jogo lucramos com seus resultados, 

temos a obrigação moral de respeitar os resultados, ainda que estes se voltem contra 

nós. (HAYEK, 1998, p. 60) 

Quem são esses jogadores conscientes das regras sobre os quais Hayek fala? Alguém 

está fora deste jogo? E será que todos que fazem parte do jogo conhecem exatamente estas 

regras? Será que os que não têm nenhuma chance de ganhar esse jogo mantêm-se 

passivamente jogando por saberem as regras ou por não saberem exatamente quais são elas? 

E, se conhecem, será que continuam jogando porque concordam mesmo com elas?  

Não temos respostas para essas questões, mas para ajudar nessa reflexão repetimos 

aqui um trecho do DSC-24
120

 que tem como idéia central “Individualismo e Alienação”: “não 

questionar nada o que acontece em sua volta, por acharem que tudo é normal e que não pode 

fazer nada para mudar sua realidade”. Esta frase foi pronunciada por uma participante do 

Projeto, que é moradora de uma comunidade economicamente desfavorecida, vizinha a um 

dos museus participantes. Ela fala de uma situação muito comum na sociedade e, em 

particular, nas comunidades onde vivem os estudantes que participaram do “Tecendo Redes”. 

Será que a impotência que as pessoas revelam nessa postura, deve-se ao fato de conhecerem 

exatamente quais são as regras do jogo, ou é o contrário? 
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Também não temos resposta para esta questão, mas a partir dela lembramo-nos de uma 

outra frase que faz parte de uma redação escrita por um estudante
121

 de uma escola pública de 

Ensino Médio, do entorno da Fiocruz. Esse jovem escreveu inspirado nas discussões que 

tivemos após uma oficina do jogo: “Unidos para construir um mundo melhor”: “[...] Tendo 

essas informações é possível enxergar que, investir em educação orientada ao 

desenvolvimento crítico, é possibilitar que os gomos menos desenvolvidos da sociedade 

gerem posturas de aversão ao sistema. Portanto, algumas conquistas realizam-se com um 

progresso lento, visto que não é interesse dos comandantes [...]”. O que será que esse jovem 

quis dizer com as palavras “posturas de aversão ao sistema”? Poderíamos entender como um 

questionamento das regras do jogo? E se for isto, ele pode parar de jogar o jogo ou terá que 

continuar jogando enquanto busca ajudar a construir o “progresso lento” de um outro jogo? 

 Buscando mais elementos para refletir sobre todas estas questões relembramos de mais 

um trecho do DSC-24
122

 - Idéia central: Individualismo e Alienação -: “[...] São sempre as 

mesmas pessoas que estão sempre dispostas a fazerem as coisas e sempre as mesmas que não 

se metem em mais nada que não é „de sua conta‟”. Quando as pessoas não se envolvem 

naquilo que “não é de sua conta” é simplesmente porque ela é uma pessoa egoísta que não se 

preocupa com os outros? Será que se ela agisse de forma oposta ela não se prejudicaria de 

alguma forma? Ou seja, será que ela não estaria afetando os seus próprios interesses? Será que 

se mover apenas a partir de interesses particulares é algo natural nas pessoas ou é algo 

construído socialmente?  

Para pensar essas questões vale repetir aqui a seguinte frase sobre a realidade da atual 

sociedade “(neo) liberal”, onde prevalece o interesse privado em detrimento do interesse 

público: 

[...] o valor efetivo atribuído à democracia e ao público na lógica (neo)liberal é o de 

livre iniciativa individual, de autonomia inquestionável do mercado, de uso dos 

aparelhos do Estado e das instituições públicas para viabilizar negócios pessoais e 

garantir a apropriação particular da produção coletiva (SEMERARO, 2002, 

p.214)
123

.  
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Essa ideologia hegemônica aparece no DSC-24 - Idéia central: Individualismo e 

Alienação - como a justificativa para a alienação e o “desinteresse por qualquer postura 

crítica”. Neste ponto consideramos importante retomar a discussão do item 2.1 da tese onde 

discutimos o conceito de alienação segundo Marx. Nesta discussão vimos que a alienação 

ocorre a partir dos processos de divisão social do trabalho, no qual os indivíduos estão 

inseridos no sistema capitalista. Então, esta não é uma questão que se refere a um interesse 

que a pessoa decida ou não ter, a partir de uma condição de autonomia. Consideramos que 

vale retomar aqui uma conclusão que faz parte do item 2.1.  

Então, mesmo reconhecendo que a sua atividade produz a desumanidade da sociedade 

e que isto desumaniza a si próprio, o indivíduo precisa continuar tomando parte destas 

relações sociais alienadas. Mas, ele pode fazer isso, aceitando passivamente esta situação por 

considerá-la algo imutável, por percebê-la como forma natural da vida social, ou pode 

entender o caráter histórico dessas formas e criar algum tipo de reação a essas relações 

alienantes. O estudo da obra de Marx é fundamental para revelar a natureza histórica das 

relações sociais. Antes de Marx, essa questão era encarada como algo natural explicado 

simplesmente a partir da “avareza e a guerra entre os avarentos, a competição” (MARX, 2004, 

p.111). Então, para compreender esses fenômenos sociais é preciso recorrer a História e a 

partir dela refletir sobre como as “estratégias coletivas” estão sendo desgastadas na atual 

estrutura da sociedade. No item 1.2.3 desta tese foi feita uma discussão relativa a esse tema e 

de lá retiramos um importante texto, que citamos abaixo, para agregar mais elementos em 

nossa reflexão sobre o individualismo. 

Despolitização, desestruturação das solidariedades, solidão no meio da multidão... 

tudo isso leva, inevitavelmente, a um recolhimento no espaço privado. E este não 

oferece os meios defensivos tão vigorosos quanto a cooperação, nas estratégias 

coletivas de defesa elaboradas de forma solidária na luta pela saúde. O 

individualismo é uma derrota e não um ideal. (DEJOURS, 2004, p.18) (grifo 

nosso). 

Portanto, o individualismo é uma construção social que derrota outro tipo de relação 

também socialmente construída. Então, a competição entre os indivíduos e/ou grupos e o 

desinteresse pelo coletivo e “por qualquer postura crítica” sobre o qual fala o DSC-24
124

 

(Idéia central: Individualismo e Alienação) não é algo natural e sim um componente social e 

historicamente construído. Porém, admitir isto não significa, como possa a primeira vista 
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parecer, que estamos encarando a realidade de forma pessimista. Ao contrário, consideramos 

que se algo foi social e historicamente construído, significa que da mesma forma pode ser 

desconstruído. Portanto, entendemos que a “falta de tempo” apontada pelo DSC-23 
125

 (Idéia 

central: A falta de tempo para a colaboração) e o “Individualismo e Alienação” indicados no 

DSC-24
126

 são fatores que dificultaram a realização do Projeto “Tecendo Redes”, mas 

algumas conquistas foram feitas em relação à luta pela transformação dessa realidade. 

Infelizmente, ainda não está no momento de falar das conquistas, porque existiram muitas 

outras ”pedras no caminho”, sobre as quais discutiremos nos próximos itens.   

 

 

4.3.2 Limites referentes à estrutura e à conjuntura das instituições  

 

 

No item anterior discutimos sobre a forma como a estrutura da sociedade atual gera 

falta de tempo e de interesse em ações voltadas para o coletivo. Veremos agora como tais 

fatores interferiram na participação das instituições, no projeto “Tecendo Redes”. A partir da 

avaliação feita pelo grupo e expressa no DSC-25
127

 , uma das limitações à participação das 

instituições no projeto foi a “Falta de estrutura para o trabalho coletivo”. 

 Mais uma vez surge neste discurso a “falta de tempo” para o trabalho colaborativo, 

mas desta vez o grupo agrega um novo elemento para a nossa reflexão: a carência de uma 

estrutura institucional que favoreça um “planejamento em conjunto” (DSC-25) das ações 

realizadas pela instituição.  

Analisando esse discurso percebemos que a existência de “uma valorização 

individualizada setorialmente” (DSC-25) contribui para a falta de estrutura necessária a um 

trabalho colaborativo. Entendemos que este argumento sobre a setorização do trabalho, 

detectada por vários membros do grupo, se relaciona com a seguinte percepção de um outro 

participante: “A competitividade entre setores, um clima de desconfiança entre os setores” 

(DSC-25). A relação existente entre essas duas idéias, explica-se pelas limitações impostas ao 
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trabalho colaborativo, devido ao nosso modelo social. Enfatizamos aqui a divisão social do 

trabalho e a fragmentação do conhecimento, por força da dinâmica instrumental da geração de 

mercadorias e da divisão do trabalho. 

No item anterior identificamos que é grande a falta de recursos das instituições e que 

essa realidade explica a relação entre a competitividade e o clima de desconfiança entre os 

setores. Diante da carência de recursos, as pessoas, individualmente ou em grupos, constroem 

projetos para concorrerem aos parcos recursos que são disponibilizados. A precariedade de 

acesso aos recursos está apoiada numa lógica que estimula valores individualistas, por ser 

meritocrática de acesso e competitiva de canais de acesso àquilo que podemos classificar de 

“migalhas”. Isso explica a “valorização individualizada” (DSC-25
128

) e a “competitividade 

entre setores” (DSC-25). “Quem” consegue recursos é mais valorizado dentro da instituição e 

passa a ter que “prestar contas” do seu trabalho, mais a seus financiadores do que à instituição 

em si. Dessa forma, as “regras do jogo”, discutidas no item anterior, são absorvidas pelas 

instituições sem que se tenha muito tempo para refletir e vão, “naturalmente”, destruindo o 

coletivo. Apenas a título de exemplo, citamos as regras de avaliação de desempenho que têm 

se generalizado entre as instituições. Retiramos a citação abaixo da reflexão que fizemos 

sobre esse tema no item 1.2.3. 

„[...] avaliação individualizada dos desempenhos‟, com suas diferentes e múltiplas 

variantes: entrevistas de avaliação, auditagens internas e externas, contratos 

individualizados de objetivos, gestão por objetivo, balanço de competências, centro 

de resultados, auto-avaliação, entre outros. (DEJOURS, 2004, p.18-19) 

Esse tipo de “avaliação individualizada dos desempenhos” é algo que se contrapõe à 

proposta de construção de um trabalho coletivo, por dificultar a disponibilização do tempo de 

cada indivíduo aos espaços que seriam reservados ao “planejamento em conjunto” (DSC-25). 

Não queremos com isso dizer que não devam existir avaliações dos indivíduos e, sim, que é 

preciso criar estratégias de avaliação que sejam capazes de contribuir para “manter lealdades 

e compromissos mútuos em instituições” (SENNETT, 2000, p.10-11). Isto significa nadar 

contra a corrente da dinâmica da sociedade atual. Dinâmica sobre a qual se refere a citação 

abaixo, retirada igualmente da reflexão que fizemos sobre esse tema no item 1.2.3. 

Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade impaciente, 

que se concentra no momento imediato? Como se podem buscar metas de longo 

prazo numa economia dedicada ao curto prazo? Como se podem manter lealdades 
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e compromissos mútuos em instituições que vivem se desfazendo ou sendo 

continuamente reprojetadas? (SENNETT, 2000, p.10-11) (grifo nosso) 

Esta situação de fragilidade do trabalho colaborativo nas instituições, diante da lógica 

meritocrática e da falta de recursos, foi comentada no parágrafo anterior a partir de um foco 

nas instituições de pesquisa e museus, mas trata-se de uma condição que ocorre também nas 

escolas públicas. Além disso, também nas escolas as avaliações são individualizadas, gerando 

forças contrárias aos espaços de construção coletiva ou ao que poderíamos classificar como 

trabalho colaborativo. A seguir, acrescentaremos um exemplo bastante pertinente sobre esse 

mesmo tema, que já tivemos oportunidade de abordar no item 3.1, quando discutimos sobre o 

processo de avaliação do IPCS.  

O professor Danilo Gandin, autor de diversos livros sobre planejamento participativo e 

avaliação, costuma contar em suas palestras uma experiência importante em sua trajetória 

profissional. Como professor de português ele adotava uma metodologia de avaliação focada 

no coletivo. Ao iniciar o estudo sobre algum tema com uma turma de estudantes, ele definia 

os objetivos que desejava alcançar com o trabalho. Durante o processo fazia avaliações 

individuais dos estudantes, corrigia trabalhos, mas não lhes atribuía nota. Apenas comunicava 

à turma quantos alunos já haviam conseguido atingir os objetivos estabelecidos. O processo 

continuava até o professor considerar que a turma tinha alcançado um bom resultado em 

relação ao alcance dos objetivos propostos. Nesse momento então ele fazia uma reunião e 

conversava sobre o desempenho alcançado pela turma e ela mesma decidia a nota que ia ter. 

A única condição do professor era a de que fosse uma nota única para todos e que ela 

expressasse o desempenho do grupo. O professor Danilo conta que essa estratégia fazia com 

que os alunos fizessem um esforço coletivo para melhorar o desempenho de cada membro da 

turma
129

.   

Essa experiência resulta de uma reflexão profunda sobre os objetivos da avaliação que, 

segundo o professor Danilo, deve servir para fazer diagnósticos e correções de rumo e não 

para classificar pessoas e grupos. Este exemplo visa somente a sugerir uma reflexão proposta 

por esse professor no sentido de que, durante todo o percurso da caminhada, o grupo se 

pergunte: “Até que ponto todo esse esforço e esse trabalho que desenvolvemos está nos 

fazendo avançar na direção que escolhemos [...]”? (GANDIN, 1994, p.118).  
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Ponderar sobre essa questão é fundamental para que a dinâmica do trabalho esteja 

sempre coerente com o que se deseja alcançar. Entendemos que com coerência ficará bem 

mais fácil enfrentar um problema que é citado no DSC-25
130

. O grupo traz nesse discurso a 

avaliação de que a viabilização do trabalho coletivo, muitas vezes fica prejudicada por 

existirem “posturas políticas diferenciadas” (DSC-25) que dificultam a construção de um 

trabalho integrado. Essa frase destacada do DSC-25, que foi pronunciada por um dos 

membros do grupo, encontra eco na fala de outro indivíduo que afirma: “cada instituição tem 

seu jogo de forças e se você apóia determinado grupo ou é contrário a determinado grupo, 

[...] isso vai fazer com que o seu trabalho seja apoiado, seja valorizado ou não [...] (DSC-

25)”.  

Entendemos que a diversidade de posições políticas é algo próprio de relações 

democráticas. O que não é democrático é a disputa política ser conduzida de forma não 

legítima. Consideramos que a legitimidade dessa disputa pode ser facilitada pela construção 

coletiva de direcionamentos, a partir dos quais os diversos indivíduos e setores da instituição 

organizem os seus trabalhos.   

Portanto, consideramos que a percepção do grupo sobre essas “posturas políticas 

diferenciadas” é muito importante, porque é a partir da discussão sobre elas que se pode 

entender e enfrentar outro obstáculo para o qual o grupo aponta no DSC-25: “Uma das 

dificuldades são as múltiplas percepções (dentro das instituições) sobre as missões 

institucionais e as formas de atingi-las”. Entendemos que a instituição é uma só e, por mais 

que existam posturas políticas e entendimentos diferenciados sobre sua missão, ela não pode 

deixar de cumprir a sua função social enquanto instituição pública. Por esse motivo, 

consideramos que foi muito importante o grupo ter explicitado a questão, permitindo uma 

reflexão mais intensa sobre a necessidade de a instituição realizar todos os esforços 

necessários para a construção de seu planejamento estratégico, a partir da sua missão.  

Entendemos que a discussão sobre essas “posturas políticas diferenciadas” e a relação 

delas com as “múltiplas percepções [...] sobre as missões institucionais e as formas de atingi-

la” deve provocar, durante processo de construção do planejamento estratégico, constante 
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preocupação com o assunto abordado pelo grupo. O DSC-26
131

 se refere à Falta de 

planejamento estratégico como algo que limita as possibilidades de ações colaborativas nas e 

das instituições. Isso porque essa carência dificulta que sejam estabelecidas relações entre 

objetivos de curto e de longo prazo. Em relação a esse tema o grupo percebe que a “grande 

quantidade de eventos” (DSC- 26) dificulta a construção de um “planejamento estratégico” 

capaz de orientar as ações da instituição de modo a causar um impacto social positivo.  

Na tentativa de explicar essa situação um dos educadores afirma: “as instituições ainda 

não perceberam a dimensão da sua função política e social” (DSC-26). Consideramos que 

essa é uma condição muito problemática principalmente porque nesse projeto todas as 

instituições que participaram são públicas. E portanto, são instituições que deveriam ter o seu 

trabalho muito bem afinado com sua função política na sociedade. Não nos parece coerente, 

portanto, uma postura de descaso com a realidade social, do tipo que é denunciada na seguinte 

frase do DSC-26: “Olham para uma realidade, apontam erros, mas não se sentem 

responsáveis por sua mudança”.  Essa questão se relaciona também com o fato de as 

prioridades serem definidas de cima para baixo, tornando os técnicos e educadores 

cumpridores de tal número de tarefas e demandas, que se vêem sem tempo para produzir suas 

políticas em um processo autônomo. 

No que diz respeito a esse compromisso social das instituições públicas, aparece no 

DSC-26 um argumento relativo especificamente aos museus, afirmando que eles “Não 

conseguem enxergar elos entre os conhecimentos e a popularização de C&T (que continuam 

como meras curiosidades) e a estrutura da sociedade”. Percebemos que esse tipo de 

limitação nas atividades de popularização da ciência, não é conseqüência apenas de uma 

postura política de descaso com a questão social. É também produto de falta de reflexão e de 

uma metodologia adequada para elaboração de processos de interação mais efetivos com o 

público. Em geral essas atividades limitam-se a eventos que incluem exposições, “Feiras de 

Ciências” e outras atividades, que mobilizam pontualmente um público sem maiores 

envolvimentos com o museu. Em relação a essa metodologia o DSC-26 afirma que o 

“Tecendo Redes” procurou articular eventos com atividades de longo prazo, fazendo uma 

“fusão” (DSC-26) entre “processos e mobilizações” nas ações “em conjunto com a 

comunidade” (DSC-26). Entendemos que, a partir dessa experiência, o grupo percebeu o 
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potencial desse tipo de estratégia para mobilizar as pessoas na direção de um movimento 

coletivo, e a partir daí propôs que: “As chefias deveriam participar, e estimular a 

participação [...] que objetivem trabalhar o tema da SNCT baseados na realidade das 

comunidades dos alunos/professores/escolas [...]” (DSC-26
132

). 

Para enfrentar esses desafios, o grupo concluiu que faltam também projetos e 

lideranças que consigam agregar as pessoas para uma realização coletiva. Talvez essas 

necessidades estejam ligadas a uma outra, também detectada pelo grupo: “Falta de tempo, 

infra-estrutura para o estudo em grupo” (DSC-26). Percebemos que tudo se transforma em 

um círculo vicioso: o grupo não tem tempo para estudar e refletir. No entanto, a falta de 

reflexão dificulta a construção de estratégias, que tornem possível aproveitar melhor o pouco 

tempo disponível para a colaboração. Portanto, ainda é longo o caminho que temos a 

percorrer no que se refere à questão do tempo. 

No DSC-27
133

 o grupo relaciona a falta de tempo com outro limite identificado como a 

“Falta de convênio entre as instituições”. Consideramos que a reflexão feita no DSC-27 está 

tão completa que pouco precisa ser comentado. Ficou bem clara no discurso do grupo a 

necessidade da formalização de convênios entre as instituições, para que o trabalho 

colaborativo entre elas funcione melhor. Sem convênio a participação é das pessoas e não da 

instituição e, os argumentos utilizados no discurso do grupo, mostram o quanto isso é 

complicado. Por outro lado, fazer convênios também não é nada fácil. Desde o início do 

Projeto, quando o processo de colaboração ocorria somente entre o CPII e o MAST, foram 

iniciados processos de construção de um convênio que até o momento não foi formalizado. 

Voltando um pouco mais no tempo, lembramos que no GAC
134

 já sentíamos a necessidade de 

convênios que pudessem tentar assegurar a continuidade do trabalho. Também esse convênio 

não foi formalizado e o GAC hoje não está mais em atividade.  Mas, será que se houvesse o 

convênio o GAC estaria funcionando hoje? Pode ser que sim, mas não temos dados para 

responder a essa pergunta, porque são muitos os fatores que interferem nos processos 
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colaborativos. Embora concordemos com o grupo sobre a importância dos convênios, 

entendemos que a questão não se reduz apenas à existência de um papel assinado.   

Percebemos que em todos esses processos, o que fez o trabalho colaborativo acontecer 

e ser sustentado foram as relações entre pessoas que apostaram nessa cooperação como 

estratégia para promoção de um PPP emancipatório, mesmo sem convênio e apesar das 

dificuldades. Como foi afirmado na reunião geral de avaliação do “Tecendo Redes” em 2007, 

por um de seus participantes, essas ações se desenvolveram fundamentadas em “relações de 

profunda confiança entre nós”. Testemunhamos o quanto foram importantes e decisivas essas 

relações e podemos até arriscar afirmar que, sem esse tipo de relação, nenhum convênio seria 

capaz de promover tão grande envolvimento e esforço geral. Não podemos, no entanto, deixar 

de reafirmar a necessidade da existência dos convênios e de fortalecer as negociações para 

que eles sejam formalizados. É preciso que eles tenham condições de efetivamente oferecer o 

suporte necessário para facilitar essa colaboração. O investimento é fundamental, 

principalmente para evitar que continue a acontecer algo que, segundo uma outra participante 

dessa reunião, é um fato comum: “[...] o bônus do trabalho ficar com as outras instituições e 

o ônus ficar para a SME, CRE e escolas”.  

A avaliação expressa nessa frase que conclui o DSC-27
135

 já seria suficiente para 

justificar o esforço para a criação do convênio, por considerarmos de total incoerência, um 

trabalho que pretende contribuir para promover uma educação emancipatória, tornar-se um 

“peso” para as escolas.  Nossa afirmação se deve à constatação de que é nas escolas públicas 

que se encontram todos os dias, durante muitas horas e por vários anos, as crianças e jovens
136

 

que sofrem as conseqüências mais graves desse modelo excludente e predatório de sociedade, 

sobre o qual temos discutido. Então, esses projetos só se justificam se forem capazes de 

fortalecer as escolas para o enfrentamento dos desafios que vêm encarando durante todos 

esses anos no esforço de educar a população.   

Sendo assim, apreendemos dessa análise que o principal retorno social que essa tese 

assume o compromisso de oferecer é o de contribuir para o fortalecimento dos processos de 
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negociação que se estabelecem na busca desses convênios. Seu conteúdo poderá auxiliar as 

instituições não só em seus processos de auto-conhecimento, como a melhor compreenderem 

os fatores que interferem nos processos de colaboração intra e interinstitucionais. Justificamos 

a pertinência desse objetivo, a partir da seguinte afirmação do grupo no DSC-27
137

: “As 

lógicas diferenciadas de trabalho de cada instituição, seus ritmos, dinâmicas, podem ser um 

pouco dificultadores”.  

Cabe uma rápida observação sobre outro fator que tem dificultado a construção dos 

convênios interinstitucionais. O fato de o “Tecendo Redes” ser um projeto que se estrutura a 

partir de uma proposta educativa emancipatória, que exige metodologia participativa, faz com 

que sua dinâmica e seu ritmo entrem em choque com o ritmo exigido pelo “tempo 

hegemônico” (LEHER, 2005)
138

. Além dessa dissonância com o “tempo hegemônico”, um 

projeto que pretende ser emancipatório sempre terá de deparar-se com o desafio de um 

confronto interno nas instituições em relação a movimentos contrários a tal postura política do 

trabalho. Então, um projeto contra-hegemônico sempre enfrenta dificuldades relacionadas à 

sua institucionalização e por isso dependerá constantemente de um certo grau de militância 

política dos profissionais que o realizam. Porém essa premissa não significa desistir do 

enfrentamento dos desafios para a construção de convênios Consiste  apenas em um alerta 

para o fato de que projetos desse tipo dependem, mais de que qualquer outro, de estar 

presentes no desejo e na cultura dos profissionais que estão envolvidos neste trabalho 

colaborativo. Ele provavelmente dependerá sempre de uma boa dose de trabalho extra, a partir 

do qual seu executor se realizará como sujeito político e não só profissional. Pelos discursos 

dos educadores que realizaram o “Tecendo Redes” vimos que foi exatamente o fato de  a 

visão deles sobre o projeto se constituir como ferramenta para um embate contra-hegemônico, 

que os motivou a realizar um esforço para viabilizá-lo.  

 Gostaríamos ainda de registrar que a falta de convênio não permitiu que as instituições 

concorressem juntas a um edital do Ministério de Ciência e Tecnologia para captar recursos 

para o projeto em 2008. Certamente essa é uma outra questão que demonstra a necessidade de 

que sejam formalizados os convênios entre as instituições. 
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 Para concluir o presente item, faremos apenas mais uma observação que visa a 

provocar um pouco mais nossa capacidade reflexiva. Percebemos que, também em relação a 

essa questão da construção de convênios, ocorre um círculo vicioso: não há tempo para o 

trabalho colaborativo construir o convênio, e por não existir o convênio não há tempo para 

colaborar.   

 A seguir um trecho do DSC-27 afirma que existem muitos fatores que “podem ser um 

pouco dificultadores, mas não impeditivos, muito pelo contrário, nos desafiam a pensar em 

objetivos comuns, e estratégias possíveis para uma ação conjunta” (DSC-27). Bem, é a partir 

dessa atitude otimista que esse grupo aposta na colaboração entre o museu e a escola como 

uma importante estratégia para que a popularização da ciência consiga oferecer maior 

contribuição para a solução dos problemas socioambientais. A partir dessa aposta, 

independente de convênios, os museus e as escolas têm realizado uma ação conjunta já há 

muito tempo. E essa ação tem sofrido todas as limitações discutidas até aqui e mais algumas 

outras que foram identificadas pelo grupo na avaliação do “Tecendo Redes” e que serão 

apresentadas no próximo item.  

 

 

4.3.3 Limites referentes à conjuntura da relação museu-escola 

 

 

 Esse tema da relação entre o museu e a escola é o que constitui o foco de nossa 

pesquisa e por esse motivo ele permeia toda a discussão que fazemos desde o início dessa 

tese. Na primeira parte apresentamos a visão de mundo e a postura política e pedagógica a 

partir da qual contextualizamos uma proposta para a educação e popularização da ciência. A 

partir dessa fundamentação, no item 1.3 definimos o nosso objeto de estudo e, naquele 

momento, pela primeira vez abordamos a relação entre o museu e a escola.  Depois tratamos 

desse assunto na terceira parte da tese, onde descrevemos e analisamos a relação entre o 

MAST e o CPII, além de apresentarmos o trabalho desenvolvido no Projeto “Tecendo Redes 

por um Planeta Terra Saudável”. Nesta quarta parte estamos fazendo uma discussão sobre o 

trabalho desenvolvido no Projeto, mas a partir do presente item traremos também para análise, 

alguns dados referentes ao trabalho anterior desenvolvido na relação CPII/MAST. 

 No item 1.3 falamos das especificidades do museu e da escola, questão que foi 

discutida também na relação entre o CPII e o MAST - item 3.1. Complementaremos agora a 



 

discussão, a partir da experiência do Projeto “Tecendo Redes”, tomando como ponto de 

partida o DSC-28
139

, cuja idéia central consiste no “Pouco tempo de encontro entre museus e 

escolas”. 

 Mais uma vez vamos nos deparar com o problema da falta de tempo, mas desta vez, 

essa “pedra no caminho” será tratada de forma mais específica nas relações entre museu e 

escola. Logo no início do DSC-28, uma educadora de museu fala sobre a falta de tempo do 

professor para participar das reuniões nos museus. Cabe destacar que os educadores dos 

museus, em geral, também não dispõem facilmente desse tempo. A frase está centrada no 

professor porque foi pronunciada por uma educadora de museu que possui tempo disponível 

para esses encontros, já que o seu trabalho é exatamente o de promover tais reuniões.  

 A sobrecarga de trabalho é algo que dificulta o encontro entre o museu e a escola, mas 

o DSC-28 aponta outros fatores que interferem nessa questão. O discurso afirma que a falta de 

tempo para o professor torna-se mais evidente quando essas atividades “[...] não se 

„encaixam‟ no currículo que eles têm que cumprir”. Esta frase traz para a nossa reflexão as 

seguintes perguntas: Quando os professores priorizam “o currículo que eles têm que cumprir”, 

eles estão cometendo algum erro profissional? Afinal de contas qual é a função social da 

escola? Esse nosso questionamento não pretende insinuar que o professor deva fazer apenas o 

que consta no currículo, mas certamente busca provocar uma reflexão mais cuidadosa sobre 

qual seria a função da escola enquanto instituição social. 

Quando o professor cumpre o currículo ele está apenas desempenhando a função 

social da instituição na qual trabalha. É muito comum criticar o professor quando ele 

demonstra preocupação em cumprir o currículo. Compreendemos que, sem o necessário 

aprofundamento, esse tipo de crítica ao trabalho do professor cria problemas para a realização 

de um trabalho colaborativo entre o museu e a escola. Mas, cabe aqui a seguinte ressalva: a 

educadora que pronunciou essa frase tem plena consciência da função social da escola, 

portanto sabemos que ela não estava fazendo simplesmente uma crítica ao professor. Estava 

apenas alertando para a interferência da função social da escola nos processos de colaboração 

entre o museu e essa outra instituição.   
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As análises sobre a escola precisam sempre levar em conta o fato de esta ser uma 

instituição que reproduz a sociedade que a constrói e sustenta. E a partir daí coloca-se todo o 

peso da crítica apenas nos ombros dos professores. A nossa vivência profissional e política 

nos ensinou que as análises superficiais não ajudam a mudar nada porque, não alcançando as 

raízes dos problemas, não interpretam suas reais causas. Dessa forma, tais análises não 

conseguem enfrentar de forma competente os problemas já existentes e, além disso, criam 

outros novos. Então, para contribuir com o aprofundamento dessa discussão, citaremos a 

seguir uma síntese que explicita as funções sociais que a escola adquiriu dentro de uma 

sociedade capitalista.   

a) fazer com que as classes inferiores reconheçam a cultura dessa classe dominante 

como a única cultura legítima; b) ao mesmo tempo impedir que as classes inferiores 

tenham acesso a tal cultura. Dentro do sistema de ensino, os professores são 

convocados a participar dessa dupla empreitada: induzir as classes populares a 

legitimar a alta cultura e, simultaneamente, marginalizar culturalmente essas 

classes, às quais não é dada a possibilidade de conservar e realimentar sua própria 

cultura (SAES, 2007, p. 108).  

Complementando essa função, a sociedade acaba por estabelecer: 

Cabe aos docentes a tarefa de converter, no espaço da sala de aula, os recursos 

culturais de natureza pré-escolar e extra-escolar, acumulados pelos alunos da classe 

dominante, em recursos propriamente escolares; essa conversão favorece 

regularmente os alunos da classe dominante na competição escolar com os alunos 

das classes inferiores. (SAES, 2007, p. 108).  

Estamos convencidos de que as duas citações acima deixam muito evidentes o papel 

que a escola deve exercer enquanto instituição da sociedade capitalista. Nesse contexto, Saes 

afirma que um aspecto fundamental dessa questão é o “modo pelo qual os professores se 

convertem, de modo consciente ou não, em agentes da marginalização cultural das classes 

baixas” (SAES, 2007, p. 108).  

No cumprimento dessa tarefa escolar os docentes recorrem a práticas pedagógicas 

diferenciadas. Alguns se apóiam em conhecimentos prévios dos alunos e a partir desses 

constroem de forma crítica os conhecimentos socialmente valorizados, que serão cobrados 

deles e dos estudantes pela sociedade. Outros adotam um discurso autoritário e elitista 

implementando acriticamente o que o sistema social determina. Em relação a esses últimos 

cabe perguntar:  

Como os professores ocultam, para si mesmos e para os outros, o caráter elitista de 

sua prática pedagógica? Ou, numa linguagem mais retórica: que ideologia de 

desenvolve no seio da categoria docente em função da necessidade objetiva de os 

professores ocultarem de si mesmos e da sociedade a verdadeira natureza de sua 

tarefa pedagógica? (SAES, 2007, p.108) 



 

A partir desses questionamentos Saes faz uma reflexão sobre a ideologia dos 

professores, estabelecendo uma relação entre ela e a ideologia do mérito, que emana da 

totalidade do aparelho de Estado capitalista, particularmente em seu ramo educacional.  

O corpo burocrático estatal se legitima, na sociedade capitalista, pelos princípios da 

cidadania e da competência: nos termos dessa ideologia igualitária e meritocrática, 

todos os cidadãos podem pleitear cargos no Estado e, portanto, representar a 

sociedade na busca do interesse geral, desde que possam comprovar sua 

competência para o desempenho do trabalho administrativo (SAES, 2007, p. 109) 

O autor explica que essa ideologia do mérito vai difundindo a idéia de que no 

capitalismo vale o princípio da cidadania, porque os espaços sociais e a educação estão 

abertos para todos que demonstrarem maior competência na escola e na sociedade.  É a partir 

dessa ideologia que o capitalismo consegue legitimar-se como democrático mesmo excluindo 

2/3 da humanidade.  E os docentes não estão fora desse processo de legitimação do 

capitalismo, portanto “a ideologia dos professores não pode ser apresentada como a 

negação da ideologia da classe social à qual pertence, por sua posição na divisão capitalista 

do trabalho, a categoria profissional docente” (SAES, 2007, p.110). Entretanto, 

concordamos com Bourdieu quando ele afirma que “[...] as práticas pedagógicas ou as 

ideologias profissionais dos professores jamais são direta e completamente redutíveis ou 

irredutíveis à origem e ao pertencimento de classes desses agentes [...]” (BOURDIEU; 

PASSERON, apud SAES, 2007, p.111). 

Torna-se importante complementar esta matéria com a seguinte ressalva: a reflexão 

que foi apresentada aqui sobre a ideologia do educador que exerce a sua profissão nas escolas, 

aplica-se igualmente aos profissionais da educação que trabalham nos museus. Portanto, o 

fato de estar atuando no museu ou na escola, não faz com que o educador seja mais ou menos 

comprometido com a proposta de um PPP emancipatório, como pretende ser o “Tecendo 

Redes”. O que diferencia os educadores que atuam nesses espaços são as especificidades de 

seus trabalhos. E esta é uma diferença que não implica em desigualdade de importância entre 

as tarefas que esses educadores (dos museus e escolas) realizam a serviço do Projeto.  

Com essa observação esperamos contribuir para problematizar visões simplificadas da 

diferenciação entre o museu e a escola. Em nossa trajetória de trabalho nesse campo já nos 

deparamos com esquemas que diferenciam o trabalho educativo do museu e da escola, 

utilizando classificações como a que apresentamos abaixo. 

Quadro número1: Equívocos na comparação entre a educação formal e a não formal 



 

 

EDUCAÇÃO FORMAL (Escola) EDUCAÇÃO NÃO FORMAL (Museu) 

Educação bancária (conservadora) Educação dialógica (progressista) 

Aula expositiva Atividades interativas 

Desvalorização do lúdico Valorização do lúdico 

Formalismo Descontração 

Cansativa/ monótona Prazerosa/ dinâmica 

Desatualizada Atualizada 

Não criativa Criativa 

Não promove o pensamento crítico Promove o pensamento crítico 

Não desenvolve o raciocínio Desenvolve o raciocínio 

Provoca somente motivação extrínseca Provoca somente motivação intrínseca 

Elaboramos esse quadro para explicitar mais facilmente alguns equívocos que 

acontecem quando se compara as características das atividades educativas do museu e da 

escola, atribuindo-se de forma maniqueísta as positivas aos museus e, as negativas, às escolas. 

Quando iniciamos a nossa inserção no campo da educação em museus, deparamo-nos com um 

quadro semelhante a este e tivemos oportunidade de questionar essa comparação, por nos 

parecer excessivamente simplista. Enriquecemos nossa argumentação com exemplos do que 

acontece na escola e contraria esse tipo de conclusão. A crítica que fizemos foi muito bem 

aceita e o tal quadro que nos foi apresentado deixou de ser utilizado. Apesar disso, insistimos 

em elaborar o quadro acima porque percebemos que, embora esse tipo de simplificação já 

ocorra muito menos hoje, ainda circulam no campo opiniões que apequenam as diferenciações 

entre museus e escolas. 

Nossa pesquisa permitiu constatar essa idéia em alguns depoimentos de professores 

que se ressentem de preconceitos por parte do pessoal dos museus em relação às escolas. No 

item 3.1 tivemos oportunidade de tratar desse tema a partir da discussão sobre um trecho da 

entrevista de uma educadora que, entre outras coisas, afirma que: “[...] Porque acho que tem 

isso também para quem trabalha no não formal, acha que a escola é horrível, não é? E nós 

da escola estamos também neste ponto de nos acharmos horríveis, com baixa auto-estima. 

[...]”. Certamente esse tipo de desvalorização do trabalho do professor não contribui em nada 

para promover a colaboração entre essas instituições 



 

O esforço para construir classificações é algo que faz parte do processo de construção 

do conhecimento. Porém, entendemos que embora as classificações sejam necessárias, nem 

sempre conseguem expressar toda a complexidade da realidade. Por isso acreditamos que é 

preciso ter muito cuidado para que não aconteçam distorções exageradas como a que 

observamos no referido quadro.  

Reproduzimos, abaixo, um quadro que compara a educação formal e a não formal:  

Quadro número2: Comparação entre educação formal e não formal. 

Tipos de Aprendizagem 

Escolas tradicionais Associações democráticas para o 

desenvolvimento 

Apresentam um caráter compulsório Apresentam um caráter voluntário 

Dão ênfase apenas à instrução Promovem sobretudo a socialização 

Favorecem o individualismo e a competição Promovem a solidariedade 

Visam à manutenção do status quo Visam ao desenvolvimento 

Preocupam-se essencialmente com a 

reprodução cultural e social 

Preocupam-se essencialmente com a 

mudança social 

São hierárquicas e fortemente formalizadas São pouco formalizadas e pouco ou 

incipientemente hierarquizadas  

Dificultam a participação Favorecem a participação 

Utilizam métodos centrados no professor-

instrutor 

Proporcionam a investigação-ação e projetos 

de desenvolvimento 

Subordinam-se a um poder centralizado. São por natureza formas de participação 

descentralizada.  

(AFONSO, apud GOHN, 2001, p.103) 

Esse quadro consta em um livro que é referência para o campo da educação em 

museus. Por esse motivo entendemos que uma apropriação genérica do conteúdo dessa 

comparação, pode ter gerado dualismos e simplificações como as que vimos no quadro que 

apresentamos anteriormente. Consideramos que também em relação a esse quadro é preciso 

considerar as limitações de uma estratégia que cristaliza e simplifica as análises. Por exemplo, 

em relação à escola tradicional ele atribui apenas características negativas, mas é preciso 

problematizar um pouco mais essas deduções: será que, o fato de não ser uma escola ou um 

museu tradicional, garante a essas entidades a competência necessária para formar cidadãos 



 

críticos, autônomos e competentes ? Essa problematização é importante, até para formar uma 

visão crítica sobre o que tem acontecido com as escolas, a partir das sucessivas reformas do 

Sistema Oficial de Ensino. São mudanças que têm dificultado grandemente o trabalho dos 

profissionais de ensino, comprometidos com a idéia de levar os estudantes a se apropriarem 

de conhecimentos fundamentais à sua formação. Vemos que tanto nas escolas quanto nos 

museus - tradicionais ou não - existem contradições e conflitos.  Pode acontecer, algumas 

vezes, de uma escola tradicional estar prestando um serviço melhor para o movimento contra-

hegemônico, do que a escola não tradicional. Então, não se pode a princípio garantir que a 

educação emancipatória seja privilégio desta ou daquela entidade, seja ela tradicional ou não 

tradicional. Tudo vai depender de como as contradições presentes nestas escolas e nestes 

museus afetam a formação dos educandos. 

Apesar do título do quadro apresentado acima ser sobre “Tipos de Aprendizagem”, 

Gohn o apresenta como “[...] um interessante quadro comparativo entre a educação formal e 

a não formal [...]” (GOHN, 2001, p.102). A referência feita é a uma “Escola Tradicional” e a 

uma educação praticada por “Associações democráticas para o desenvolvimento”. O quadro 

mostra a comparação entre PPPs diferenciados e não entre duas instituições genéricas, 

garantindo assim maior precisão. Apreendemos, também, que a autora não se refere à escola e 

nem à educação não formal de uma forma generalizada. Consideramos finalmente que, este 

sim, é um quadro comparativo que pode contribuir para uma melhor compreensão e ação na 

relação museu-escola.  

Entendemos que desta forma fica evidenciado que o importante nessa discussão é o 

fato de o PPP orientar tanto a ação do museu, quanto a da escola. Qualquer uma das duas 

instituições pode adotar, de forma consciente e planejada ou inconsciente e casual, qualquer 

um dos dois projetos que estão sendo comparados no quadro apresentado por Gohn. Contudo, 

como foi visto nos itens 1.3 e 3.1 da tese, existem algumas especificidades referentes às 

estruturas, às dinâmicas e às tarefas das escolas e dos museus que interferem na adoção do 

PPP. Portanto, sabemos que não se trata aqui de uma questão que pode ser resolvida apenas a 

partir de uma decisão dos educadores. É exatamente para ter presente essa complexidade no 

tratamento da matéria, que entendemos que se deva partir da materialidade das condições que 

se apresentam para a concretização do trabalho educativo. Para estimular esse tipo de 

proposta abordaremos agora um fator bastante relevante e complementar ao nosso raciocínio: 



 

a relação entre o número de estudantes que compõe o grupo atendido e o tipo de metodologia 

utilizado na ação educativa.  

Quando o educador tem que realizar uma atividade, quase sempre com cerca de 40 

estudantes de uma só vez, fica mais difícil não utilizar “métodos centrados no professor-

instrutor” (GOHN, 2001, p103). Esta condição de trabalho do educador é uma característica 

mais associada à escola, mas não significa que também no museu ela não aconteça. Quando 

essa condição de trabalho acontece no museu, também o educador desse espaço encontra 

muita dificuldade para manter um diálogo com os estudantes. Além dessa dificuldade de se 

manter um efetivo diálogo com tantas pessoas ao mesmo tempo, a escola ainda tem de 

assumir um compromisso que o museu não tem. A tarefa do educador da escola é trabalhar 

para que TODOS os estudantes aprendam um conteúdo determinado, seja esse conteúdo 

interessante ou desinteressante para cada um dos cerca de 40 membros da turma. Entretanto, a 

escola tem os estudantes por muito mais tempo que o museu, e por esse aspecto, mais 

facilmente que o museu, ela pode proporcionar “a investigação-ação e projetos de 

desenvolvimento” (GOHN, 2001, p.103). E como vimos no DSC-28
140

, o pouco tempo de 

contato que existe entre os educadores do museu com os estudantes é algo que foi sentido 

como uma limitação do trabalho do “Tecendo Redes”. É o que vemos na seguinte frase do 

DSC-28: “O objetivo era a pessoa se tocar de várias coisas em relação a sua realidade, ela 

assumir uma postura crítica em relação à realidade, ela assumir uma postura de 

transformação, e para isso o tempo é limitado”. 

Em toda essa discussão, o que consideramos mais relevante para os objetivos de nossa 

investigação é a constatação de que, tanto nos museus quanto nas escolas, existem 

características próprias de cada uma dessas instituições, que favorecem a adoção de um PPP 

emancipatório. Portanto, entendemos que essa colaboração entre o museu e a escola deve 

acontecer a partir de uma relação onde ocorra uma complementaridade entre as duas 

instituições. A complementaridade a que nos referimos que se dá a partir da combinação dos 

potenciais educativos específicos de cada uma delas. Trata-se de uma integração realizada de 

tal forma, que produza um impacto social maior do que o alcançado pela soma dos trabalhos 

de cada uma das duas instituições separadamente. Portanto, a proposta é a de um tipo de 

relação em que as instituições se unam para criar algo novo e não para uma instituição suprir 
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deficiências da outra. Em outras palavras, busca-se uma “co-laboração” como a proposta por 

Paulo Freire na frase: “Na teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a 

transformação do mundo em CO-LABORAÇÃO” (FREIRE, 1987, p.165).   

Embora façamos essa defesa da complementaridade entre o museu e a escola, 

reconhecemos que existe no campo da educação em museus quem descarte a proposta de 

complementaridade, por temer que esta relação reduza as possibilidades de atuação dos 

museus. Entendemos que este risco pode ser evitado quando a colaboração entre essas duas 

instituições é feita a partir de critérios como os que adotamos em nossa proposta. 

Dando continuidade à proposta de fazer as análises a partir de uma situação concreta, 

voltamos a pensar sobre o conteúdo do DSC-28
141

. Na discussão sobre a dificuldade dos 

professores para participar dos encontros com os educadores dos museus, vemos que é 

necessário considerar que, a partir de sua função social, a escola tem um currículo a cumprir e 

para isso ela deve ter um planejamento que organize esse trabalho. Portanto, é de se esperar 

que não seja muito fácil para os professores, dedicar parte do seu tempo à realização de 

atividades extras como, por exemplo, encontros no museu, “principalmente se estes não 

estavam previstos em suas agendas” (DSC-28). Nesse contexto a incompatibilidade de 

agendas é algo muito comum, tendo acontecido inclusive no “Tecendo Redes”. Na reunião 

geral de avaliação do trabalho, realizada em 2007, foi explicitada a proposta dos professores 

de que seja feito “um planejamento mais adequado à dinâmica escolar”, um “planejamento 

integrado no início do ano”.  

 E além de tudo isso ainda existe outra condição que limita a participação dos 

professores nos encontros com os museus. A limitação é “a falta de tempo dos professores se 

envolverem e serem liberados” (DSC-28). Bem, como vimos antes, o professor tem uma 

tarefa a cumprir que implica em ele estar realizando as atividades planejadas junto a seus 

alunos. Então, para o professor participar de alguma atividade sem os seus alunos, em geral 

existem duas opções: os alunos ficam sem atividade escolar naquele horário ou algum 

professor substitui o que vai participar do encontro com o museu. A primeira opção significa 

que a escola deixou de cumprir a sua função com aqueles alunos naquele horário e, portanto, 

não condiz com a função social da escola. A melhor opção seria existirem professores e 
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atividades extras para que, todos os educadores, dispusessem de um tempo em sua carga 

horária que os permitisse participar desse tipo de atividade. Mas isso significaria maior 

investimento na educação e, como já vimos anteriormente, não é bem essa a tônica da atual 

dinâmica de nossa sociedade.  

 Essa questão da falta de recursos afeta também os museus a partir de uma avaliação 

que visa a uma “ampliação quantitativa de pessoas atendidas” (DSC-28) por essas 

instituições. Ainda nesse discurso, o critério é criticado pelos educadores que avaliam ser esse 

um fator que leva a uma “divulgação em ciência numa perspectiva „bancária”. Nesse tipo de 

trabalho há pressão pelo número de “atendimentos”. Atende-se, atende-se... E não se tem 

tempo para refletir sobre o que se faz nesses “atendimentos”. Sugerimos algumas questões 

para que, entre os “atendimentos”, essa abordagem seja melhor explorada: O que significa 

“atendimento”? Será que esse tipo de “atendimento” corresponde à missão definida para a 

instituição? Permite que o museu atue dentro de suas especificidades educativas? Permite que 

exista um diálogo com o público, ou leva a uma “perspectiva bancária”, como é afirmado no 

DS-28?   

Com esses questionamentos não estamos admitindo que a quantidade de pessoas que 

usufruem desse espaço público, que são esses museus, não seja relevante. Ao contrário, 

concordamos com o que o professor Gaudêncio Frigotto quando afirma no debate do Canal 

Saúde, sobre o qual discorremos no item 3.2 dessa tese: “Qualidade para poucos é fácil, mas 

o que precisamos é de que a ciência seja uma qualidade para todos”. Então, o diálogo com o 

público e a reflexão coletiva sobre o trabalho do museu são condições indispensáveis para que 

seja oferecida à população a qualidade de que ela necessita. Como é possível solucionar essa 

equação da quantidade x qualidade? Será que se deve optar por um em detrimento do outro ou 

criar estratégias que busquem associar essa duas variáveis? Será que a solução passa também 

por uma estratégia de busca de ampliação de recursos, que viabilizem o aumento do número 

de “atendimentos” com a qualidade que o público necessita?  

Essas são mais algumas “provocações” que devem ser levadas aos espaços coletivos, 

compostos não só pelos profissionais dos museus, mas também das escolas, porque como 

também afirmou o professor Gaudêncio no programa citado acima: “o principal instrumento 

de popularização da C&T é a escola básica”. Então, consideramos que, se a idéia é atingir a 

um público mais amplo, com qualidade, é importante pensar essa ação junto com a escola, 

especialmente a escola pública.  



 

Essa é a lógica adotada pelo “Tecendo Redes” e a partir dela o que se busca é superar 

a “falta de práticas de continuidade” (DSC-28
142

), que segundo o grupo, permeia esse 

contexto da relação museu-escola. Mas, segundo a avaliação feita pelo grupo, ainda falta 

avançar muito em relação a isso. Nesse sentido, na reunião de avaliação, foi feita a proposta 

de que se busque em 2008 articular os projetos que chegam às escolas, a partir de demandas 

vindas de fontes diversas (ex: Secretarias da Prefeitura, dos Governos Estaduais e Federal, 

ONGs, universidades, empresas).  

O DSC-28 é concluído com a apresentação de uma proposta de que, minimamente, 

seja feito um esforço para articular os projetos que chegam do mesmo nível de Governo. No 

caso do “Tecendo Redes”, especificamente, a proposta que surge no grupo é a de que se 

articulem duas demandas vindas do Governo Federal, que já chegaram para 2008: a 

“Conferência de Meio Ambiente” e a SNC&T. Essa articulação é imprescindível para que se 

minimizem os efeitos negativos da pulverização de projetos, pois, como afirma o grupo, “São 

muitas as demandas que chegam e temos que integrar para não atropelarmos o trabalho. A 

escola fica enlouquecida com tantos projetos e nós aqui também.” (DSC-28).  

A frase acima se refere aos órgãos gestores, mas essa sobrecarga de demandas 

pulverizadas de trabalho é algo que de modo geral aflige o cotidiano de todos os educadores. 

Mas, alguns sofrem mais do que outros. O peso maior recai sobre a Educação Formal porque 

a sociedade exige dela um “currículo que eles têm que cumprir” e mais uma enxurrada de 

projetos extra-curriculares. São tantos os projetos que a sensação que dá é a de que a escola 

tem que dar solução a TODOS os problemas sociais. Os temas desses trabalhos extras vão 

desde gravidez na adolescência ao uso indevido de drogas, passando por educação no trânsito, 

racismo, economia de energia, de água, violência, campanhas contra dengue, etc. Não 

estamos sugerindo que a Educação Formal não tem responsabilidade em relação a essas 

questões, apenas queremos chamar a atenção para a necessidade de que as outras instituições 

sociais não se restrinjam a criar demandas para as escolas, sem cuidar para que essas não 

atropelem o trabalho que é desenvolvido ali.  Além desse cuidado, as outras instituições 

sociais precisam assumir também de forma mais direta, ou seja, não só por intermédio da 

escola, tarefas que visam à resolução dos problemas sociais. 
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Apesar da falta de cuidado e de uma maior cumplicidade da sociedade, a Rede de 

Ensino Pública do RJ tem desenvolvido um excelente trabalho em relação a TODOS os temas 

citados e muitos outros. Isso foi constatado no “Tecendo Redes”, por exemplo, a partir do 

trabalho desenvolvido pelos NAMs
143

 que como foi apresentado no item 3.1, dedicam-se a 

todos os temas citados, além de outros. É um resultado de grande qualidade, focado também 

no aspecto da abrangência, a partir da utilização da estratégia de multiplicação das ações 

desenvolvidas. Enfatizamos, portanto, a riqueza da ação dos NAMs, essa importante política 

pública que existe na Rede de Ensino Pública do RJ.  

Consideramos que a sociedade e, especialmente, as instituições de pesquisas e os 

museus, ainda podem aprender muito a partir do conhecimento acumulado nas atividades dos 

NAMs, como por exemplo, a experiência acumulada da equipe de professores. Entendemos, 

no entanto, que a socialização desse trabalho deve ser feita pelos educadores que o realizam. 

Eles fazem esse esforço, mas percebemos que falta uma atuação mais efetiva no campo 

acadêmico, pois sabemos que muitos conhecimentos extremamente significativos seriam de 

grande relevância não só na academia, como também no campo das políticas públicas.  

Porém, não desejamos com essa sugestão simplesmente criar mais uma daquelas 

intermináveis demandas sociais para os professores. A idéia é que a relação entre as escolas e 

as instituições de pesquisa possam estimular a formação continuada dos educadores, a partir 

da realização de pesquisas acadêmicas. Percebemos, por exemplo, que em várias pessoas 

nesse grupo havia o interesse de pesquisar sobre a questão da violência e indicamos para eles 

o CLAVES, um setor da FIOCRUZ que também colaborou com o “Tecendo Redes” 

oferecendo palestra e um livro produzido sobre esse tema. Procedemos dessa forma porque 

entendemos ser este um dos objetivos do diálogo entre as instituições de pesquisa e as escolas 

no “Tecendo Redes”. 

Acreditamos também que essa seja uma das possibilidades que as instituições de 

pesquisa possuem para oferecer à sociedade, mais diretamente, a popularização do 

conhecimento científico. Assim, em lugar de sobrecarregar ainda mais a escola, como tem 

acontecido quando são propostos ou impostos projetos inadequados às necessidades destas, as 

instituições de pesquisa com seus museus, podem oferecer uma forma de contribuição mais 

palpável.  
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Após essas colocações apreendemos que esse se afigura como um ponto muito 

importante, para as negociações relativas à formalização do convênio de que falamos no item 

anterior. Quem sabe esse convênio possa oferecer para a formação continuada de professores, 

além de cursos diversos, alguma outra estratégia que de forma mais direta contribua para o 

ingresso ou continuidade desses educadores na vida acadêmica.  

Mas, entendemos que para amadurecer esse tipo de proposta e viabilizá-la, as 

instituições de pesquisa e os próprios Ministérios que as gerenciam devem valorizar mais os 

seus museus, reconhecendo a importância deles nos processos de mediação que se fazem 

necessários para qualificar o diálogo entre os cientistas e a sociedade. Essa valorização passa 

por investimentos, inclusive, mas não apenas, financeiros, que possam minimizar os 

problemas de diálogo entre os museus e as escolas. Isso porque sabemos da grande 

contribuição que os museus podem oferecer para que essas ações obtenham maior sucesso no 

que diz respeito a uma recomendação feita pelos professores no processo de avaliação do 

“Tecendo Redes”: faz-se necessário “Refletir sobre estratégias de formação de professores e 

alunos que se venham a se adequar à realidade dos educadores da rede”
144

.    

Para conseguir promover essa identidade das ações de colaboração com as escolas é 

indispensável que este trabalho seja realizado a partir de uma competência profissional e 

acadêmica própria dos museus, alimentada pelas instituições de pesquisa das quais esses 

museus fazem parte ou com as quais se relacionam. Os processos de constante ampliação 

dessa competência são indispensáveis para evitar alguns problemas comuns nas relações que 

se estabelecem entre instituições de pesquisa e escolas.  

O DSC-29
145

, cuja idéia central é “elemento dificultadores do diálogo”, identifica que 

no “diálogo entre o museu e a escola” existe uma dificuldade para “Conciliar a formalidade 

da ESCOLA com o envolvimento que a proposta exige”. A frase se refere à proposta do 

“Tecendo Redes”. Cabem aqui duas questões: O que se quis dizer com o termo “formalidade 
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da ESCOLA”? Será que essa frase expressa uma idéia muito comum de que os museus devem 

ser instituições que se ocupem apenas com o lúdico, enquanto deixa-se a densidade dos temas 

e a construção de valores sociais para a escola? Pode ser que não seja essa a intenção da frase, 

mas ela nos oferece a oportunidade de um olhar um pouco mais atento a um assunto já tratado 

anteriormente no item 1.3 e, depois, no item 3.1.: as especificidades do museu e da escola e a 

complementaridade entre elas.  

Os museus possuem organização curricular e espaço temporal mais flexíveis do que a 

escola e não precisam fornecer nenhum tipo de certificação. Sendo assim, podem assumir 

mais facilmente a função de provocar nos estudantes a motivação intrínseca para uma busca 

de ampliação cultural. Já tivemos oportunidade de discutir nessa tese a importância da 

motivação intrínseca para a realização de um trabalho não alienado, mas o museu, por não ter 

um público popular de forma tão intensa e duradoura como tem a escola pública, encontra 

dificuldade de popularizar sua ação educativa. Portanto, a colaboração entre o museu e a 

escola pode oferecer uma importante contribuição para capilarizar na sociedade o 

desenvolvimento de um PPP emancipatório. A partir, principalmente, do exemplo dos NAMs, 

podemos concluir também sobre o quanto são importantes políticas públicas que invistam 

recursos financeiros na viabilização de ações educativas que não se restrinjam à carga horária 

regular obrigatória do Sistema de Ensino. Essa conclusão nos conduz novamente à discussão 

sobre a falta de recursos para a educação. Esse tema aparece novamente no DSC-30
146

 cuja 

idéia central é a “Falta de recursos para visitas aos museus”. 

Sem dúvida a falta de recursos para o transporte dos estudantes é um dos principais 

limites para a colaboração entre o museu e a escola. Afirmamos isso porque em todas as 

avaliações esta é uma reclamação constante dos professores. Isso acontece de um modo geral 

e ocorreu também no caso do projeto “Tecendo Redes”, como pode ser constatado no DSC-

30.  

Mas, o DSC-30 aponta também para outros problemas que se relacionam com a falta 

de recursos como as “limitações da infra-estrutura da escola e da gente mesmo para recebê-

los”. Essa frase se refere principalmente à sobrecarga de trabalho das equipes dos museus e às 

dificuldades para o professor sair com os alunos da escola.  
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A falta de recursos gera também a carência de material que o museu pode 

disponibilizar para o trabalho dos professores. Este foi um dos pontos negativos do “Tecendo 

Redes”, segundo a opinião dos professores exposta na reunião de avaliação do projeto. Os 

professores afirmaram que “[...] Alguns professores receberam material e outros não”. Essa 

falta de material atrapalha o professor a realizar com os estudantes, na escola, atividades de 

“preparação” e de desdobramentos da visita ao museu. Dessa forma, fica comprometida a 

continuidade do trabalho educativo planejado para acontecer na colaboração entre o museu e a 

escola. Conseqüentemente, isso compromete o alcance dos objetivos que se buscam alcançar 

em projetos do tipo do Tecendo Redes. 

 O DSC-31
147

, que apresenta como idéia central: “A Novidade” revela que outra 

limitação enfrentada pelo “Tecendo Redes” foi o fato de esse projeto ser considerado “uma 

atividade experimental” (DSC-31) por acontecer dentro de um “campo de ação um tanto 

novo e ainda passível de muita reflexão para a concretização de um trabalho que contemple 

as reais necessidades do ensino formal e não formal” (DSC-31). Entendemos que com essa 

avaliação o grupo não esteja afirmando que são novas as ações de colaboração entre os 

museus e as escolas, pois essas já existem há muitos anos. E também não são novas as ações 

de popularização da ciência e da reflexão sobre elas, mas entendemos que o grupo deseja uma 

adequação dessas atividades à realidade da escola. 

Esse nosso entendimento sobre o discurso do grupo se fundamenta inclusive em 

respostas dos educadores a perguntas do questionário de avaliação do “Tecendo Redes”. Em 

uma dessas respostas encontramos a seguinte argumentação: “Pelo que conheço do trabalho 

das instituições envolvidas [...], elas não realizam só trabalhos pontuais e possuem uma 

reflexão bastante sistematizada sobre estas questões. O [...] por exemplo, realiza ações de 

popularização do conhecimento faz muito tempo”. 

Portanto, entendemos que a novidade à qual o grupo se refere seja em relação a 

algumas características particulares do “Tecendo Redes”. No próximo item teremos 

oportunidade de apresentar algumas das particularidades desse Projeto, que foi construído 

com a intenção de contribuir, como o grupo propôs no DSC-31: “[...] para a concretização 

de um trabalho que contemple as reais necessidades do ensino formal e não formal”. Um 
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trabalho de colaboração entre o museu e a escola que ajude a praticar e a refletir sobre os 

desafios enfrentados por um PPP que pretende ser emancipatório, quando acontece dentro dos 

limites do “capitalismo mundializado”.  

 

 

4.3.4 Limites referentes ao Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável 

 

 

Esse item conclui a apresentação dos limites dos processos de colaboração entre os 

museus e as escolas, que pudemos analisar nessa tese. Ele trata das limitações que se devem a 

questões específicas do Projeto “Tecendo Redes”. Discutiremos inicialmente sobre os limites 

que se referem ao fato de o Projeto ter sido elaborado e implementado, no contexto de uma 

pesquisa de Doutorado. Posteriormente, trataremos dos limites relativos ao projeto em si.  

O Projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” aconteceu no trabalho de 

campo de nossa pesquisa de Doutorado. Para facilitar a compreensão, complementaremos 

informações já apresentadas nos itens 1.4 e 3.1. sobre a trajetória do trabalho de campo dessa 

pesquisa. 

 No item 4.2 da tese foram apresentadas as razões que motivaram os educadores a 

participar do “Tecendo Redes”, tendo em vista as respostas dadas às duas primeiras perguntas 

do questionário de avaliação. Explicitaremos, agora, nossas próprias respostas a essas 

questões.  Em relação à primeira questão, que versava sobre as razões que motivaram a 

instituição a participar do Projeto, respondemos que as motivações institucionais seriam: 

*A missão da Fiocruz, que assume o compromisso de “[...] contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida da população e para o exercício pleno da cidadania” 

(Plano Quadrienal 2004-2008). 

*O compromisso do Museu da Vida de oferecer sua contribuição para o 

cumprimento da missão da Fiocruz, a partir de ações no campo da educação e 

popularização da ciência. 

*O interesse em estreitar os laços com as escolas públicas e especialmente com as de 

seu entorno, pelo que isto significa no atendimento à missão da Fiocruz.  

*A existência de uma política institucional da Fiocruz que busca estreitar relações 

com as comunidades de seu entorno. São grupos sociais que vivem uma situação de 

grande vulnerabilidade, com destaque para a violência que afeta diretamente a 

Fiocruz, atingida, inclusive, por tiros oriundos da “guerra” que se trava na região de 

Manguinhos, bairro em que se localizaseu campus.  

E em relação à questão sobre nossa própria motivação em relação ao projeto 

respondemos: 



 

Ao iniciarmos nossa trajetória profissional no Museu da Vida/Fiocruz decidimos 

propor um trabalho de colaboração entre museus. Voltamo-nos apenas para 

instituições científicas, e escolas públicas existentes em seus respectivos entornos. A 

partir dessa proposta foi elaborado e implementado de forma coletiva o Projeto 

“Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”. Os motivos pessoais que levaram 

a esse trabalho foram: 

1) Sentimos a necessidade de oferecer ao Museu da Vida/Fiocruz um plano de 

trabalho que considerasse a experiência acumulada em nossa trajetória profissional e 

acadêmica. Esse sentimento aconteceu a partir da seguinte postura: “Minha 

aprovação nesse concurso público se deu a partir de uma trajetória profissional que 

foi valorizada pela Fiocruz. Essa instituição precisava de um servidor com o meu 

perfil profissional, definido com base na realização de trabalhos colaborativos intra e 

interinstitucionais, especialmente na colaboração entre o museu e a escola. Portanto, 

senti-me na obrigação de propor um plano de trabalho que atendesse a essa 

necessidade da instituição. Mas, este sentimento de obrigação com a Fiocruz se deve 

a uma razão maior: o orgulho de passar a fazer parte do quadro de uma empresa cuja 

missão está comprometida com a melhoria da qualidade de vida da população e com 

o exercício pleno da cidadania. E esse orgulho tem origem na satisfação de ter me 

tornado uma servidora pública, em uma entidade que se interessa pelo perfil 

profissional que construí baseada em um compromisso político: contribuir para a 

construção de uma sociedade que se estruture a partir de relações horizontais e não 

de exploração de uma maioria, por uma minoria. Assim, o ingresso na Fiocruz 

representou a oportunidade me realizar não só política, como profissionalmente. 

2) Ao ser admitida no quadro de servidores da Fiocruz eu estava cursando o último 

ano do curso de Doutorado e a condição de doutoranda constituiu outro fator 

determinante para a proposta de trabalho que deu origem ao Projeto. Sentíamos 

naquele momento a necessidade de ampliar o trabalho de campo de nossa pesquisa. 

Isto porque observávamos  que a colaboração entre o MAST e o CPII tinha se 

encaminhado para uma ação muito mais centrada nas demandas internas do colégio, 

do que na colaboração entre o museu e a escola. Dessa forma avaliamos que ampliar 

esta ação aumentaria as possibilidades desta pesquisa de doutorado, oferecendo uma 

contribuição mais efetiva para fazer avançar o trabalho colaborativo entre museus e 

escolas, enquanto uma estratégia a serviço de um PPP emancipatório”.  

Nossas respostas sinalizam para o que podemos considerar a origem do Projeto 

“Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”, além de marcar a sua trajetória. Um fator 

muito importante foi o fato de que, em março de 2008, esgotava-se o prazo para a defesa da 

tese. Como nos propúnhamos incluir em seu bojo as conclusões sobre sua implementação fez-

se necessário que o Projeto se concretizasse ainda em 2007. Foram nove meses de trabalho 

durante os quais foram desenvolvidas as fases de elaboração e implantação, além de 

iniciarmos a avaliação. Dispusemos de muito pouco tempo para a realização de um projeto tão 

complexo. Por esse motivo, um dos fatores que limitaram a realização do “Tecendo Redes” 

foi o tempo que existia para a conclusão desta tese. Mas, é preciso aqui fazer a seguinte 

ressalva: esse pouco tempo para a realização do Projeto afetou muito fortemente o trabalho, 

por tratar-se de uma proposta educativa contra-hegemônica. Esta condição, diferentemente de 

projetos de outra natureza, faz com que este trabalho exija um tempo mais prolongado, que 

permita uma ação e reflexão mais coletivizadas.  



 

Ao iniciarmos este item da tese sentimos necessidade de buscar no grupo de 

educadores participantes do projeto, mais subsídios para pensar sobre os limites que o tempo 

da tese impôs ao trabalho desenvolvido no “Tecendo Redes”. Nesse momento precisamos 

ouvir o grupo sobre a pertinência de termos incluído o projeto “Tecendo Redes” em nossa 

pesquisa de doutorado. Devido ao limite do “tempo da tese
148

” não foi possível desenvolver 

essa avaliação junto ao grupo, mas decidimos investigar, minimamente, a opinião da atual 

coordenadora do Projeto sobre essa questão
149

 e, reproduzimos abaixo, a resposta que nos foi 

apresentada:  

Você chegou aqui e estávamos vivendo uma situação de crise. São muitas crises e 

uma delas é a do nosso entorno. O nosso entorno vive uma situação de calamidade 

pública e tanto a Fiocruz quanto a Casa de Osvaldo Cruz e o Museu da Vida 

estavam sentindo a necessidade de uma maior interação com esta comunidade do 

entorno. A Fiocruz já tinha identificado que para esta relação a escola pública é 

fundamental e foi aí que você chegou com a sua experiência de professora dessa 

escola. Então não dava para você ficar quieta no seu canto terminando seu doutorado 

para depois se envolver, afinal trata-se de uma crise. E com o compromisso político 

que você tem não ia conseguir esperar acabar o doutorado para se envolver no 

enfrentamento destas crises. Você acabou se envolvendo nesta crise do nosso 

entorno e também em outras crises internas da instituição que se relacionam com a 

crise maior. Crise maior que chega até a crise do planeta para as quais a ciência 

normal não pode dar respostas se ficar isolada sem estabelecer nexos com os saberes 

locais. E a Ficoruz já descobriu isso e por este motivo ela desenvolve projetos na 

comunidade local, mas faltava um laço mais efetivo com as escolas e foi isso que 

você se dispôs a ajudar a construir. Valeu o esforço porque as ações que 

desenvolvemos já conseguiram mostrar para alguns setores da Fiocruz que o Museu 

da Vida pode exercer um importante papel nessa relação com a comunidade para a 

construção de uma “ciência pós-normal”. Uma ciência que reconhece sua 

incapacidade de resolver os problemas da atualidade sem contar com a colaboração 

dos conhecimentos produzidos pelas comunidades que estão a vivenciando a crise 

socioambiental em seu dia-a-dia. (grifo nosso) 

A educadora que fez essa avaliação sobre a relação entre o Projeto “Tecendo Redes” e 

a nossa pesquisa está cursando o doutorado e, é a partir dos seus estudos nesse curso, que ela 

traz para a nossa reflexão o conceito de ciência “pós-normal”. O texto que ela utiliza como 

referência afirma que: 
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Os novos problemas relacionados a riscos e ao meio ambiente têm aspectos comuns 

que os distinguem dos problemas científicos tradicionais: os fatos são incertos, os 

valores, controvertidos, as apostas, elevadas e as decisões, urgentes. Chamamos de 

ciência pós-normal a estratégia de resolução de problemas adequada a esse contexto. 

A função essencial de controle de qualidade e avaliação crítica não pode mais ser 

desempenhada por um corpo restrito de especialistas. Os diálogos sobre a qualidade 

e a formulação de políticas devem ser estendidos a todos os afetados pela questão, 

que formam o que chamamos de „comunidade ampliada dos pares‟ (FUNTOWICZ, 

1997, p.219) 

O depoimento acima reforçou a nossa convicção de que para manter a coerência com o 

referencial teórico que utilizamos, não seria mesmo possível deixar de propor o Projeto 

“Tecendo Redes” no momento de nossa chegada ao Museu da Vida e, nem tão-pouco, seria 

correto deixar esse trabalho de fora da reflexão que fazemos nessa tese. Entendemos que 

perder essa tão rara oportunidade seria um erro. Mas, também para manter a coerência com o 

referencial teórico-metodológico da nossa pesquisa é preciso admitir os problemas causados 

por essa opção que fizemos.  

O DSC-32 não deixa dúvidas sobre quanto o “tempo da tese” foi determinante para o 

desenvolvimento do Projeto e atípico para sua realização: “[...] a gente não ia fazer um 

planejamento em 2007 para aplicar em 2008 e avaliar em 2009, o que seria o andamento de 

um projeto normal [...]”. (DSC -32) O discurso revela que, para ser incluído nesta pesquisa 

de doutorado, o projeto não seguiu o curso normal e seu ritmo foi acelerado em função do 

“tempo da tese”.  

Para refletir sobre esse limite é preciso discutir sobre a relação dele com o “[...] 

contexto do capitalismo "flexível", em que a intensificação do trabalho caminha pari passu 

ao produtivismo estéril, ao consumismo acadêmico, à criação de rotas de excelência [...]” 

(LEHER, 2007, p.5). Esse é o contexto que define o “tempo da tese”, ou seja, é dentro dele 

que os Programas de Pós-Graduação definem o “tempo da tese”. E, como a que provocou essa 

reflexão acontece em um Programa de Pós-Graduação em Educação, traremos a seguir alguns 

elementos que ajudam a pensar as especificidades do “produtivismo estéril” neste campo do 

conhecimento. 

 A CAPES e o CNPQ foram criados em 1951 e o primeiro Plano Nacional de Pós-

graduação em 1975. Nos primeiros 30 anos a meta da Pós-Graduação era a formação de 

docentes para o ensino superior (MACHADO, 2007), mas depois o ensino foi abandonado e o 

objetivo passou a ser a pesquisa, um tipo de perspectiva que interessa ao capitalismo. A seguir 

trazemos uma boa síntese feita por Leher sobre o que isso significa.  



 

[...] atualmente o sistema de fomento espera que a pós-graduação esteja dirigida 

explicitamente para a formação do pesquisador ou, ainda mais precisamente, de um 

determinado perfil de pesquisador, em tempo curto e com elevado perfil de 

"produtividade". Contudo, esse modelo nem sempre é capaz de assegurar condições 

de formação de pesquisadores - que contemple o conhecimento das referências 

clássicas, a discussão do método (e não apenas de técnicas de pesquisa) e o processo 

coletivo de construir rigorosamente um objeto de pesquisa, articulando esses saberes 

a uma reflexão sobre as mediações singulares que configuram a instituição 

universitária e a docência”. (LEHER, 2007, p.5) 

Apenas nos bastidores ou em flashes secundários, aparece uma crítica em relação à 

perspectiva excessivamente quantitativista que domina hoje a academia (MACHADO, 2006). 

Dessa forma as diretrizes econômicas e a lógica do mercado vão se enraizando cada vez mais 

na academia, sem que esta consiga entender exatamente a relação de tudo isso com o modelo 

de sociedade que está ajudando a alimentar. Mas, para entender e tomar uma atitude, é 

necessário parar para refletir. A propósito, reproduzimos abaixo uma importante advertência: 

O aumento meteórico das publicações acadêmicas desde a década de 1960 até a 

década de 1990 explodiu violentamente, com certeza, da mesma forma que os 

indicadores Dow Jones e NASDAQ. Agora é hora de parar e entender o quanto essa 

explosão é inimiga da vida da mente, porque o ensino e a escrita sérios tiveram de 

ser postos em posição secundária quando as publicações, por si mesmas, foram 

glorificadas. (WATERS, apud, MACHADO, 2007, p.10) (grifo nosso). 

Quando a publicação passa a ter mais importância do que a seriedade do ensino e da 

pesquisa a empiria deixa de ser uma referência.  

[...] Este redimensionamento do ensino para a pesquisa manifesta-se na importância 

atribuída à empiria. [...] raramente as teses ou dissertações envolviam trabalho de 

campo ou vários pesquisadores e, em muitos momentos, trabalhos empíricos foram 

considerados ´menores‟.(MACHADO, 2006, p.9) 

E quando a realidade deixa de ser a referência no campo da educação, o efeito para a 

sociedade é muito grave. Não se trata apenas de ser ou não uma pesquisa empírica. O que faz 

a questão é se ela se remete à realidade concreta visando a uma transformação desta ou não. 

As conseqüências de se abandonar o ensino e uma pesquisa comprometida com a realidade 

vão diminuindo, cada vez mais, as possibilidades de uma percepção crítica sobre as “regras do 

jogo”, sobre as quais estamos tratando desde o início de nossa análise sobre os limites 

enfrentados pelo Projeto. Sem essa reflexão crítica, por mais que esteja evidente, inclusive em 

nosso vocabulário cotidiano, o domínio que o mercado exerce sobre a educação e a pesquisa, 

não conseguimos nos dar conta disso. A citação que acrescentamos a seguir ajuda a pensar 

essa questão. 

Hoje é usual a designação genérica “produções” ou “produtos” para abranger, ao 

lado de teses e dissertações, artigos científicos ou papers, trabalhos em eventos, 

artigos de divulgação, patentes de produtos industriais. A terminologia em vigor faz 



 

alusão direta às noções de mercadoria, linha de produção fabril, deixando à vista a 

hegemonia cada vez mais intrusiva da economia de mercado no meio acadêmico, 

evidenciando a “influência métrica, quantitativista” da avaliação da CAPES, 

conseqüência provável de um „vício de origem‟, já que esse modelo originou-se da 

Economia. (MACHADO, 2006, p.3-4) 

Consideramos que uma evidência da hegemonia das regras do mercado na academia é 

o fato de também nesse espaço social serem utilizadas palavras como “produtividade”, por 

exemplo, sem que se faça a crítica ao que ela significa em termos de dinâmica social. Essa 

carência de pensamento crítico leva à seguinte constatação: “[...] não vamos mais fingir que 

os acadêmicos são intelectuais [...] Poucos, mas muito poucos acadêmicos, ainda são 

„intelectuais‟, pelo menos na acepção de „intelectuais críticos‟” (DUARTE, apud 

MACHADO, 2007, p.10). 

Essa destruição da intelectualidade não é uma derrota apenas para os intelectuais. 

Representa uma perda para a sociedade como um todo, que passa a ter diminuída a 

possibilidade da necessária análise crítica sobre a sua realidade, muito bem descrita, aliás, na 

frase abaixo. 

Ao jogar no frenesi produtivista aqueles que seriam capazes, pelo seu preparo 

intelectual, de colocar em questão tal lógica de produção e existência - ao colocá-los 

na esteira de produção em ritmo acelerado (lembrando a clássica cena de Chaplin no 

filme Tempos Modernos) - a máquina capitalista neutraliza possibilidades de 

oposição e resistência. (MACHADO, 2007, p.12) 

 Esse “frenesi produtivista” que se mantém a partir da imposição de uma dinâmica 

frenética de fabricação de “„produtos‟ (artigos ou papers) como um fim em si mesmos [...]” 

(BUENO et al, apud MACHADO, 2007, p.2-3) não leva em conta o sentido que eles 

deveriam ter que é o de servir para “divulgar descobertas, inovações ou avanços do 

conhecimento” (BUENO et al, apud MACHADO, 2007, p.2-3).  

Mas, apesar disso não podemos afirmar que estes “produtos” não sirvam para nada. 

Eles servem e muito bem para manter fora de “combate” os acadêmicos, ou seja, os “ex-

intelectuais”. E este é um importante serviço prestado pelos “produtos” para a “causa” da 

manutenção do capitalismo. E para isso o capitalismo nem precisou inventar nenhuma 

estratégia nova, bastou apenas continuar aplicando a já velha “mais valia”. As palavras abaixo 

fazem uma boa síntese desse processo.  

Na busca das raízes mais profundas, podemos traduzir a medida de redução de prazos 

para o jargão econômico, chegando facilmente à equação: mais produção em menos 

tempo! Não é difícil reconhecer nela a fórmula central do modo de produção 

capitalista que veio a se constituir como o segredo da acumulação e da expansão do 

capitalismo, por meio da apropriação e intensificação do tempo de trabalho dos 



 

trabalhadores, com a criação de alternativas para garantir a “realização do lucro 

crescente” (OLIVEIRA, apud MACHADO, 2007, p. 4)  

Então, essas regras da academia que definem os prazos e as quantidades dos artigos, 

dissertações, teses, etc., que os Programas de Pós-Graduação devem cumprir, sob pena de ter 

recursos cortados, não é “produto” do acaso e, portanto, “[...] não se trata de uma iniciativa 

isolada, mas sim fortemente amarrada num processo internacional, em que cada detalhe está 

organizado para bloquear possibilidades alternativas” (MACHADO, 2007, p.8). Diante 

desse contexto seria de se estranhar se um projeto de pesquisa que se propõe a contribuir para 

fortalecer uma “possibilidade alternativa” como o “Tecendo Redes” não enfrentasse grandes 

e muitas limitações.  

As limitações citadas no DSC-32
150

 aconteceram em função da “falta de tempo” para 

a colaboração. Como já havíamos discutido anteriormente a “falta de tempo” tão sentida pelos 

participantes do “Tecendo Redes” se deve em grande parte à estrutura da sociedade. Mas, no 

presente item pudemos refletir sobre um limite que se refere especificamente ao fato de o 

projeto estar acontecendo no contexto de uma pesquisa de doutorado. 

O “tempo da tese” acarretou uma série de problemas, como por exemplo, dificuldades 

nas negociações intra e interinstitucional, falta de planejamento anterior, de recursos, de 

reuniões, de uma colaboração mais efetiva, entre outros. Mas, os limites não param por aí 

Existiram outros que são referentes ao projeto em si, embora também relacionados com a 

questão do tempo. Vamos a eles. 

O Projeto foi construído em estrutura e conjuntura socioambientais marcadas por uma 

grande quantidade e diversidade de limitações. O DSC-33
151

 identifica limites que se referem 

ao projeto “Tecendo Redes” em si. Primeiramente esse discurso aponta para uma “falta de 

conhecimento da realidade dos estudantes” (DSC-33). A partir desta avaliação do grupo 

percebemos que o ideal teria sido que, antes mesmo de passarmos as fichas para os estudantes 

falarem sobre sua realidade, tivéssemos realizado uma pesquisa sobre esse tema. Teria sido 

uma oportunidade de contar com o conhecimento acumulado, inclusive nas instituições de 

pesquisa, nas escolas, nos museus e nas comunidades sobre essa realidade. Dessa forma 
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teríamos conseguido avançar muito mais em relação a algo que era a intenção do projeto, mas 

que não foi trabalhado de forma mais eficaz.  

E é para esta falha do projeto que o DSC-33 aponta quando afirma: “Olha, este 

projeto não tem história para pensar esta questão. As instituições envolvidas têm anos de 

estrada na divulgação científica, pensar sobre essa história seria bastante produtivo” (DSC-

33). Concluímos que teria sido bastante útil um diagnóstico que nos levasse a melhores 

resultados, considerando especialmente o seguinte objetivo do “Tecendo Redes”: 

“Potencializar ações de colaboração entre a educação formal e a não formal em trabalhos 

de popularização da ciência em prol da educação ambiental”. 

Um diagnóstico mais amplo poderia ajudar à melhor compreensão da realidade de vida 

dos estudantes e também a que fosse feito um levantamento das possibilidades concretas de 

uma atuação conjunta entre instituição de pesquisa, museu, escola e comunidade local para o 

enfrentamento dos problemas. Estabelece-se, assim, uma relação com a seguinte observação: 

“Em termos gerais, a cidadania é a conquista de muitos direitos. A dificuldade não é ter um 

pensamento crítico pois isto poder ser estimulado através de um trabalho consistente de 

formação de educadores”. (DSC-33).  

Esse depoimento revela mais uma falha do “Tecendo Redes” porque uma de suas 

propostas é: “Provocar questionamentos que estimulem a construção de um pensamento 

crítico que amplie as possibilidades de exercício da cidadania”. E o que a educadora avalia é 

que isso não seria o suficiente, pois de nada adianta o pensamento crítico, sem existirem as 

respectivas ações para a conquista de direitos. Além disso, a educadora diz que um professor 

bem formado pode dar conta da tarefa de provocar o espírito crítico dos estudantes, sem 

precisar dessa “ajuda” interinstitucional. Entendemos que isso significa que o “Tecendo 

Redes” pode buscar atingir um objetivo mais audacioso do que apenas provocar o pensamento 

crítico. Ele deve oferecer uma contribuição para além do que a escola pode fazer sozinha, pois 

é essa a proposta que o fundamenta. Portanto, apreendemos dessa reflexão que o projeto deve 

buscar contribuir para que as relações estabelecidas entre a escola e outras instituições sociais 

ajudem mais efetivamente na construção de redes sociais, que funcionem como ferramenta na 

luta pela conquista de direitos.  

Percebemos, assim, que o “tempo da tese” comprometeu muito a qualidade do 

trabalho, já que consideramos graves as falhas identificadas pelo grupo. Elas revelam 



 

importantes conflitos que aconteceram entre a proposta do “Tecendo Redes” e o trabalho que 

foi concretamente realizado por esse projeto. E é sobre estes conflitos que refletiremos após 

termos apresentado, no próximo item, alguns pontos indicados pelos educadores participantes 

do Projeto como resultados positivos ou, em outras palavras, “o que foi plantado no 

caminho”... 

 

 

4.4 O QUE FOI PLANTADO NO CAMINHO 

 

 

 Pretendemos aqui fazer um balanço de resultados positivos que justificam a 

continuação da caminhada que iniciamos com o “Tecendo Redes”. Nossas conclusões terão 

como fundamento argumentações do grupo sobre valores considerados importantes para a 

continuidade do processo de construção da “co-laboração” (FREIRE, 1987) entre o museu e a 

escola. Portanto, o presente item pretende fazer uma análise que possa estimular a 

continuidade do processo de produção da “força coletiva” (MARX), que consideramos 

responsável pelos resultados positivos que apresentaremos a seguir. O quadro abaixo 

apresenta o conjunto das idéias centrais dos DSCs, que visaram a respaldar as discussões 

previstas para definir, por assim dizer, “o que foi plantado pelo caminho”.    

DSC Idéia Central 

34 A Criação do Tecendo redes 

35 Mostrou que a colaboração é possível, viável e necessária 

36 Reconhecimento institucional 

37 Construção de relações de confiança 

38 Vínculos foram estabelecidos 

39 Ampliação da visão sobre as possibilidades da colaboração entre escolas e museus 

40 Pode fortalecer o trabalho que já realizado pelos professores nas escolas. 

41 Possibilidade de ampliação de horizontes para além do cotidiano escolar 

42 Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu 

43 A Possibilidade de trabalhar a partir do contexto do aluno 

44 Valorização e aproximação entre conhecimentos produzidos nas escolas e nas instituições de 

pesquisas científicas 

45  Promoção de reflexão sobre os objetivos e estratégias adotadas no trabalho de popularização da 

ciência 

46 Motivação para a construção e divulgação de conhecimentos 

47 Esforço dos educadores para participarem do Tecendo Redes 



 

48 Desenvolvimento profissional 

49 Continuidade 

50 Ofereceu subsídios para que sejam formalizados convênios que podem ajudar na formulação de 

política pública referente à colaboração entre museus e escolas públicas 

51 A ficha ajudou na colaboração 

52 Satisfação com o trabalho em si 

 

Os conteúdos desses discursos oferecem diversos argumentos que justificam a decisão 

do grupo por continuar a trabalhar nesse projeto, a despeito de todas as limitações às quais o 

“Tecendo Redes” foi submetido. Consideramos que a riqueza dos argumentos mereceria uma 

análise mais criteriosa que não nos foi possível realizar. Procuraremos, no entanto, retirar do 

material que obtivemos, os elementos mais significativos para a discussão das questões que 

orientam nossa investigação.   

No DSC-34
152

 o grupo afirma que o “projeto já é em si uma grande vitória”. 

Interpretamos que, independente de qualquer resultado que o “Tecendo Redes” possa ter 

alcançado em 2007, o fato de ter sido criado já constituiu em si uma vitória. Consideramos, 

todavia, muito importante chamar a atenção para o fato de que esta é uma vitória que 

começou a se formar muito antes da existência deste Projeto. Vimos no item 3.2 que as ações 

que deram origem ao “Tecendo Redes” tiveram início há muito tempo, envolvendo muitos 

educadores e algumas instituições públicas, estando algumas dessas pessoas e instituições 

presentes no dia-a-dia do trabalho que foi realizado em 2007. Uma delas, ao avaliar o 

“Tecendo Redes”, afirma que “[...] há muito tempo, estamos amadurecendo... Eu acho que o 

grande mérito foi, exatamente, criar a possibilidade, concretizar isso. Com todo o limite, o 

nosso limite é esse, temos que partir dele. Acho que é isso!” (DSC-34). 

É isso. O “Tecendo Redes” “herdou” os frutos de muitas ações anteriores, nas quais 

foram enfrentadas as mesmas limitações da estrutura da sociedade, além de outras, 

conjunturais, de outros tempos e contextos. Tais frutos foram decisivos para que, os 

educadores que o criaram, realizassem atividades que ajudaram a dar um novo passo na peleja 

por “uma coisa que a gente já estava trabalhando antes, estava trabalhando no discurso, nos 

desejos, nas buscas, seja no GAC, seja nas diversas conversas, seja no evento que a gente 
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teve lá com vocês com as universidades, nesse sentido de ampliar a nossa ação [...]” (DSC-

34). 

Portanto, a “criação do Tecendo Redes” foi apenas mais um passo na implementação 

do PPP emancipatório que fundamenta a ação de muitos educadores. Esses profissionais estão 

por aí espalhados, inclusive nas escolas, nos museus, em órgãos gestores do serviço público, 

em sindicatos de profissionais da educação, etc. Referimo-nos a um pequeno passo, apenas, 

por considerarmos todos os limites enfrentados, mas avaliamos que foi um passo significativo 

porque indicou alguns pontos importantes para que outros tantos venham a ser dados. 

Consideramos que uma das contribuições relevantes do Projeto é o processo de avaliação, 

provocado pelas informações fornecidas pelo grupo ao responder questionários, conceder 

entrevistas, participar de reuniões de avaliação, escrever textos, etc.  

 Nesse processo o grupo avaliou que um resultado importante do “Tecendo Redes” foi 

ter mostrado “que a colaboração é possível, viável e necessária” DSC-35
153

. Essa 

contribuição ajudou a ampliar entre os participantes do Projeto a “compreensão acerca da 

relevância desse tipo de trabalho e de sua qualidade”. A vivência das relações de ajuda 

propiciadas por um trabalho de ajuda mútua, segundo a opinião de uma educadora da escola 

“[...] acabou deixando aqui com a gente essa semente do que é você [...] trabalhar de 

maneira colaborativa pensando no coletivo, na cooperação. São valores que para mim hoje 

tem um significado diferente do que antes [...]” (DSC-35). A professora está se referindo ao 

trabalho desenvolvido na colaboração entre o MAST e o CPII, no qual ela destaca as oficinas 

do jogo “Unidos para construir um mundo melhor” que foram realizadas no colégio com 

professores e estudantes. A educadora considera que essas oficinas foram importantes para 

dar sentido prático a um conceito teórico desenvolvido em Sociologia. Ela se refere ao 

significado de “cooperação”, entendido naquela disciplina da mesma forma que o de 

“colaboração”
154

, nesta tese.  

A reflexão dessa professora nos levou a concluir sobre o quanto é importante que a 

colaboração entre museus e escolas objetive subsidiar e estimular a ajuda mútua dentro das 

próprias instituições e não só entre elas. Isso porque percebemos nesse depoimento o quanto 

as atividades do tipo, das que foram vivenciadas na escola a partir da colaboração entre o 
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MAST e o CPII, tornaram-se importantes para a internalização do conceito de cooperação. 

Entendemos que esse processo é um facilitador para o enraizamento social dos processos de 

construção dessa cultura, fenômeno que somente a longo prazo costuma ocorrer no âmbito da 

sociedade. Assim, entendemos que quanto mais essas práticas estiverem presentes no 

cotidiano da escola e do museu, mais a cultura da colaboração será fortalecida, o que é 

fundamental para o enfrentamento coletivo dos problemas socioambientais. 

A cultura produzida no trabalho colaborativo é necessária para que esse coletivo 

consiga enfrentar diversos desafios impostos pela realidade. Temos discutido nesta tese sobre 

um desses desafios que é o de implantar um PPP emancipatório a partir da colaboração entre 

museus e escolas. Já refletimos sobre diversos problemas que essas instituições vivenciam a 

partir das limitações às quais estão condicionadas, por serem partes integrantes de uma 

sociedade que, como vimos em itens anteriores da tese, vive uma grave crise socioambiental. 

Nos depoimentos desse bloco de DSCs encontramos diversos elementos que contribuem para 

ampliar essa reflexão.  

Do DSC-35
155

 destacamos dois trechos relevantes para nossa reflexão. 

É pensar em que medida a gente pode congregar o trabalho [...] me sinto meio que 

solitária, mas eu acho que no fundo o Tecendo Redes dá um pouco de eco ao que a 

gente acaba fazendo, mas eu atualmente me sinto um pouco solitária na escola [...] 

porque as pessoas estão muito mais preocupadas em resolver demandas [...] às 

vezes, vazias, que são pensadas pela instituição como: „Temos que resolver de 

maneira rápida como é que vai ser o atendimento dos alunos em recuperação‟. São 

demandas legítimas, mas têm outras. (frase de uma educadora da escola).  

[...] os museus foram absorvidos neste projeto neoliberal, aí você fica vendo como a 

gente está afogado nisso até a alma e a gente já perdeu a noção de quando 

começamos... A gente está fazendo exatamente o que eles esperam que a gente faça. 

Eu acho que a gente só vai conseguir ficar mais forte nesse processo, se a gente tiver 

um dialogo maior e uma interação das ações e abrangência. (frase de uma educadora 

do museu)  

As duas frases falam de problemas que tanto o museu quanto a escola sofrem de 

formas diferenciadas, devido às especificidades de cada uma dessas instituições. Mas, apesar 

dessas diferenças referentes a realidades particulares dos seus locais de trabalho, foi possível 

para estas duas educadoras um “entendimento comum [...] sobre a importância desse tipo de 

ação” (DSC-35) de colaboração interinstitucional, como a que acontece no “Tecendo Redes”. 

A partir daí as duas educadoras defendem uma mesma estratégia de enfrentamento dos 
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problemas, identificada nos seguintes trechos das frases: “o Tecendo Redes dá um pouco de 

eco ao que a gente acaba fazendo” e “a gente só vai conseguir ficar mais forte nesse 

processo, se a gente tiver um diálogo maior e uma interação das ações e abrangência” 

(DSC-35
156

). Estes destaques mostram que as duas educadoras valorizam as colaborações 

interinstitucionais como espaços que fornecem apoio a ações educativas realizadas na escola e 

no museu. Para afinar um pouco mais este argumento reproduzimos a seguir outra frase desse 

mesmo discurso (DSC-35) que foi pronunciada por um educador de outro museu. 

O fato de termos atividades acontecendo de forma sincronizada em algumas das 

principais instituições científicas do Rio de Janeiro envolvendo-as com instituições 

de educação formal e objetivando a construção de saberes críticos, múltiplos e 

harmônicos, já em si é uma grande vitória, pois demonstra que dentro de todas as 

instituições envolvidas no projeto existem personagens que anseiam por estes 

trabalhos colaborativos, e que ao mesmo tempo quando percebem este fato 

conseguem romper com a sensação de isolamento muito comum entre os que 

trabalham com a perspectiva de transformação da sociedade. [...] (DSC-35). 

Essa última frase reforça e complementa os argumentos utilizados pelas duas 

educadoras sobre a importância do trabalho colaborativo entre instituições. A fala desse 

educador explicita que a colaboração interinstitucional consegue “[...] romper com a sensação 

de isolamento muito comum entre os que trabalham com a perspectiva de transformação da 

sociedade”. Em outro momento, em uma reunião de avaliação do “Tecendo Redes“ esse 

mesmo educador falou sobre o quanto foi importante para ele estar nessa rede para 

ressignificar uma atividade que ele realiza no museu há muitos anos.  

Ampliou a minha percepção do que é possível se fazer dentro desse museu em 

termos pedagógicos. Porque a nossa visita, [...] eu costumo falar que ela é quase 

uma visita turística, de apresentação [...] oral. A gente até inclui essa atividade 

pedagógica [...] mas ela é muito limitada, e a atividade do Tecendo permitiu que eu 

trabalhasse [...] de maneira mais investigativa, não só utilizando este recurso como 

um adereço da minha narrativa, uma ilustração da minha narrativa [...] (reunião de 

avaliação do Tecendo Redes). 

A partir dessa segunda frase podemos constatar que também no museu a colaboração 

interinstitucional deixou uma semente importante para a vivência de atividades necessárias à 

construção da cultura da colaboração, que fortalece a prática de um PPP emancipatório e que 

exige a adoção do diálogo como instrumento pedagógico, a partir do qual é estimulado o 

pensamento crítico e investigativo dos estudantes.  
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Essa proposta educativa é o referencial que orienta o trabalho proposto pelo “Tecendo 

Redes” e que, na prática, torna viável a concretização de um trabalho coerente, com o 

referencial teórico-metodológico que adotamos nesta pesquisa. Contudo, não podemos 

afirmar que o conjunto dos educadores participantes do “Tecendo Redes” conhece e/ou 

compartilha da nossa opção teórico-metodológica. Apesar disso, entendemos que os 

resultados práticos do trabalho desenvolvido no projeto nos permitem propor uma tradução do 

termo “cooperação”, utilizado pelo grupo, como um tipo de relação que produz efeito maior 

do que a soma das partes. Em outras palavras, consideramos que o trabalho desenvolvido no 

“Tecendo Redes” não foi resultante simplesmente de uma “[...] elevação da força individual 

através da cooperação, mas da criação de uma força produtiva nova, a saber, a força 

coletiva.” (MARX, 2006, p. 379) (grifo nosso). 

A partir desse entendimento, interpretamos que, por intermédio do Projeto, o grupo 

efetiva uma aposta naquilo que Marx chamou de “força coletiva”. Uma “força produtiva 

nova” (MARX, 2006, p. 379) que, no caso do “Tecendo Redes”, é um recurso a ser utilizado 

no trabalho coletivo, autodeterminado e autônomo que, fundamentando-nos na teoria de 

Marx, classificamos como uma atividade que busca se constituir como um “trabalho não 

alienado”.   

Entendemos que é exatamente sobre esse processo de desalienação que os 

depoimentos citados acima se referem. Nesses depoimentos os educadores revelam que se 

sentem menos isolados em suas práticas profissionais cotidianas, por estarem participando de 

um trabalho colaborativo em rede. Esses profissionais entendem que, o efeito dessa quebra do 

isolamento, é a diminuição da sensação de impotência, diante da crise socioambiental que os 

desafia.  

Uma observação importante a ser feita aqui é a de que esse entendimento 

compartilhado pelos educadores foi construído a partir de uma colaboração que não exigiu 

deles um permanente contato direto. Esses três educadores trabalham em instituições 

diferentes e praticamente nem se conhecem
157

. Entendemos que esse fato aponta para a 

possibilidade de projetos da natureza do “Tecendo Redes” possuírem um potencial 

significativo para o enraizamento social do processo de construção de uma cultura que possa 

contribuir para processos de desalienação. Os depoimentos nos permitiram perceber que o 
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trabalho vivenciado no “Tecendo Redes” contribuiu para que os educadores tenham 

vivenciado uma sensação de pertencimento a um coletivo mais amplo e que esta foi uma 

experiência de auto-realização no processo de trabalho.  

Podemos observar que, além de defenderem a mesma idéia, existe outro elemento 

importante entre os depoimentos desses três educadores: a complementaridade, observada não 

só nesse discurso, mas em todos os 54 DSCs apresentados nessa tese. Interpretamos esse dado 

como algo que evidencia a importância de que as ações colaborativas aconteçam, a partir de 

projetos que tenham claramente explicitados os seus pressupostos político pedagógicos. Isso 

porque entendemos que tenha sido essa a condição que permitiu que se aglutinassem em torno 

do “Tecendo Redes” educadores que guardam entre si, sem necessariamente se conhecerem, 

uma afinidade que foi fundamental para que as relações de colaboração entre museus e 

escolas produzissem efeito social mais amplo.  

Os efeitos desse trabalho se ampliam na medida em que se alarga a abrangência dessa 

ação colaborativa. Os depoimentos dão conta do quanto os educadores percebem que a ação 

coletiva em atividades colaborativas contribui para construir valores sociais que fortalecem, 

nas instituições, o pensamento crítico e a cultura da colaboração. Essa é a percepção à qual a 

educadora se refere quando afirma que é preciso que seja “[...] estabelecido o trabalho num 

sentido que a gente busque uma intencionalidade das nossas ações” (DSC-36
158

). Tal 

intencionalidade foi a de evidenciar “que a divulgação científica pode adquirir um papel de 

maior inserção política” (DSC-36), estando presente nos três pólos onde foram desenvolvidas 

atividades do “Tecendo Redes”, o que permitiu a realização de trabalhos diferentes 

caracterizados como ações que, ao se complementarem, ampliaram seus efeitos sociais.  

 Tais efeitos sociais, contemplados pelos  DSCs: 36, 40
159

, 43
160

, 44
161

 e 45
162

, 

mereceriam uma análise  mais detida. Tendo em vista, porém, o exíguo “tempo da tese”, 

destacaremos apenas alguns trechos desses discursos, enfatizando suas idéias centrais. 
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A maior conquista foi a motivação e o empenho dos que realizaram o trabalho e 

puderam observar que seu empenho estava sendo analisado por outras pessoas e 

entendido. [...] Começamos a sensibilizar as pessoas, a unidade e a instituição. 

(DSC-36)  

O projeto Tecendo Redes pode trazer, como contribuição às escolas, os recursos 

oferecidos pelos Museus. Este fato, aliado a uma concepção de difusão dos 

conhecimentos científicos e tecnológicos pode fortalecer o trabalho já realizado 

pelos professores. [...]. (DSC-40)  

[...] Ajudou na reflexão sobre as causas dos problemas contribuindo assim para 

desnaturalizar estes problemas, olhando para as possibilidades de soluções destes. 

[...]. (DSC-43)  

[...] E os espaços públicos no Brasil, via de regra, são voltados para atender interesse 

de uma minoria. Ocupá-los com jovens das classes populares é uma vitória política 

de grande relevância que acaba por estimular a relação entre as instituições [...]. 

(DSC-44) 

[...] E até mostrar que popularizar a Ciência não é algo simples e é algo que deve ser 

bastante refletido e que não vai ser numa semana, com muito dinheiro ou com pouco 

dinheiro, que se você vai conseguir fazer um bom trabalho. Acho que um bom 

trabalho é feito, exatamente, quando ele é refletido, quando objetivos são colocados. 

E eu acho que o “Tecendo Redes” traz isso, traz à tona [...] (DSC-45). 

 Todos esses resultados apontados pelo grupo contribuíram para a conquista da 

“Ampliação da visão sobre as possibilidades da colaboração entre as escolas e os museus”, 

idéia central do DSC-39
163

, sobre a qual discorreremos a seguir, aludindo também aos 

argumentos presentes nos DSCs: 42
164

, 43
165

, 44
166

 e 48
167

.   

O DSC-39 é uma longa fala onde o grupo traz muitos e importantes argumentos para 

justificar porque entende que o “Tecendo Redes” contribuiu para “A mudança na percepção 

de como o Museu e a Escola se percebem” (DSC-39). O reconhecimento da relevância do 

trabalho da outra instituição é nitidamente notado nas declarações abaixo, em que as três 
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primeiras são de educadores que atuam em dois museus e, as demais, na educação formal 

(uma de órgão gestor e a outra da escola).  

Percebi e passei a valorizar mais o trabalho desenvolvido por eles, até porque a 

gente não conhecia, e passei a ter um outro olhar, um novo olhar para as próprias 

instituições de educação formal, reconhecendo ainda mais a competência dos 

professores. (DSC-40
168

). 

[...] Acredito que neste primeiro momento avançamos no sentido de como 

integrantes da rede (Escola e Museu) se perceberam. A Escola, conhecendo um 

pouco da história da Instituição, reconhecendo o espaço físico, percebendo as 

modificações ao longo do tempo e refletindo sobre as relações da mesma com a 

população do entorno. A Instituição, por outro lado, conhecendo um pouco mais a 

respeito do olhar da comunidade, através da ótica dos alunos e professores, em 

relação à mesma (DSC-39). 

[...] Acredito que as escolas têm um papel fundamental em relação ao exercício da 

cidadania, pois essa instituição está o ano todo em contato com esse jovem 

desenvolvendo ações promotoras para o exercício da cidadania [...] (DSC-40)  

Durante o seminário na SNC&T um aluno (ao me ver na mesa apresentando 

trabalho assim como viu os cientistas) me disse „o cientista é uma pessoa que está 

perto‟[...] (DSC44
169

) 

[...] As possibilidades são inúmeras, devido à beleza do espaço que nos conduz ao 

passado e futuro. Os museus, as exposições, as atividades lúdicas, à observação do 

entorno, as palestras... Tudo que o Projeto Tecendo Redes oportunizou aos 

participantes, tornando-o presente, e presente... (DSC-39
170

). 

 Essas frases nos respaldam ao concordarmos com o seguinte argumento: “Aconteceu 

uma ampliação do conhecimento de cada uma das esferas educativas (especificidades, 

tempos, estruturas)” (DSC-39). Sabemos que ainda será necessário muito trabalho 

colaborativo entre essas instituições para que elas se reconheçam de forma mais intensa. Mas, 

se um projeto, com limites rígidos, como foi este desenvolvido em 2007, conseguiu provocar 

palavras tão significativas como as que compõem os depoimentos citados acima, 

consideramos que existem razões que justificam uma perspectiva otimista em relação ao 

futuro do “Tecendo Redes”.  

Portanto, entendemos que este é um caminho que pode inclusive ajudar a superar algo 

muito negativo e ainda comum na relação museu-escola, tratado no seguinte depoimento: a 

“educação formal se restringe à visitação nos museus e este nem sequer vai ao encontro com 
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a escola” (DSC-39). Para refletir sobre essa questão trazemos a seguir o depoimento de uma 

professora do CPII que está desde o início nesse trabalho colaborativo. Em uma entrevista ela 

afirma que: 

O Museu de Astronomia, pelo menos pra mim como professora, que já trabalha em 

São Cristóvão há treze anos, era até um local que eu já tinha visitado. Mas, quando 

eu pensava Museu de Astronomia e Ciências Afins eu nem imaginava a relação que 

a Sociologia podia ter com Astronomia e com outras ciências. Na verdade, eu só fui 

pensar um pouco nessa relação, quer dizer, ampliar esse nexo a partir do momento 

que eu comecei a ter contato com as pessoas aqui do museu e, mais do que isso, a 

partir do momento em que [...] ajudou o nosso grupo a desenvolver o nosso 

Programa de Iniciação à Pesquisa científica. Acho que, nesse sentido, eu acho que 

foi estratégico, foi fundamental. 

 A educadora se refere ao momento inicial do nosso trabalho de campo, quando 

contávamos apenas com as participações do MAST e do CPII e, é dela, a seguinte declaração: 

[...] esse contato entre museu e escola, que muitas vezes é um contato que é muito 

instrumental mesmo, que é muito superficial. [...] Muitas vezes o professor vai levar 

o aluno no museu porque ele esta estudando determinado assunto ou porque está 

dentro da programação que alguém lá fez e que ele nem sabe por quê (DSC-40
171

). 

 Na segunda frase a educadora se refere a um tipo de uso que alguns professores fazem 

dos museus e que ela classifica como “um contato que é muito instrumental”.  Entendemos 

que o problema não é a existência de um uso “instrumental” do museu por parte da escola ou 

o contrário; também não é a escola usar recursos do museu ou o museu usar recursos da 

escola, em função de seus projetos específicos. O que percebemos que deve ser questionado 

são os sentidos a partir dos quais essas ações são definidas. Ou seja, as perguntas que 

consideramos necessárias são: Que projetos são estes? Quais são as suas finalidades? A quem 

eles beneficiam? Que valores sociais eles ajudam a construir? Que cultura e que tipo de 

sociedade eles reforçam?  Eles distorcem as funções sociais das instituições envolvidas? Eles 

fazem com que as duas instituições juntas produzam um impacto social positivo maior do que 

separadas? 

Essas questões surgem da seguinte constatação: no momento inicial da relação MAST 

e CPII poderíamos dizer que recursos do museu foram utilizados a serviço do colégio porque, 

naquele momento, uma profissional do museu dedicou parte de sua carga horária a apoiar a 

escola na concretização de um projeto. Não consideramos que isto tenha sido um problema 

porque o museu investiu em um projeto que foi proposto pela escola, mas que visava à 
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construção de um trabalho que associa a pesquisa científica a ações de divulgação de 

conhecimentos. Essa finalidade do Projeto o identifica com o campo de atuação do museu. 

Além disso, existe uma afinidade político-pedagógica entre o Projeto e o trabalho educativo 

que estava sendo desenvolvido pelo museu. E, a partir dessas finalidades, foi desenvolvido 

naquele momento inicial um trabalho que, como veremos a seguir, produziu importantes 

frutos.  

O que consideramos mais importante é que, tanto no momento inicial dessa relação 

interinstitucional, quanto posteriormente no “Tecendo Redes”, essas duas atividades de 

trabalho colaborativo entre o MAST e o CPII se deram a partir de uma proposta educacional 

mais ampla, a partir da qual as duas instituições trabalharam de forma colaborativa.  

Conhecendo os depoimentos dados pela professora, entendemos que a dinâmica do 

momento inicial da colaboração entre o MAST e o CPII foi extremamente importante. Um 

resultado desse investimento inicial é que hoje existe um grupo formado por educadores 

dessas duas instituições, que realizam colaborativamente ações e refletem sobre elas. Essa 

troca já produziu inclusive um trabalho coletivo que foi apresentado em um encontro da área 

de divulgação científica
172

. Portanto, consideramos que essa foi uma experiência bem 

sucedida até porque, a partir dela, muitas novas reflexões estão sendo feitas. Um exemplo 

disso pode ser visto na seguinte frase: 

É mais do que isso, eu acho que a importância é você trazer essas questões para o 

espaço da escola, quer dizer, como é que você pode pensar um trabalho entre 

instituições, entre museu e escola que se dê numa dinâmica muito mais ampla do 

que pensar a escola [...] (DSC-39
173

) 

 Esta proposta de pensar a escola a partir de uma dinâmica mais ampla é o que 

caracteriza o IPCS, justificando o investimento do museu no processo de implantação do 

Projeto. Mas, é necessário lembrar a ressalva que foi feita no item 1.3, de que essa relação de 

ajuda proposta entre o museu e a escola deve se estabelecer de forma que a união entre as 

instituições não objetive suprir deficiências uma da outra e, sim, a criação conjunta de algo 
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novo, que não poderiam realizar isoladamente. Então, um critério importante no momento de 

definir esse trabalho, deve ser o de firmar um tipo de relação onde ocorra a 

complementaridade das funções sociais das duas instituições.  

A complementaridade se dá a partir da combinação dos potenciais educativos 

específicos de cada uma delas. Essa deve ser uma combinação feita de tal forma que produza 

um impacto social relevante, quando comparado àquele obtido com a soma dos desempenhos 

isolados das instituições envolvidas. Para que isso possa acontecer é necessário que haja na 

equipe de trabalho o “reconhecimento dos papéis das instituições” (DSC-39), que são papéis 

sociais diferenciados como vimos no item 1.3. Consideramos premissas importantes para esse 

reconhecimento: “[...] interlocução entre o Museu e a Escola, proposição de ações 

conjuntas, participação do Museu na escola através da identificação de percepções e 

saberes, e participação da Escola no Museu, através da construção coletiva de uma atividade 

e das discussões envolvidas para o desenvolvimento desta meta” (DSC-39
174

). 

 Na busca de ajudar a implementar a relação de ajuda entre museus e escolas, o Projeto 

continha a proposta de que as atividades fossem elaboradas e implementadas a partir de um 

trabalho conjunto entre educadores da educação formal e não formal. A idéia seria, partindo 

da reflexão sobre os problemas socioambientais que caracterizam a realidade de vida dos 

estudantes, oferecer uma contribuição nova para o enfrentamento desses problemas. 

Pretendíamos que essa fosse uma contribuição diferente da que a escola ou o museu podem 

oferecer em seus próprios trabalhos cotidianos, fora do contexto da colaboração 

interinstitucional. Um exemplo de como essa estratégia foi posta em prática no “Tecendo 

Redes” pode ser observada no seguinte testemunho que compõe o DSC-39:  

Nesta aproximação vislumbramos algumas possibilidades de aproximação ao partir 

de um problema no qual ambas estão inseridas [...]. E ao perceber como este 

problema, a partir de uma reflexão sobre um caso local, pode afetar a ambas. Tais 

reflexões apontam uma necessidade de uma maior interlocução entre ambos no 

sentido de gerar futuras soluções [...]. (DSC-39). 
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 A atividade referida acima só teve condições de se realizar com o estabelecimento de 

uma nova condição entre o museu e a escola: a “Possibilidade de prolongar o tempo da visita 

ao museu”, idéia central do DSC-42
175

, do qual destacamos as seguintes falas: 

[...] Para mim a novidade não foi exatamente do recurso em si. Porque acho que esse 

uso do recurso, essa visão do recurso acho que eu até tinha que isso podia acontecer. 

O que ficou muito legal nesse atendimento em que eu acho que é uma ansiedade 

nossa que acho que a gente não consegue dar conta é o nível das relações e reflexões 

que a gente faz sobre o tema. [...] (DSC-39).  

Nas nossas visitas de uma hora e dez por mais que eu queira fazer todas as relações 

possíveis [...] eu não faço. [...] o trabalho feito com a escola antes da visita [...] um 

seminário, fazer a coisa junto (mesmo com todos os limites) [...] propicia que a coisa 

aconteça. É claro que a gente faz as relações, [...] mas, eles chegarem a enxergar a 

coisa da relação. Acho que para uns fica outros menos [...] (DSC-42). 

 Essas frases trazem novamente um elemento que tem sido uma constante na reflexão 

que fazemos nessa tese: o limite da “falta de tempo”. Mas, aqui esse problema aparece 

associado a algo positivo. Surgiu pela primeira vez que no item 3.1, quando discutimos sobre 

o jogo “Unidos para construir um mundo melhor”, no qual a luta contra o tempo resolve 

quatro problemas: 1) Substitui a competição entre os jogadores por uma colaboração do grupo 

na administração do tempo disponível. 2) Agiliza a realização da atividade, viabilizando que 

se desenvolva em contextos diversos e ajudando, assim, a superar a “falta de tempo” para a 

realização de atividades educativas reflexivas e interdisciplinares. 3) Imprime uma dinâmica 

estimulante nas discussões entre os jogadores. 4) Contribui para serem estabelecidas relações 

entre a situação da luta contra a exigüidade do tempo no jogo e a que deve existir, na 

realidade, para a resolução dos problemas socioambientais.  

Agora o limite da “falta de tempo” surge associado a outro fator positivo: a estratégia 

de prolongamento da visita aos museus, a partir de uma iniciativa associada entre essas 

instituições e as escolas. A idéia do prolongamento da visita com atividades que a antecedem 

na escola e a complementam depois dela, é algo que já existe no campo da educação em 

museus há bastante tempo. Em 2003 foi apresentada uma pesquisa sobre o tema no IV 

Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação em Ciências. O estudo foi realizado no 

MAST, sob a coordenação da pesquisadora Glória Queiroz, que investigou sobre os Saberes 

Docentes da Mediação em Museus de Ciências e após identificá-los, classificou-os nas 

seguintes categorias empíricas:  
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Saberes compartilhados com a escola - saberes necessários tanto à educação 

formal quanto à educação não formal. São desenvolvidos na formação inicial e na 

continuada, que acontece na forma de cursos, participação em congressos e projetos 

de pesquisa, além de experiência em sala de aula. 

Saberes compartilhados com a educação em ciências - saberes necessários para a 

educação em ciências, relacionados às pesquisas que têm sido desenvolvidas nesse 

campo e que têm servido como referência para o trabalho de professores reflexivos 

de ciências. São desenvolvidos na formação inicial e na continuada, que acontece na 

forma de cursos, participação em congressos e projetos de pesquisa específicos da 

área de educação em ciências, além de experiência em sala de aula. 

Saberes mais propriamente de museus de ciências - saberes relacionados 

especificamente ao museu, enquanto instituição de educação não-formal, e às suas 

exposições, saberes estes necessários à exploração de todo o potencial de uma visita 

ao museu. Em geral esses saberes não são desenvolvidos durante a formação inicial 

do professor
176

. Na formação continuada há a possibilidade de participação em 

cursos, congressos e experiência em museus. 

Saberes da relação museu-escola - saberes que permitem uma complementaridade 

entre atividades realizadas na escola e a visita ao museu. Esses saberes não são 

desenvolvidos durante a formação inicial do professor. Na formação continuada há a 

possibilidade de participação em projetos muito específicos como o que ora é 

reportado. (QUEIROZ et al, 2003, p.4). 

 Entre os Saberes da relação museu-escola destacamos aqui o Saber dos projetos 

que foi definido como um saber que permite ao professor “[...] realizar projetos pedagógicos 

que incluam ações no museu como parte destes, dando assim um sentido à visita em função 

do alcance dos objetivos a serem atingidos com esse trabalho” (QUEIROZ, et al, 2003, 

p.10). Como exemplo deste tipo de saber, reproduzimos a seguir um trecho deste artigo que 

apresenta uma conversa entre uma professora e sua turma durante uma visita ao MAST.   

Exemplo: Exposição Estações do Ano: A Terra em movimento  

A professora reúne os alunos em um canto da exposição para conversar, antes de 

percorrer os módulos. 

Professora 4: Só um minutinho só, para a gente poder aproveitar melhor o nosso 

tempo aqui. Vamos tentar só organizar a nossa visita aqui, para a gente poder 

aproveitar bastante, segundo o objetivo que a gente tinha traçado. 

Professora: Qual o motivo de a gente estar nessa sala aqui mesmo? 

Aluno: Saber Astronomia. 

Professora 4: Compreender Astronomia e... mas a gente estava é... colhendo dados 

para a gente poder fazer o que com eles depois? 

Aluno: A peça teatral. (QUEIRZ, et al, 2003, p.10). 

No caso apresentado acima a professora levou a turma ao museu para os estudantes 

realizarem uma pesquisa sobre conhecimentos científicos necessários à elaboração de uma 
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peça teatral que eles estavam construindo. Esta foi uma “Possibilidade de prolongar o tempo 

da visita ao museu” (DSC-42
177

) observada na referida pesquisa. Visando a fornecer subsídios 

aos professores para a construção desses planejamentos de uma “visita prolongada” ao museu, 

o setor educativo do MAST construiu propostas de “trilhas” de visita ao museu e fornece 

material explicativo sobre elas para os professores
178

.  

Tivemos a oportunidade de participar da conclusão da pesquisa citada por termos nos 

inserido, à época, no quadro de profissionais do setor educativo do MAST. Na continuidade 

desse trabalho participamos do processo de construção e reconstrução das trilhas educativas. 

No início, a proposta de trilha era definida da seguinte forma: “Entendemos por trilha um 

percurso pré-determinado entre diferentes espaços do museu que procura dar ênfase a uma 

temática específica, tais como planetas, vida fora da Terra, história do museu, história da 

astronomia” (QUEIROZ et al, 2003, p.8). Até então, o foco do trabalho eram os conteúdos 

das exposições do museu. Com o tempo esta proposta foi sendo modificada visando a estreitar 

cada vez mais a colaboração entre o museu e a escola.  

Neste sentido a equipe da Coordenação de Educação em Ciências (CED) do MAST foi 

desenvolvendo propostas de visitas ao museu focadas em objetivos político-pedagógicos, a 

partir dos quais os conteúdos das exposições eram explorados. Atualmente o MAST oferece 

às escolas duas opções de trilhas, sendo cada uma delas constituída de três momentos: antes, 

durante e depois da visita ao MAST. Atualmente são oferecidas as seguintes trilhas: "Onde 

Vivemos?" e "Quem somos?".  

Para que a sua turma realize uma visita orientada pela equipe da CED, o professor 

participa de um encontro onde conhece a proposta de trabalho feita por essa equipe. Na 

ocasião, recebe material com sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas com os 

seus alunos antes e depois da visita. Esse procedimento facilita a complementaridade prevista 

na proposta político-pedagógica estabelecida entre os educadores do museu e os da escola. O 

professor também tem a opção de fazer visitas ao museu com seus alunos, de forma 

independente das propostas de trabalho da equipe da CED do MAST. Nesse caso, ele não 
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precisa participar da reunião com a equipe do MAST, uma vez que ele mesmo orientará a 

visita da sua turma ao museu.  

O MAST realizou uma pesquisa para avaliar seu trabalho de colaboração com as 

escolas e, após apresentação no VI ENPEC
179

, teve registrada a seguinte conclusão:  

[...] Percebemos que a proposta metodológica Trilhas Educativas: entre o MAST e a 

Escola está sendo bem sucedida, tendo em vista a boa avaliação que os professores 

fazem desta, bem como devido à boa aceitação das atividades elaboradas pela equipe 

do MAST e sugeridas como preparatórias para a visita. Acreditamos que isso se 

deve à atual configuração do Encontro Assessoria ao Professor - EAP, momento em 

que discutimos detalhadamente a proposta das Trilhas e ressaltamos a importância 

de preparar os alunos para a visita, levantando questões para serem discutidas no 

museu. O EAP mostra-se, assim, como estratégico para o aprofundamento da 

relação entre o MAST e a escola, fazendo da visita ao MAST bem mais do que uma 

visita orientada, mas sim uma proposta pedagógica que vem se inserido à prática dos 

professores que procuram o museu. (COSTA, et al, 2007, P.11). 

Com essa pesquisa o MAST socializa as reflexões de sua equipe sobre a importância 

do encontro entre os educadores do museu e da escola, para viabilizar a proposta de uma 

efetiva troca entre essas instituições, que possa viabilizar a “Possibilidade de prolongar o 

tempo da visita ao museu”. No final do depoimento transcrito acima, as educadoras do MAST 

apontam um aspecto muito importante para a efetividade dos nossos objetivos. Elas afirmam 

que o trabalho desenvolvido com os professores tem transformado visita orientada ao museu 

em “uma proposta pedagógica que vem se inserido à prática dos professores que procuram o 

museu”. (COSTA, et al, 2007, P.11).  Entendemos que esse é um ponto fundamental para 

essas relações interinstitucionais possam oferecer uma real contribuição para que de fato seja 

prolongado o efeito da visita ao museu.  

Ainda em relação a essa “Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu” o 

DSC-42
180

 se refere a um outro aspecto além dos que comentamos anteriormente.  Neste 

discurso o grupo fala sobre a abertura que essa dinâmica entre o museu e a escola oferece para 

abordar a problematização da realidade dos estudantes. No caso do “Tecendo Redes”, 

justamente esse aspecto permitiu a seguinte constatação: a “[...] realização e desenvolvimento 

da atividade foi elaborada objetivando a oportunidade dos questionamentos ocorrerem, 

especialmente por dar espaço, ter mais tempo para o seu desenvolvimento e partir de um 

problema do cotidiano dos alunos [...]” (DSC-42). 
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Essa estratégia adotada buscava proporcionar ao museu a ampliação de suas 

possibilidades de realizar um diálogo mais reflexivo com seu público, necessário à 

implementação de um PPP emancipatório. Dessa forma o museu teve a oportunidade de 

oferecer a esses estudantes uma visita diferenciada, em que os estudantes pudessem ter uma 

participação mais ativa devido ao fato de a atividade proposta discutir sobre a realidade de 

vida de cada um deles. A proposta é a de que esse tipo de visita permita que os estudantes 

saiam do museu mais estimulados a continuar os estudos e reflexões que foram vivenciadas 

nas atividades. Assim, “[...] eles vêm olhar, eles vêm participar de atividades, eles podem 

retornar à escola e, a partir da visita, desenvolver projetos pensando nessa relação do 

espaço formal com o espaço não-formal [...]” (DSC-43
181

). O museu aumenta suas 

possibilidades de promover a popularização da ciência e, a escola, ganha um reforço em seu 

trabalho educativo a partir do momento em que, estimulados pelo trabalho desenvolvido com 

o museu, os estudantes passem a se sentir mais motivados para os estudos.   

Esse estímulo para que o estudante dê continuidade às pesquisas é o tema do DSC-

46
182

, cuja idéia central é: “Motivação para a construção e divulgação de conhecimentos”. A 

fala que selecionamos para encaminhar a discussão sobre o tema é a seguinte: “O estímulo 

dado aos estudantes, para a busca do conhecimento, refletindo sobre: Como é hoje, O que 

precisa mudar? e O que fazer e saber para mudar? [...] aumentou o interesse pela ciência e 

isso é interessante [...]Foi conquistada a curiosidade e o interesse dos estudantes em 

participar da SNC&T.[...]”(DSC-46). 

Essa frase se refere às questões da ficha preenchida pelos estudantes e a partir da qual 

o projeto propunha que as atividades fossem construídas. As questões que iniciam o 

depoimento acima foram pronunciadas por educador do museu, mas o restante da frase foi 

composta com argumentos de dois educadores das escolas. Nesse caso consideramos que a 

informação sobre a origem das frases ajuda a entender que esse estímulo não foi observado 

apenas naquele tempo restrito de visita ao museu, ele foi observado também na continuidade 

do trabalho na escola.  
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No final da frase acima os professores falam sobre os efeitos das atividades do 

“Tecendo Redes” junto aos estudantes: “[...] Aumentou o interesse pela ciência e isso é 

interessante Foi conquistada a curiosidade e o interesse dos estudantes em participar da 

SNC&T [...]”. Esse é o resultado mais importante de todo o Projeto porque a finalidade 

última desse trabalho é provocar a motivação intrínseca nos estudantes, a partir da qual eles se 

dediquem aos estudos de forma autônoma. Observamos na SNC&T que esses estudantes 

estavam apresentando seus trabalhos com muito empenho e orgulho. Orgulho por estar 

realizando a tarefa de promover a socialização do conhecimento, reconhecidamente de 

extrema relevância social. Além disso, eles tiveram muito prazer em realizá-la porque 

perceberam-se fortalecidos em sua auto-estima: “alunos e professores sentiram-se 

prestigiados e respeitados, entendendo que a Instituição também tem o que aprender e ouvir 

deles [...]” (DSC-44
183

). 

Mas, como foi lembrado em uma reunião de avaliação do projeto, essa prática de os 

estudantes apresentarem seus trabalhos para o público geral, não é uma novidade para as 

escolas municipais, pois: “[...] Há muitos anos isto é feito no “Tudo ao mesmo tempo no 

Rio”. Muitos trabalhos inclusive foram reaproveitados desta atividade.” (DSC-44). Portanto, 

a escola pode desenvolver sozinha esse trabalho, mas a colaboração interinstitucional agregou 

um estímulo a mais. A própria educadora que pronunciou a frase que acabamos de citar a 

complementa com as seguintes palavras: “A novidade foi fazer isto em parceria com 

instituições científicas [...]” (DSC-44).  

Outro estímulo agregado a partir do “Tecendo Redes” foi o de ter “valorizado o papel 

da Escola não só na Divulgação Científica bem como na promoção de reflexões e ações a 

partir de saberes que ultrapassam o campo de ação escolar, indo ao encontro as 

necessidades coletivas e locais [...]” (DSC-44). Esse trabalho de construção e socialização de 

conhecimentos, focado nos problemas das comunidades, é um outro efeito social importante 

viabilizado pela colaboração entre museus e escolas.   

Esses estímulos produzidos pelas atividades desenvolvidas no “Tecendo Redes” 

contribuiu para dar um sentido aos estudos e isso é algo que certamente favorece a dedicação 

e o esforço exigido por esse tipo de tarefa. Está cada vez mais difícil provocar nos estudantes 

essa reação, devido a tantas exigências que a sociedade lhes faz como, por exemplo, conseguir 
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dinheiro para suas necessidades básicas, de suas famílias e outras, consideradas básicas para a 

manutenção da sociedade de consumo. Diante das tantas e tão variadas atividades alternativas 

à tarefa de estudar, é muito bem vindo um estímulo. Especialmente para um estudo coletivo 

que, além de promover a conquista de novos conhecimentos ,ajuda na aquisição de valores 

sociais necessários à transformação da realidade.  

Esse tipo de estímulo o projeto “Tecendo Redes” buscou provocar não só nos 

estudantes, mas, também, nos educadores tanto dos museus quanto das escolas. Dessa forma, 

além de favorecer a prática de um PPP emancipatório, buscou facilitar o trabalho dos 

educadores. Nas escolas a motivação dos estudantes ajuda ao professor a realizar a sua tarefa 

de ensinar conteúdos obrigatórios em contextos muitas vezes bem desfavoráveis à 

aprendizagem. No museu, um estudante que chega estimulado a realizar uma investigação, 

dificilmente terá uma atitude passiva, apenas de busca de diversão. A postura do estudante 

sinalizará sobre as possibilidades de um diálogo reflexivo no museu e na escola. 

Dessa forma, a “Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu” contribui 

para que possa existir uma relação mais fluida entre o museu e a escola. Na frase abaixo, uma 

educadora fala sobre este objetivo do “Tecendo Redes”.  

[...] eu acredito muito na possibilidade da gente fazer uma relação mais fluida com 

as escolas do nosso entorno, [...] de forma que elas reconheçam esse espaço aqui 

como um espaço de colaboração onde elas possam dar um telefonema e estar aqui na 

semana seguinte, ou no planejamento ligar para a gente ou a gente ligar para lá, e a 

gente participar de uma reunião de planejamento da escola colocando à disposição 

da escola o que a gente tem aqui nas exposições. E isso acontecendo, eu acho que é 

uma possibilidade bacana e eu acho concreta [...].(DSC-42
184

) 

 Portanto, a colaboração entre o museu e a escola gera a “Possibilidade de prolongar o 

tempo da visita ao museu”, além de muitos outros desdobramentos. Um deles é a 

oportunidade de discutir, expressa no DSC-37
185

. Esse discurso indica que um dos efeitos 

dessa colaboração foi a “Construção de relações de confiança” entre os educadores 

participantes do projeto. Aconteceram nessa forma de trabalho “Algumas quebras de 

concepções e desconfianças entre os setores envolvidos [...]” (DSC-37). Essas “concepções e 

desconfianças” chegaram a causar problemas entre os participantes e, referindo-se ao fato, 
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uma professora afirma que, em uma das reuniões, aconteceu uma situação tensa, resolvida na 

dinâmica do próprio trabalho colaborativo. Explica ela no seguinte trecho do DSC-37: 

[...] Aí eu acho que a gente conseguiu desmontar isso, foi uma tensão gerada num 

momento, que foi resolvida no processo e foi resolvida no processo de trabalho 

mesmo. Porque resolvemos a partir do momento da construção da atividade de 

forma dinâmica [...] num processo de elaboração que era diferente das pessoas 

estarem ali sentadas. 

A educadora se refere ao trabalho colaborativo entre a educação formal e a não formal, 

para a criação coletiva da atividade que foi desenvolvida com os estudantes, no momento da 

visita ao museu. Portanto, este também foi um efeito provocado pela “Possibilidade de 

prolongar o tempo da visita ao museu”. Nesse processo de elaboração conjunta, o que se 

busca é uma “interação” entre os diferentes saberes acumulados pelos profissionais de 

educação dos museus e das escolas. Dessa forma, a atividade tem maior chance de alcançar os 

efeitos desejados, lembrando que um deles é promover a complementaridade entre os 

trabalhos realizados pelo museu e pela escola. Essa relação se concretiza à longo prazo, nas 

atividades realizadas antes, durante e depois da visita ao museu.  

Portanto, foi no processo de colaboração que as pessoas foram aprendendo como 

deveriam se “aproximar de uma outra realidade que é diferente daquela com a qual [...]” 

(DSC-37
186

) elas lidam em seu cotidiano profissional. E foi a partir desses “[...] cuidados que 

a gente deve ter na relação com o outro, ainda mais outras instituições [...]” (DSC-37), que 

foram se estabelecendo relações de confiança no grupo. Mas, como vimos antes, algumas 

relações já tinham sido iniciadas em trabalhos anteriores e isso pode ter ajudado nesse 

processo. A nossa pesquisa não nos forneceu subsídios para aprofundar essa questão, mas 

temos dados para afirmar que as relações de confiança foram uma constante no trabalho 

realizado no “Tecendo Redes”.  

Esse tema se fez presente na reunião geral de avaliação do Projeto, quando uma 

educadora que conheceu o trabalho na íntegra e, portanto, sabia como se desenrolou nos três 

pólos, afirmou: “O que sustentou o nosso trabalho foram relações de profunda confiança que 

existem entre nós” (DSC-37). As relações de confiança no trabalho foram discutidas no item 

1.2.3 da tese e seria muito interessante retomá-lo aqui, mas, infelizmente essa é mais uma das 

tarefas que esbarra nos limites impostos pelo “tempo da tese”.    
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 Essa questão da “falta de tempo” aparece novamente na reflexão sobre o DSC-47
187

. 

A idéia central desse discurso é a de que houve um “Esforço dos educadores para 

participarem do Tecendo Redes”. Nesse discurso o grupo afirma que uma conquista 

importante do Projeto foi o “envolvimento [...] possível dessas equipes, para o começo do 

projeto Tecendo Redes [...]” (DSC-47
188

). Esta afirmação nos suscita novamente a reflexão 

sobre a questão da “falta de tempo”. Isso porque entendemos que a fala citada aqui revela que 

houve, neste trabalho, o empenho dos profissionais para enfrentar da forma que foi 

“possível”, os limites que existiram para que fosse iniciado em 2007. O grupo entendeu que, 

apesar de o “Tecendo Redes” não ter sido um projeto planejado com antecedência e, portanto 

não fazer parte do plano de trabalho para 2007, ele aconteceu devido ao esforço dos 

educadores no sentido de tornar viável o seu início naquele ano.  

Entendemos que foi exatamente isso que aconteceu. Não fosse o esforço feito pelos 

profissionais da SME, das CREs das escolas e dos museus, o “Tecendo Redes” não teria nem 

começado. O envolvimento autônomo de educadores que o desenvolveram, por apostarem nos 

objetivos do Projeto, esforçando-se para o “envolvimento [...] possível [...]” (DSC-47) deu-se 

a partir de uma motivação intrínseca à tarefa em si.  

Motivação foi um tema que já abordamos no item 4.2, quando constatamos que a 

maioria dos motivos apresentados pelos educadores para justificar a sua participação no 

trabalho, estava ligada aos objetivos do “Tecendo Redes”. Também nesse item, vimos que as 

limitações de nossa análise não permitiam afirmar que todos tinham se envolvido no Projeto a 

partir de motivação intrínseca. Muito menos podíamos inferir que esse tipo de motivação se 

fazia presente todo o tempo. Entretanto, o que podemos constatar na análise dos dados é que o 

trabalho realizado por esses educadores se caracterizou de fato, como uma atividade extra que 

foi assumida por eles de forma autônoma. Eles não eram obrigados a realizar esse trabalho, 

que nem mesmo estava planejado e, como eles integravam equipes já muito sobrecarregadas, 

esta foi uma questão de grande importância.   

O trabalho poderia ser classificado como “voluntário”, porque dependeu da vontade de 

participação dos educadores, mas não se confunde com o “voluntariado” defendido pelo 
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neoliberalismo, sobre o qual refletimos no item 4.3.1. No nosso caso, todos se envolveram a 

partir da sua condição de trabalhadores em instituições públicas
189

, tratando-se portanto de um 

envolvimento profissional. Assim, eles realizam um trabalho remunerado para prestar um 

serviço à sociedade e foi exatamente isso o que fizeram no “Tecendo Redes”: exerceram a 

função de servidores públicos ou de prestadores de serviço para uma instituição pública. Não 

fizeram caridade. Apenas identificaram na proposta algo que poderia realizá-los como 

funcionários públicos e cidadãos. 

Os educadores apostaram no caráter emancipatório do Projeto e não em uma ação de 

solidariedade entre pessoas de boa vontade que, muitas vezes ingenuamente, acabam servindo 

aos objetivos do projeto neoliberal, ao se envolverem em algumas ações de “voluntariado”. 

Ao contrário, este grupo demonstrou nos argumentos utilizados em seus depoimentos, 

inclusive os que são apresentados no item 4.2, que busca contribuir para uma sociedade 

verdadeiramente justa em sua estrutura e que reconheceram no “Tecendo Redes” uma 

possibilidade de atuação, compatível com tais propósitos.   

Portanto, entendemos que estes profissionais, apesar de estarem conscientes dos 

limites do Projeto, por ser ele um trabalho extra, decidiram pelo “envolvimento [...] possível 

[...] para o começo do projeto Tecendo Redes [...]“ (DSC-47
190

), de modo que acontecesse 

ainda em 2007, já que a proposta de trabalho é vista como possível de realizá-los 

profissionalmente. Nas análises dos depoimentos, percebemos que quase todos se referiram à 

importância que atribuem ao desenvolvimento de “[...] propostas de trabalho que incluam o 

cotidiano da população” (DSC-47) em ações de popularização da ciência que visem a 

provocar a “reflexão sobre as causas dos problemas, contribuindo assim para desnaturalizar 

estes problemas, olhando para as possibilidades de soluções destes [...]” (DSC-43
191

). Essa 

meta estimulou nos educadores envolvidos no “Tecendo Redes”, o desejo de desenvolver 

ações educativas que pudessem fortalecer as possibilidades de estudantes de escolas públicas, 

inseridas em comunidades economicamente desfavorecidas, se apropriarem do conhecimento 
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científico “[...] para sua própria atuação na sociedade e para sua formação como cidadãos 

[...] (DSC-45
192

)”. 

Consideramos que este é um importante resultado que leva a outro fruto do “Tecendo 

Redes”: os impactos do projeto no cotidiano de trabalho. Observemos o seguinte depoimento: 

[...] E para mim também foi legal trabalhar no projeto, porque foi possível verificar 

que eu posso trabalhar com esse referencial teórico-metodológico dentro do museu. 

Que é uma coisa que eu sentia muita falta, me angustiava bastante, e isso eu pude 

fazer nessa oficina. E com isso eu provei para mim mesmo que é possível 

(informação verbal)
193

  

Entendemos que esse impacto social pode ser ampliado, na medida em que, na 

continuidade do trabalho, essa rede social que o Projeto busca compor, transcenda a relação 

entre museus e escolas e passe a provocar um intercâmbio entre a educação formal e não 

formal, que envolva também os movimentos sociais. E é a esse ponto de vista que o autor da 

declaração acima se refere, em uma de suas respostas no questionário de avaliação:  

Manter o projeto enquanto atividade continuada e incluir como parceiros dele 

movimentos sociais com a Aneps, Movimento Hip-Hop, Movimento dos Sem Teto e 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ampliando assim o leque de 

parceiros [...]
194

 

Essa perspectiva de ampliação das redes sociais, em prol de uma promoção da 

cidadania, foi estimulada pelas relações de ajuda mútua entre os educadores. Observou-se, 

inclusive, que alguns sentiram-se estimulados a dar continuidade aos estudos, pretendendo, 

com maior qualificação profissional, aperfeiçoar o trabalho coletivo. No DSC-48
195

 

apresentamos como exemplo desse interesse pelo desenvolvimento profissional, trechos de 

depoimentos de quatro educadores (dois de museus e dois de escolas).  

[...] estou mais organizada com relação ao tempo, disponibilizando um pouco mais 

os meus horários para estudo e pesquisa. (DSC-48). 

[...] Também foi fundamental [...] a sacação de que meu doutorado deveria ser na 

ENSP [...] (DSC-48). 
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E outra questão também que eu acho é que essa historia toda me fez pensar [...] cada 

vez mais eu tenho amadurecido idéias para voltar a estudar, para fazer um 

doutorado. Eu acho que isso para mim foi fundamental para o meu amadurecimento 

profissional e pessoal e para pensar em fazer um doutorado não para obter o título 

somente, mas como isso é importante para registrar uma trajetória profissional, para 

registrar uma trajetória que tenha significado para um grupo e que tenha uma certa 

permanência. E que isso possa servir como referência como proposta para outros 

grupos em outros lugares e que a gente não fique somente pensando em questões 

pessoais ou para pequenos grupos, que a gente possa mesmo criar uma rede de 

colaboração que seja maior.  (DSC-48). 

Os professores trouxeram uma reflexão importante para que eu conseguisse escrever 

o meu projeto de mestrado que é na área de Educação e eu já estou desenvolvendo 

[...] (DSC-48). 

 Consideramos que este interesse dos educadores para a realização de pesquisas é outro 

efeito muito importante do “Tecendo Redes”. Já versamos sobre esse tema no item 4.3.2. da 

tese e, também neste item constatamos que o grupo se ressente da falta de espaços para o 

desenvolvimento de estudos coletivos, dentro da carga horária de trabalho. Naquele momento 

apresentamos depoimentos nos quais os educadores afirmam que essa falta de estrutura para o 

trabalho colaborativo nas instituições tinha dificultado sua participação no “Tecendo Redes”. 

A seguir apresentaremos ponderações identificadas no DSC-38
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 sobre os resultados do 

projeto que se relacionam com essas questões.   

No DSC-38, cuja idéia central é a de que “Vínculos foram estabelecidos”, o grupo 

afirma que “Os vínculos estabelecidos [...] apontam desejo de aprofundar essa reflexão e 

estender o trabalho” (DSC-38). Além disso, o grupo avalia que “Avançamos na criação de 

espaços de discussão e construção coletiva e interinstitucional (ainda que de maneira 

limitada)” (DSC38). Mas, esse avanço apontado pelo grupo não se deu apenas nas relações 

interinstitucionais, tendo acontecido também no trabalho do Projeto realizado dentro da 

instituição. A seguinte frase presente no DSC-38 considera que um importante resultado foi o 

de “[...] que integrantes de diferentes áreas tiveram a oportunidade de desenvolver um 

trabalho desse porte em conjunto” (DSC-38). 

 Esses “Vínculos foram estabelecidos” em contatos que aconteceram entre os 

educadores a partir, inclusive, de relações pré-existentes e que viabilizaram o trabalho de 

forma geral. A afirmação de uma participante corrobora essa nossa percepção: “A gente 

começou muito em cima daquilo de concreto que existia que eram as escolas que a gente já 

tinha uma familiaridade no nosso entorno” (DSC-38). Os vínculos pré-existentes confirmam 
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que o “Tecendo Redes” é um projeto que faz parte de uma caminhada longa, iniciada há 

muito tempo atrás e que o grupo pretende continuar. Sobre essa “continuidade” destacamos a 

seguinte fala contida no DSC-49
197

, que explicita com clareza o sentido da caminhada que 

“simboliza um sinal de forte resistência” (DSC-49). 

[...] Acredito que o projeto está no caminho certo desenvolvendo os objetivos a que 

se propôs e defendo que ele deva continuar e na medida em que conseguir se ajustar 

ampliar campo de atuação entre as instituições parceiras [...] (DSC-49). 

 Esta convicção do grupo de que vale a pena enfrentar todos os limites e continuar a 

caminhada é também mais um resultado positivo da colaboração entre os educadores. Ficou-

no o entendimento de que os participantes sentiram os impactos de seu trabalho ampliados, 

devido à “força coletiva” (MARX) que se instalou entre eles, que os fortaleceu e que os anima 

a continuar.    

A partir de todos os resultados apresentados nesse item podemos concluir que o 

trabalho desenvolvido no “Tecendo Redes” foi sustentado por contextos muito específicos, 

que podem ser modificados, por exemplo, se acontecerem mudanças na composição das 

equipes de trabalho das instituições. Portanto, esses contextos são transitórios e isto pode 

fazer com que os vínculos estabelecidos se desfaçam. Essa é uma conclusão a qual o grupo 

chegou ao analisar essa questão na reunião geral de avaliação do Projeto e o DSC-50
198

 trata 

desse tema. 

 O DSC-50 foi composto por trechos de entrevistas de três educadoras. Essas foram 

entrevistas individuais feitas em abril de 2008. Percebemos que o conteúdo desse discurso é 

fruto de um amadurecimento das discussões do grupo. Portanto, a valiosa e profunda reflexão 

que esse discurso apresenta, em relação aos subsídios oferecidos para a realização de 

convênios, é mais um fruto do trabalho colaborativo que se desenvolveu no Projeto. Uma 

importante evidência disso é o fato de duas, das três educadoras, citarem uma mesma 

professora que sempre defende nas reuniões, uma determinada postura em relação ao tema do 

convênio. Entendemos que isso mostra o quanto as reflexões feitas nas reuniões ajudaram a 

amadurecer no grupo os argumentos apresentados no DSC- 50. 
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Sabemos que esse amadurecimento do discurso sobre o tema de convênios, e a relação 

dele com a questão das políticas públicas, não se desenvolveu no âmbito do “Tecendo Redes”. 

Os educadores levaram para esse diálogo as suas bagagens e, pelo conhecimento que temos da 

história de alguns deles, sabemos que está inserida aí uma rica e vasta experiência acumulada. 

Portanto, entendemos que o mérito do trabalho colaborativo que aconteceu no “Tecendo 

Redes” foi o de proporcionar a oportunidade de que toda essa vivência fosse mobilizada, para 

pensar coletivamente sobre a “co-laboração” (FREIRE, 1987) entre o museu e a escola. Essa 

oportunidade de diálogo entre educadores de museus e das escolas, a partir da realização de 

uma ação concreta de colaboração sobre essas duas instituições, não é algo muito comum. 

Também consideramos que é significativa a oportunidade de termos o registro desse discurso 

do grupo para subsidiar as discussões sobre esse tão importante tema tratado no DSC-50, que 

começa com a seguinte declaração: 

[...] Acho que essas possibilidades tinham que ser pensadas do ponto de vista 

institucional, porque elas não podem depender de X, de Y, de Z, seja lá de quem for. 

Elas têm que depender de alguma coisa que faça parte dos valores de uma 

instituição, da missão de uma instituição (DSC-50) 

 Já tivemos a oportunidade de discutir sobre os limites que existiram no trabalho, 

devido a ele não ter contado com uma participação de fato institucional dos museus e escolas. 

Nesse item a nossa missão é a de recolher resultados que possam ajudar em processos de 

institucionalização da colaboração entre museus e escolas. E, nesse sentido, destacamos que 

este depoimento contribui para os processos de criação de convênios, quando é explicitado 

que essas negociações devem ser orientadas pelos valores e missões das instituições e, não, a 

partir de pontos de vistas particulares. Em relação à escola, isso significa que a colaboração 

interinstitucional deve ser incorporada no PPP. Esta é outra contribuição do DSC-50
199

 que 

destacamos a seguir. 

Isso não pode se perder, eu acho que isso tem de alguma forma deve ser 

incorporado. E eu posso falar nesse sentido, porque dentro de uma escola tem o 

projeto político-pedagógico. Acho que isso tem que estar dentro do projeto político-

pedagógico da escola, senão essas possibilidades se perdem ao longo do tempo. Elas 

não podem depender da vontade individual. (DSC-50) 

Concordamos que esta é uma idéia muito importante, mas consideramos que essa 

incorporação só contribui de fato se o PPP for fruto de um processo de construção coletiva, 

que envolva toda a comunidade escolar. Isto porque entendemos que somente um processo de 
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planejamento participativo do trabalho, das escolas, dos museus e/ou da colaboração entre 

eles, é que pode fazer com que esse deixe de “depender da vontade individual” (DSC-50) 

para depender dos “valores” e da “missão” da escola. Não adianta isso estar escrito em um 

papel se não representar a vontade de um coletivo.  

Outra contribuição que destacamos do DSC-50 pode ser apreendida a partir dos 

seguintes destaques: 

Então, eu era uma pessoa que apostava pouco nessa experiência da relação 

interinstitucional. Eu achava que isso era viagem [...] mas, eu estou vendo que dá o 

retorno profissional, o retorno de política de educação, até a X que traz muito esse 

termo, a gente tem que fazer uma política de educação não só das ações isoladas 

(DSC-50). 

Para a gente era muito mais fácil ir direto falar com os professores, mas como foi 

estabelecido assim... Eu inclusive defendo isso, quer dizer, eu entendo muito 

claramente o que [...] a X, por exemplo, sempre coloca que: olha, vamos estabelecer 

um convênio para que isso seja feito em cima de determinados acordos que virem 

políticas públicas. Não que seja uma ação voluntarista que a gente bata na escola, 

como todo mundo que chega na escola, e diga: „olha, vim apresentar um projeto‟ ou 

„vamos trabalhar conjuntamente‟. Então, eu acho que isso inclusive estabelece 

possibilidades futuras de políticas públicas (DSC-50). 

O argumento defendido pela educadora acima é o de que os convênios devem ser 

formalizados para que possam fundamentar a formulação de políticas públicas de educação. 

No item 4.3.2 fizemos algumas considerações sobre esse tema e, aqui, apenas 

complementaremos dizendo que são essas políticas públicas que podem alocar recursos e 

estrutura para concretização das ações de colaboração entre os museus e as escolas. Essa é 

uma das formas que podem contribuir para que os efeitos sociais desse trabalho sejam 

ampliados. Isso porque tornando-se uma política pública, a colaboração entre museus e 

escolas pode deixar de ser algo restrito a apenas alguns, para ser um direito de todos os 

educadores e estudantes.  

Sabemos que a construção de políticas públicas é um processo complexo e que apenas 

a longo prazo pode ser viabilizado. Mas, no contexto do “Tecendo Redes” já foi deslanchado 

o processo de construção de convênio. E como foi dito no DSC-50
200

, a formalização do 

convênio “estabelece possibilidades futuras de políticas públicas”. Em relação a essas 

questões existe hoje um pleno acordo no grupo, construído a partir das discussões e das ações 

efetivamente realizadas.  
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Mas, existe outra questão que aparece no DSC-50 e é um pouco mais complexa. 

Vamos analisá-la a partir do seguinte trecho: 

Ontem na reunião a Y estava [...] falando que as escolas do entorno que era o 

específico do Tecendo Redes. Então eu falei: „Olha, eu acho que isso daí é uma 

conquista, eu acho que é uma coisa que está embutida. Agora, o que está de fundo 

no Tecendo não é isso. O Tecendo não é só o Tecendo Redes com as escolas do 

entorno. Isso você poderia fazer com qualquer outro projeto. O que a gente queria 

era tecer esta rede conjunta entre as instituições para contemplar o menino que está 

ali no entorno e também o que está distante, porque a idéia não é ficar só na rede 

entre nós, entre os mesmos, mas é a possibilidade do meu entorno estar, por 

intermédio dos professores, fazendo rede com as dos outros museus e não só o 

nosso. É isso que estava colocado, é uma rede maior. É isso que a gente quer 

conquistar. [...]. DSC-50. 

Entendemos que em relação a esta questão não existe uma discordância, até porque em 

sua entrevista que aconteceu depois da reunião citada na frase acima, a educadora que está 

sendo denominada ali por Y afirma que: 

[...] Relação entre instituições também está se mostrando um momento de reflexão 

muito rico, porque a gente vê que necessariamente a gente não tinha que estar 

conversando. O Jardim Botânico, MAST e Museu Vida cada um tem uma realidade 

muito diferente. O Jardim Botânico está na zona sul, o Museu da Vida está no meio 

de um grande complexo de favelas, o MAST até que está numa coisa meio 

misturada entre os dois, cada um com um tema e mesmo assim o Tecendo Redes foi 

uma coisa assim que a gente criou que faz essas três realidades tão diferentes 

conversarem e terem coisas em comum [...]. (DSC-50
201

). 

A primeira observação que fazemos é a de que entendemos que na frase “O Jardim 

Botânico, MAST e Museu Vida cada um tem uma realidade muito diferente” a educadora está 

se referindo à realidade socioambiental do entorno dessas instituições e não à realidade dos 

estudantes. Destacamos, abaixo, outro trecho da entrevista onde ela fala sobre o que a aflige, 

quando pensa na relação do museu com as escolas do entorno.  

[...] é uma possibilidade de realização de interferência na realidade concreta de dar 

apoio ao professor, que está ali dentro de uma realidade tão dura, à criança que é 

vítima de violência... Acho que são possibilidades muito boas e que estão aí até 

perpassando por essa relação museu-escola. (DSC-50) 

A segunda observação é a de que, mais adiante, a educadora demonstra que vê como 

algo positivo o seguinte fato: “[...] o Tecendo Redes foi uma coisa assim que a gente criou 

que faz essas três realidades tão diferentes conversarem e terem coisas em comum [...]”. Essa 

frase foi pronunciada como um reconhecimento da importância das relações 
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interinstitucionais, para além da realidade local.  Uma das coisas que existiram em comum foi 

exatamente a realidade de vida dos alunos das escolas municipais. Portanto, entendemos que a 

discussão presente no DSC-50 sobre a abrangência da proposta, justifica-se muito mais pelos 

limites da realidade, que dificulta a realização de um trabalho complexo e com diversos níveis 

de atuação, do que pelas discordâncias entre os educadores do grupo. Conscientes desses 

limites, podemos ser levados à estratégia de priorizar algumas atividades em detrimento de 

outras. E, entendemos que é no momento de definir as prioridades, que podem surgir mais 

dificuldades na busca de consensos no grupo. 

Mas, entendemos que, na tentativa de chegar a consensos é fundamental que o grupo 

esteja desenvolvendo efetivamente uma ação colaborativa. Observamos o quanto o 

envolvimento do grupo em uma atividade prática foi importante nesse aspecto, pois 

estabeleceu alguns acordos que poderão ser úteis na formalização de convênios e de políticas 

públicas. Com isso, as possibilidades de atuação do grupo vão se alargando e provavelmente a 

definição de prioridades ficará facilitada. A existência cada vez maior de acordos entre os 

educadores e entre as instituições tornará mais forte o impacto social da colaboração entre 

museus e escolas.  

Porém, é importante que, antes de continuarmos esta análise, façamos a ressalva de 

que não estamos, com essas considerações, sinalizando sobre a inexistência de conflitos 

dentro desses grupos de trabalho. Sabemos que em cada museu e em cada escola existem 

posturas divergentes, ou seja, elas não são instituições homogêneas. Podemos identificar essa 

heterogeneidade, por exemplo, a partir da declaração abaixo, que revela a presença de 

divergência em um dos museus participantes do “Tecendo Redes”.  

As atividades oferecidas hoje ao seu público visitante são frutos de uma construção 

coletiva de profissionais da FIOCRUZ (pesquisadores, técnicos, administradores) e 

de consultores contratados para conceber e implantar os espaços temáticos de 

visitação como se encontram atualmente. Esse processo foi amplamente discutido, 

embora nem sempre consensual. Há relatos registrados em documentos sobre as 

divergências conceituais e conflitos de interesses entre os participantes da proposta, 

fator comum quando se cria democraticamente um novo espaço, numa instituição de 

dimensões como a FIOCRUZ (Seminário Interno da Casa de Oswaldo Cruz, 1996). 

Então, divergências conceituais e conflitos de interesses, elementos citados acima, 

aparecem como exemplos de alguns dos muitos fatores que podem explicar a heterogeneidade 

presente nas instituições e entre elas. Entendemos que o reconhecimento da existência de 

divergências e conflitos contribui para a criação de acordos e quiçá de algum nível de 

consenso. 



 

O trabalho que foi desenvolvido no “Tecendo Redes” já conseguiu ajudar a constatar a 

importância de existirem estratégias para a busca desses acordos. Para desenvolver esse 

assunto, será importante analisar o conteúdo do DSC-51
202

 que se refere à seguinte idéia 

central: A ficha ajudou na colaboração. 

 A ficha, sobre a qual os educadores falam no DSC-51 é um exemplo das ferramentas 

construídas em experiências anteriores, pois ela foi elaborada, testada e aprimorada em 

contextos de trabalhos colaborativos na Rede de Ensino Público do Município do Rio de 

Janeiro e em outros espaços educativos. Desde 1997, quando a primeira versão da ficha foi 

produzida, até o momento em que foi adaptada para a sua utilização no Projeto, foram dez 

anos de acúmulo de experiências. Experiências a partir das quais foram adquiridos 

conhecimentos sobre a utilização dessa ficha, como ferramenta na relação de ajuda em 

projetos e materiais educativos, como, por exemplo, no jogo Unidos para Construir um 

Mundo Melhor
203

. Este é mais um exemplo de como o “Tecendo Redes” “herdou” frutos de 

muitas outras experiências anteriores, afins em suas características e em seus propósitos. Na 

tese tivemos oportunidade de comentar sobre a importância da cultura da colaboração que já 

existia no grupo.  

Sobre a importância do acúmulo de experiências de colaboração, consideramos que 

vale destacar o quanto foi significativa a influência do trabalho desenvolvido na primeira 

experiência desse tipo, entre o MAST e o CPII, para a participação dessas duas instituições no 

“Tecendo Redes”. Essa influência pode ser constatada no próprio título do trabalho que 

educadores do museu e do colégio apresentaram no Simpósio de Ciência e Arte 2007: 

“TECENDO REDES: COLÉGIO PEDRO II E MAST POR UM MUNDO MELHOR
204

”.  A 

expressão “por um mundo melhor” provavelmente sofreu a influência do nome dado ao jogo 

que foi o foco do primeiro momento da colaboração entre o MAST e o CPII: “Unidos para 

construir um mundo melhor”. Abaixo citaremos um trecho desse trabalho que entendemos 

confirmar essa possibilidade. 

[...] Para as etapas de embasamento e reflexão utilizamos como recurso pedagógico 

uma Ficha de Percepção dos Problemas Socioambientais da região, objetivando 

levantar as concepções dos estudantes sobre a realidade em que vivem e sobre os 
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saberes necessários para compreendê-la e transformá-la. Este material foi utilizado 

como motivação/orientação do trabalho desenvolvido, pois a partir das respostas da 

ficha e discussões, o grupo, que já estava envolvido com a temática da sociedade de 

consumo e seus efeitos sobre o meio ambiente, elaborou os argumentos e o roteiro 

para a produção do curta, que tem cerca de 3 minutos e procurou desenvolver um 

diálogo entre a música de fundo, imagens do bairro de São Cristóvão, trechos feitos 

com animação stop motion nas técnicas pixilation e massinha. (AGUIAR, 2007, 

p.45). 

A partir dessa citação, podemos afirmar que a ficha utilizada no “Tecendo Redes” 

contribuiu para que a inserção dessas instituições no Projeto se desse a partir das oficinas 

semanais que estavam acontecendo com um grupo de estudantes desse colégio., A ferramenta 

já fazia parte do histórico do jogo utilizado no momento inicial da colaboração entre o MAST 

e o CPII e, para  facilitar a compreensão de sua importância na concretização dessa troca 

estabelecida entre instituições, reproduziremos mais um trecho do trabalho apresentado pelos 

educadores: 

[...] A parceria MAST/Pedro II teve início antes da SNCT e orientou o trabalho de 

um grupo formado por 16 alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, que tinha 

como objetivo produzir um curta metragem discutindo os problemas 

socioambientais de São Cristóvão (RJ), bairro em que se localizam as instituições. 

Para a produção do curta, o grupo realizou encontros semanais de caráter reflexivo e 

de embasamento sobre o tema, além de um trabalho de campo para levantamento de 

informações. Após montar o curta, integrando as linguagens audiovisual e do 

cinema de animação, o grupo exibiu o trabalho final e entrevistou visitantes durante 

a SNCT. (AGUIAR, 2007, p.45). 

Vemos então que a ficha ajudou, tanto na construção do roteiro do curta produzido 

pelo grupo, quanto na estratégia utilizada para promover um diálogo com o público, no 

momento da exposição desse produto. Ainda sobre a importância desse material para 

promoção do trabalho colaborativo, o DSC-51
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 afirma que a ficha preenchida pelos 

estudantes, no início do projeto, foi muito importante para o enfrentamento da complexidade 

da proposta. Esse argumento pode ser analisado, por exemplo, no trecho do DSC-51 que 

citamos a seguir. 

“A estratégia de focar as ações na percepção que alunos das escolas participantes possuem 

da relação entre sua realidade de vida local/global pode ajudar a superar as dificuldades da 

complexidade [...]” (DSC-51). 
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 Temos o reforço da idéia de que o fato das três
206

 instituições terem utilizado a ficha, 

ajudou a promover um diálogo entre elas. A utilização da ferramenta facilitou o 

estabelecimento do foco do trabalho, que foi a realidade de vida dos estudantes das escolas 

públicas vizinhas aos museus. A partir daí os educadores dos museus, em colaboração com os 

das escolas, visando a contribuir para a transformação dessa realidade, desenvolveram um 

trabalho com os estudantes. Em cada um dos três pólos do projeto (lembramos que cada pólo 

era formado por um dos museus participantes com escolas públicas de sua vizinhança) os 

temas e as estratégias utilizadas nas atividades desenvolvidas foram diferentes, mas, os 

princípios político-pedagógicos, os objetivos e a metodologia foram comuns e isto foi 

fundamental para que se estabelecesse o diálogo entre os educadores.  

É claro que esses profissionais vivenciam realidades que possuem suas 

particularidades, inclusive institucionais, mas, considerando que o foco do “Tecendo Redes” é 

o da problematização da realidade de vida (local/global) dos estudantes, tais peculiaridades 

contribuiram para promover a colaboração entre eles. Ajudou principalmente porque, essa 

proposta de trabalho, vem ao encontro da vontade política desses educadores de contribuir 

com o processo de transformação dessa realidade (local/global).   

A partir desse posicionamento político do grupo, que foi muito bem explicitado em 

diversos momentos dessa tese, entendemos ter sido a “vontade coletiva” de trabalhar pela 

transformação da realidade que comandou e orientou o trabalho desenvolvido no “Tecendo 

Redes”. No DSC-51
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 o grupo identifica a ficha preenchida pelos estudantes, como uma 

ferramenta de trabalho que contribuiu para promover a colaboração. Já fizemos diversos 

comentários em relação a essa ferramenta, mas aqui acrescentaremos uma proposta de 

utilização dessa ficha como instrumento para a elaboração de projetos coletivos.  

Quadro 3: Ficha de Percepção Socioambiental 

 Como é hoje? Como gostaria 

que fosse? 

O que é preciso 

fazer para mudar? 

O que é preciso saber 

para fazer isto? 
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O Planeta Terra     

O Brasil     

O lugar onde 

você mora 

    

 

A utilização desta ficha em projetos coletivos é muito apropriada porque facilita os 

processos de planejamento participativo, uma vez que facilita a inclusão de um maior número 

de pessoas. Com esse auxílio consegue-se rapidamente levantar informações iniciais sobre: 

concepções, visão de mundo, valores e saberes dos membros do grupo e, dessa forma, a ficha 

pode contribuir para agilizar o trabalho.  

No que diz respeito a esse tema do planejamento participativo, consideramos 

significativas as reflexões feitas por Danilo Gandin e Moacir Gadotti. Destacamos aqui a 

importância da teoria proposta pelo professor Danilo Gandin em relação à definição dos itens 

que, segundo esse autor, devem compor o projeto coletivo. Os itens definidos por Gandin são: 

marco referencial, marco situacional e marco operativo
208

. Em nossa experiência profissional 

temos utilizado essa proposta em diversos contextos educacionais, como base para a 

construção de PPPs. O procedimento que temos utilizado para dinamizar o processo de 

planejamento participativo do PPP é o seguinte: o grupo preenche a ficha e as suas respostas 

são utilizadas na elaboração do projeto coletivo, seguindo uma correlação entre estas e os 

marcos propostos por Gandin. Temos feito essa correlação seguindo a correspondência de 

itens a seguir:  

* Marco Referencial: “Como você gostaria que fosse?”  

* Marco Situacional: “Como é hoje?”  

* Marco Operatório: “O que é preciso fazer para mudar? / O que é preciso saber para fazer 

isto?” 

Além desse procedimento, entendemos que a metodologia de construção de Discursos 

do Sujeito Coletivo, a partir das respostas do grupo, também pode ser utilizada para facilitar a 

                                                 

208
Danilo Gandin publicou vários livros onde expõe esse referencial teórico. São todas obras muito importantes 

para subsidiar os processos de planejamento participativo de projetos coletivos, especialmente quando esses se 

referem a um PPP emancipatório. Mas, na bibliografia citamos um livro no qual é feita uma síntese da sua 

proposta de trabalho e reflexão sobre ela.  



 

elaboração de sínteses que ajudem a agilizar as discussões do grupo. O conteúdo dessas falas 

pode ser registrado como forma inicial de depuração das sínteses dos DSCs, sobre as diversas 

idéias presentes nos debates. Assim, os DSCs podem ajudar a compor de forma mais 

colaborativa o texto dos três marcos do projeto coletivo, ampliando suas possibilidades de 

expressar o mais fielmente possível a voz do grupo.  

Por tudo isso consideramos que a ficha e os DSCs podem contribuir para que o projeto 

se torne mais efetivo, pois poderá expressar melhor a “vontade coletiva”. A ficha pode ser 

adaptada para todos os tipos de projetos coletivos sobre os quais discutimos nessa tese: 

Planejamentos estratégicos, Convênios interinstitucionais, PPP da escola, PPP do museu, PPP 

da colaboração entre museus e escola. Nessas adaptações as perguntas são formuladas a partir 

da realidade sobre a qual o grupo trabalhará a partir do projeto. Mas, cabe aqui uma ressalva: 

é importante manter na ficha os diversos níveis de atuação, desde as questões mais locais para 

as mais globais, pois isto permite uma melhor compreensão da realidade e amplia as 

possibilidades de intervenção.  

Fazemos essas considerações porque entendemos que essa é uma contribuição que a 

nossa pesquisa pode oferecer a partir dos resultados que obteve. Estamos nos referindo 

principalmente ao fato de a utilização da ficha ter agilizado o trabalho desenvolvido no 

“Tecendo Redes”. 

Consideramos que a agilização do trabalho colaborativo, especialmente quando a 

“falta de tempo para a colaboração” é algo tão presente, é um elemento extremamente 

importante. Esse aspecto ganha ainda mais relevo, quando entende-se que um projeto desse 

tipo deve estar em constante processo de avaliação, construção e reconstrução. e que, segundo 

Gadotti (2004), esse procedimento é necessário para mantê-lo vivo. Citamos a seguir algumas 

palavras desse autor que complementam o que acabamos de afirmar.   

[...] Um projeto necessita sempre rever o instituído para, a partir dele, instituir outra 

coisa. Tornar-se instituinte. Um projeto político-pedagógico não nega o instituído 

da escola que é a sua história, que é o conjunto dos seus círculos, dos seus métodos, 

o conjunto dos seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Um projeto 

sempre confronta esse instituído com o instituinte. (GADOTTI, 2004, p34) 

Avaliamos que um elemento importante para a sustentação do “Tecendo Redes” foi a 

sua condição de elemento “instituinte”. Neste projeto foi possível constatar o quanto esta 

confrontação entre o ”instituinte” e o “instituído” foi importante para promover a motivação 



 

dos educadores participantes. Isto é o que pode ser observado em depoimentos como o que 

citamos a seguir como exemplo. 

[...] Achei importante, é que mesmo com todos os problemas e idas e vindas [...] a 

possibilidade de participar de novo todo mundo de todas as equipes, mesmo que eu 

não tenha visto todo mundo junto ao mesmo tempo [...]. Há muito tempo a gente não 

consegue fazer isso [...] (DSC-53
209

). 

Entendemos que para o projeto manter essa sua condição de “instituinte” é necessário 

que o seu processo de construção e reconstrução seja permanente. Essa necessidade faz com 

que o problema da “falta de tempo” para a colaboração se torne ainda mais grave. Por esse 

motivo pensamos que esta é mais uma razão para que seja valorizada a importância da 

agilidade nos processos de colaboração, levando à necessidade de definir estratégias e 

ferramentas capazes de agilizar tais ações coletivas. 

No DSC-51
210

, vimos que o grupo avaliou a ficha preenchida pelos estudantes como 

uma ajuda para que os educadores visualizassem rapidamente, a coincidência entre a vontade 

política deles e a do projeto. Essa observação foi muito bem explicitada na seguinte frase do 

referido discurso: “Não foi difícil a gente entrar numa proposta já iniciada. [...] Existia uma 

ficha preenchida pelos estudantes para o levantamento de suas percepções sobre a realidade 

[...]. E com ela dava para a gente ter entendimento a partir dali. A gente podia se 

apropriar”. 

A frase citada acima traz para este momento de síntese o tema mais discutido na tese, e 

que foi o principal limite enfrentado pelo “Tecendo Redes”: a “falta de tempo para a 

colaboração”. No trecho que acabamos de citar, uma educadora afirma que a ficha 

preenchida pelos estudantes facilitou que sua equipe não só entendesse o projeto, como se 

apropriasse dele mais facilmente. Esta situação aconteceu no projeto como um todo, mas é 

importante lembrar o histórico de relações anteriores de uma parte desse grupo de educadores, 

fator que também foi fundamental para a sua identificação com o “Tecendo Redes”. Todos 

esses elementos tornaram mais ágil o desenrolar do Projeto, facilitando a execução das 

atividades com os estudantes. Diante do pouco tempo que existia para a realização do 

trabalho, essa rapidez foi decisiva para a sua viabilização.  
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 Além dessas estratégias facilitadoras da colaboração que apresentamos até aqui, 

existem muitas outras que foram utilizadas pelos educadores participantes do “Tecendo 

Redes” no questionário de avaliação e que seguem listadas no apêndice como propostas. Na 

impossibilidade de discorrer aqui sobre todas essas importantes sugestões dos educadores, 

selecionamos a seguir apenas duas delas como um convite à reflexão sobre a dinâmica do 

trabalho: 

*Talvez a criação de redes “on line” de comunicação entre as instituições 

envolvidas no projeto fosse uma solução barata e rápida para superarmos as 

principais dificuldades encontradas e apontadas no item “a” deste bloco. Um 

momento extra no desenvolvimento das atividades do projeto onde os representantes 

das instituições pudessem fazer um balanço das atividades e dos seus resultados 

trocando impressões também poderia ajudar bastante neste objetivo. 

*Acho que definir quem são nossos parceiros, isto é, aqueles que têm uma 

identificação com a proposta, convergem interesses, podem e querem construir 

juntos o projeto e aqueles que querem colaborar, dentro de suas experiências. Os 

dois tipos de colaboração são importantes, diria fundamentais. A primeira mais 

orgânica, mais próxima, o que exigem mais envolvimento, integração e a outra com 

menos envolvimento. Acho que estas definições ajudariam a organizar melhor as 

reuniões preparatórias, centraríamos energias em diferentes níveis para cada caso. 

 A primeira proposta ajuda a resolver o problema de comunicação, facilitando a 

circulação de informações no grupo e abrindo espaços alternativos de diálogo que diminuem o 

prejuízo causado pela “falta de tempo” para reuniões. Mas, isso não quer dizer que o grupo 

deva se acomodar e não buscar “criar o tempo” necessário para as reuniões, porque elas são 

indispensáveis à qualidade das discussões.  

A segunda proposta também oferece uma importante contribuição, porque favorece a 

ampliação da rede de relações e, com a diferenciação dos níveis de participação, pode-se abrir 

possibilidades diferenciadas de intervenção. Isso é relevante porque, no decurso do Projeto 

algumas pessoas tiveram o desejo de participar e não conseguiram devido a outros 

compromissos. Então, a possibilidade de organizar as possibilidades de participações mais 

pontuais, pode ajudar a envolver no “Tecendo Redes” pessoas que já estão ligadas a outros 

projetos que lhe consomem mais significativamente o tempo. Esta situação aconteceu, por 

exemplo, com cientistas das instituições de pesquisa às quais pertencem os museus. Alguns 

deles participaram ministrando palestras e fornecendo conteúdos para as atividades, mas 

entendemos que a partir da proposta citada acima essa atuação poderia ser ampliada. Esses 

profissionais passariam a poder, por exemplo, participar das decisões sobre os temas e 

estratégias adotadas nas atividades.   



 

Além disso, entendemos que uma associação entre as duas propostas feitas acima pode 

ajudar a enfrentar o problema da “falta de visão do todo” que aconteceu no trabalho 

desenvolvido no “Tecendo Redes” em 2007. O problema surgiu como um ponto de conflito 

entre a proposta do projeto e a ação desenvolvida e será discutido mais amplamente no 

próximo item. 

 Entendemos que é muito importante que sejam pensadas estratégias para que TODOS 

os participantes do “Tecendo Redes” possam ter a visão do todo do Projeto, de modo que se 

reconheçam no produto desse trabalho. A falta de identificação com o que é produzido é uma 

característica do trabalho alienado, o que difere totalmente da proposta apresentada no 

“Tecendo Redes”. 

Nosso Projeto alcançou alguns resultados relativos ao tema da alienação no trabalho, 

que gostaríamos de expor. Para fundamentar essa reflexão, retomamos a seguir uma frase de 

Marx sobre o que caracteriza um trabalho alienado: 

Em primeiro lugar, o trabalho é exterior ao trabalhador, ou seja, não pertence à sua 

característica; portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não 

se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, 

mas esgota-se fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se 

sente em si fora do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu 

trabalho não é voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a 

satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras 

necessidades. O trabalho externo, o trabalho em que o homem se aliena, é um 

trabalho de sacrifício de si mesmo, de martírio. [...] Finalmente, a exterioridade do 

trabalho para o trabalhador transparece no fato de que ele não é o seu trabalho, 

mas o de outro, no fato de que não lhe pertence, de que no trabalho ele não 

pertence a si mesmo, mas a outro. (MARX, 2004, p. 114) (grifos nossos). 

Trazendo essa reflexão para a materialidade das relações que aconteceram entre os 

educadores no “Tecendo Redes” caberia ser feita a eles a seguinte pergunta: “Você considera 

que o seu trabalho nesse projeto foi um trabalho alienado? Ou seja, esse foi um trabalho no 

qual você não se realizou, e nem se reconhece no que foi produzido?”. Não foi possível fazer 

essa pergunta para todos, mas em uma reunião de avaliação do “Tecendo Redes”, em um dos 

museus, fizemos essa pergunta a alguns desses educadores e transcrevemos abaixo as suas 

respostas: 

E1 - Me reconheço neste trabalho, tanto no que deu certo quanto no que não deu. 

E2 - Para mim, de maneira alguma, porque, nesse tempo todo que a gente tem aqui, 

tem vários níveis de participação e tem o que o pessoal chama de participação e o 

que é realmente participação. Eu achei que nesse projeto, [...] eu realmente me senti 

participando de todas as etapas, assim, definitivamente incluída na coisa. No que 

existe por aí, a gente sabe disso, não é a participação que é dita, [...] É uma 



 

participação seletiva, às vezes por estrutura, porque é necessário mesmo que seja 

assim, enfim [...]. E eu achei que nesse projeto, com todos os problemas que a gente 

tem, a gente conseguiu fazer parte de tudo. Eu me senti incluída em todos os 

processos, não só para estar aqui como uma pessoa que vai fazer o atendimento dos 

estudantes. A gente estava para pensar o projeto, tivemos que trabalhar o projeto 

depois, para dar sugestão, é verdade, umas às vezes a gente deu mais, outras menos, 

outras a gente pôde estar, outras a gente não pôde. Mas, não pode se dizer que não 

foi porque não estava aberto ali para todo mundo [...]. 

E3 - Eu não me senti integrada totalmente ao processo, mas não porque não houve 

abertura, e sim porque eu tinha limitações de tempo de me envolver. Mas, em tudo 

em que me envolvi eu me senti integrada e minhas idéias acatadas, as críticas que eu 

fiz foram acatadas e eu acho que o depoimento do [...] agora me deu um retorno que 

eu não tinha percebido quando ele fala que o encontro que a gente fez acabou 

influenciando na percepção dele também – ele já tinha um olhar crítico do jeito com 

que eles faziam a atividade [...] e como a gente fez naquele dia influenciou o 

trabalho dele, abriu uma frente para a utilização do recurso que eles estavam 

utilizando de outra maneira. Isso para mim é uma satisfação. Porque era uma coisa 

assim sem pretensão, achei que não ia ter tanta influencia e teve, e também me senti 

exercendo a minha função [...] não é nem contribuir, é trabalhar junto com os outros 

setores para que essas idéias se transformem no atendimento ao público, lá na ponta. 

Para que isso acabe sendo um retorno para o visitante. 

E4 - Não. Definitivamente não. Porque é o seguinte, eu participei de todas as etapas 

do projeto. Da reflexão, da análise dos materiais que a gente tinha, do que era feito 

no museu, até a reflexão do que deveria ser feito. [...] Entre as suas idas e vindas, 

[...] E depois da elaboração prática, eu diria que a gente conseguiu unir teoria e 

prática em um binômio bem dialético, na perspectiva marxista mesmo, eu acho que 

a gente conseguiu isso.   

 Essas respostas dos educadores citadas acima podem ser complementadas com o DSC-

52
211

, cuja idéia central é a Satisfação com o trabalho em si. O DSC-52 foi construído a 

partir de conteúdos de respostas a perguntas do questionário de avaliação do “Tecendo Redes” 

e da entrevista, sendo que, em nenhum desses casos, a alienação foi questionada. Mas, apesar 

de estarem respondendo a outras questões, esses educadores reforçam a idéia que está 

presente nos depoimentos acima, ou seja, os argumentos utilizados pelos educadores 

permitiram a interpretação de que a visão que têm, do trabalho desenvolvido no “Tecendo 

Redes”, se constituiu numa “satisfação de uma necessidade” (MARX, 2004, p.114) e não 

“apenas um meio de satisfazer outras necessidades” (MARX, 2004, p. 114)
212

.  

Esse tipo de satisfação sobre a qual Marx se refere, ou seja, uma satisfação que 

acontece na realização da tarefa em si, aparece nos depoimento de educadores do “Tecendo 

Redes”. Analisando seus argumentos, vemos que um importante elemento para esses 

educadores se sentirem realizados é o fato de perceberem que a sua participação foi 
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efetivamente importante. Os depoimentos desses educadores deixam transparecer que eles se 

sentiram efetivamente autores do trabalho do “Tecendo Redes” “[...] tanto no que deu certo 

quanto no que não deu”. Percebemos que isso tem a ver com o fato de esses educadores 

terem participado não só das ações, mas também da concepção e avaliação do trabalho.  

O grupo fala da importância da abertura de espaço para pensar e atuar junto e, esta 

ação colaborativa, é o elemento que mais se destaca entre os argumentos que explicitam a 

satisfação do grupo com o trabalho realizado. Sobre esse espaço da participação, a declaração 

que citamos a seguir e foi pronunciada por uma educadora do museu em uma reunião de 

avaliação do projeto, é bem significativa: “[...] umas vezes a gente deu mais, outras menos, 

outras a gente pôde estar, outras a gente não pôde. Mas, não pode se dizer que não foi 

porque não estava ali aberto o espaço para todo mundo [...]”.  

O reconhecimento do valor da colaboração aparece de forma explícita praticamente no 

depoimento de todos os educadores citados acima. Observamos que, mesmo tendo que fazer 

um grande esforço para conseguir tempo de participar do Projeto, a atividade no “Tecendo 

Redes” não representa para esse educador um trabalho no qual ele nega-se “a si mesmo, não 

se sente bem, mas, infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas 

esgota-se fisicamente e arruína o espírito” (MARX, 2004, p.114). O que transparece desses 

depoimentos é exatamente o oposto disso, porque mesmo quando não estavam presentes 

fisicamente no trabalho esses educadores se sentiam satisfeitos por fazerem parte dele.  Isso é 

o que podemos apreender, por exemplo, da seguinte frase do DSC-53
213

: “[...] Quando uma 

pessoa não estava, chegava outra e completava daquele ponto e a coisa foi andando mais ou 

menos assim. [...] foi muito prazeroso, as pessoas manifestavam „que legal em... a gente está 

fazendo isso junto... ‟. [...] Foi a realização de um trabalho construído coletivamente [...]”. 

Portanto, apreendemos desses depoimentos algo que se revelou no próprio cotidiano 

do “Tecendo Redes”: os efeitos da colaboração são contrários aos do trabalho alienado, que 

faz o trabalhador perceber que aquele “[...] não é o seu trabalho, mas o de outro, no fato de 

que não lhe pertence, de que no trabalho ele não pertence a si mesmo, mas a outro [...]” 

(MARX, 2004, p.114). A colaboração que aconteceu no trabalho realizado nesse Projeto 

permitiu que, mesmo não estando diretamente na realização de uma determinada tarefa, o 

educador sentisse que aquela atividade também lhe pertencia. Assim o educador se realizou 
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não só nas tarefas nas quais ele estava fisicamente presente, mas em todas as realizadas pelo 

“trabalhador coletivo” (MARX). A partir daí consideramos que a sensação de pertencimento 

ao grupo pode ter contribuído para ampliar as possibilidades de auto-realização dos 

educadores.   

Pensamos que esse é um resultado muito interessante e, mais ainda, é o fato de esse 

educador se identificar não só com o que deu certo, mas também com o que não deu. 

Entendemos que isso pode significar que participar do processo de colaboração teve maior 

importância para o sentimento de realização experimentado pelo educador do que o produto 

deste trabalho. Não que esse produto não seja valorizado pelo educador, mas interpretamos 

que ele percebe o trabalho do grupo como algo que será capaz de, no futuro, superar as falhas 

do presente. Esse educador de fato acredita e aposta na colaboração, como uma estratégia 

poderosa para a transformação da realidade.  Essa crença e essa aposta foram alimentadas pela 

experiência no “Tecendo Redes” e é isso que podemos apreender, por exemplo, a partir da 

seguinte frase: “E com isso eu, pessoalmente, adquiri novamente a fé de que esse tipo de 

trabalho é possível o que dá muita satisfação” (DSC-52
214

).   

A satisfação desse educador se deve também ao fato de ele ter percebido que a 

colaboração gerou frutos não só para ele, mas para uma coletividade. Podemos apreender isso, 

por exemplo, da seguinte frase: “Eu ganhei, os alunos/escolas ganharam e a instituição 

conseqüentemente também [...].” (DSC-52). Outro fator importante para essa satisfação é o 

fato de o trabalho se estruturar a partir da proposta de que essa rede social se amplie cada vez 

mais, fazendo com que o efeito positivo do trabalho para a coletividade tenda também a 

aumentar. Entendemos que isso fez o educador sentir que o impacto social do seu trabalho 

pode ser ampliado pelo fato de ele fazer parte de algo maior, que ele nem precisa ver sequer, 

para sentir seu efeito. Apreendemos isso da seguinte frase: “O que achei importante, é que 

mesmo com todos os problemas e idas e vindas, não só o nível de participação, mas a 

possibilidade de participar de novo todo mundo como era no início do museu com todas as 

equipes. Mesmo que eu não tenha vindo, visto todo mundo junto ao mesmo tempo. Mas, há 

muito tempo a gente não consegue fazer isso”. (DSC-52). 
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A satisfação com o trabalho não impediu a visão crítica em relação aos erros 

cometidos e acreditamos que esse é um dos resultados mais importantes dessa experiência de 

colaboração que estamos analisando. Entendemos que é essa visão crítica da realidade que 

alimenta o processo de reflexão proposto pelo “Tecendo Redes”. Acreditamos também que, 

dessa forma, poderemos interferir positivamente para que as relações de ajuda entre museus e 

escolas possam avançar mais, no sentido que orienta a caminhada dos participantes deste 

Projeto.  

Sobre essa visão crítica da realidade, não temos palavras melhores do que as que 

citaremos a seguir, de uma educadora que participou deste processo desde a atividade de 

colaboração inicial entre o MAST e o CPII: 

E essa questão toda, eu acho que os tensionamentos, também, eles produzem 

mudança, quer dizer, quando você se depara com uma situação que é de conflito, 

que é de confronto, isso de certa forma faz com que você pense estratégias de como 

é que você supera aquela situação. Acho que isso também é importante, porque o 

conflito não é alguma coisa por si só negativa. O conflito ele também faz com que 

você pense em alternativas [...]. 

Essa frase citada acima é resultante de um intenso processo de ação-reflexão vivido 

por essa professora do CPII durante toda essa caminhada de trabalho colaborativo. E como ela 

disse: “O conflito ele também faz com que você pense em alternativas [...]”. Então, com essas 

palavras só nos resta finalizar esse item e passar para o próximo onde será feita uma reflexão 

sobre os tensionamentos que aconteceram durante o esforço da caminhada realizada pelos 

educadores nessa trajetória de “co-laboração” (FREIRE, 1987). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.5 TENSÕES PRESENTES NO ESFORÇO DA CAMINHADA 

 

 
A questão de saber se cabe ao pensar humano uma verdade objetiva – não é uma 

questão da teoria, mas sim uma questão da prática. É na práxis que o ser humano 

tem de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu 

pensar. [...] Os filósofos apenas interpretam o mundo diferentemente, cabe 

transformá-lo. (MARX, 2007) 

 

 

A frase dessa epígrafe sintetiza o sentido da caminhada que realizamos em nossa 

investigação. Nessa caminhada buscamos subsídios para que o trabalho colaborativo entre os 

museus e as escolas possa contribuir de forma mais efetiva para o processo de transformação 

da realidade. E, como concordamos com o que Marx afirma na frase citada acima que “[...] É 

na práxis que o ser humano tem de provar a verdade [...]” (grifo nosso), desenvolvemos a 

nossa investigação a partir de uma ação educativa concerta, orientada por determinados 

princípios teórico-metodológicos.  

A proposta da ação realizada e sobre a qual refletimos nessa tese, teoricamente deveria 

ocorrer a partir da realização de um trabalho não alienado, que por conseqüência pudesse 

determinar a formação de uma cultura desalienante. Mas, baseados em Marx, quando afirma 

que a discussão sobre o critério verdade “não é uma questão da teoria, mas sim uma questão 

da prática”, pretendemos concluir nossa investigação a partir da análise dos conflitos que 

aconteceram entre a proposta do trabalho e a ação que foi concretizada.  

Devido aos limites dentro dos quais esse trabalho se realizou, analisamos no item 4.3 

da tese, os muitos e diversos tensionamentos que aconteceram entre a teoria e a prática. Para 

iniciarmos a reflexão sobre este conflito, apresentaremos a seguir a resposta de uma 

educadora à terceira pergunta do questionário de avaliação. A questão buscava identificar 

quais as dificuldades detectadas pelo grupo para que a colaboração interinstitucional possa de 

fato ampliar os impactos sociais nas ações de popularização da ciência.  

“Inicialmente, acho que não aconteceu de forma ideal, o intercâmbio entre as 

instituições envolvidas, seja por questões de tempo, seja por dificuldades de se 

construir e desenvolver esta proposta internamente nas instituições envolvidas, 

falando aí do caso específico nosso [...]”. 



 

Mais adiante, no item c dessa mesma questão, essa educadora faz a seguinte sugestão 

em relação a esse objetivo: 

[...] Acho que deve acontecer um nivelamento inicial de questões [...] principalmente 

da construção de ações participativas e colaborativas deveria acontecer, a fim de 

obtermos resultados mais afinados com a proposta. Novamente reforço a idéia de se 

propor trabalhos entre as instituições de ciência e as escolas, mediante uma 

construção conjunta e com a efetiva participação da escola, desde o início. Também 

acho que deveriam ter acontecido mais encontros entre as instituições de ciência 

envolvidas, onde as estratégias, dificuldades e experiências anteriores, pudessem ter 

sido mais discutidas. Acredito que as parcerias podem crescer em todos os sentidos, 

seja agregando outras instituições de ciência e suas respectivas CRE‟s do entorno, 

seja incluindo mais escolas nesta mesma proposta de trabalho. 

Entendemos que a fala acima indica que, na visão da educadora, o “Tecendo Redes” 

“não aconteceu de forma ideal” porque avalia que não aconteceu da forma como deveria: 

“[...] uma construção conjunta e com a efetiva participação da escola, desde o início [...]”. 

Isto significa que a colaboração entre o museu e a escola não foi, segundo ela, a que precisava 

acontecer para “obtermos resultados mais afinados com a proposta [...]”. Na opinião da 

educadora também não foi ideal o nível de colaboração entre os museus, pois entende que 

deveriam ter sido realizados mais encontros entre as instituições, para que o grupo pudesse 

discutir sobre experiências anteriores.  

Temos plena concordância com a avaliação feita por essa educadora e já tivemos 

oportunidade de, no item 4.3.4, discutir sobre esse tema. Naquele momento vimos ter sido 

esse um dos limites do Projeto, por ele ter acontecido no contexto da presente pesquisa de 

doutorado, limitada pelo que ali denominamos “tempo da tese”. O ideal seria que tivessem 

acontecido, no ano anterior, reuniões entre representantes dos museus e das escolas 

participantes, para que fosse feito um diagnóstico da realidade dessas instituições, de suas 

experiências e de suas intenções, em relação a essa proposta de colaboração interinstitucional.  

Assim, teria sido possível a essas equipes incluir em seu planejamento para 2007 este 

trabalho.  

Apesar de concordarmos com a avaliação feita acima, consideramos que essa “falta de 

tempo” para as reuniões, não impediu que o acúmulo de experiências anteriores fosse um dos 

principais fatores a interferir positivamente nos resultados do trabalho desenvolvido. A 

própria autora das frases acima afirma no questionário que a sua motivação, e a de sua equipe 

de trabalho para se engajar no projeto foram experiências anteriores de colaboração, sobre as 

quais já comentamos anteriormente e que se referem a trocas entre esses museus. Mas, no 



 

caso do museu onde essa educadora atua, foi citada também a importância fundamental de o 

trabalho ter sido desenvolvido em escolas, com as quais essa equipe já realiza há muito tempo 

um trabalho de colaboração. Na entrevista, uma educadora dessa equipe afirmou que: “A 

gente começou muito em cima daquilo de concreto que existia, que eram as escolas que a 

gente já tinha uma familiaridade no nosso entorno [...] (DSC-38
215

)”. 

Essa ressalva que fazemos não pretende diminuir a força da crítica que foi feita à 

forma como o projeto foi implantado, mesmo porque foi exatamente essa análise crítica dos 

educadores, que forneceu os mais importantes elementos da reflexão que fazemos nessa tese. 

Buscamos, no entanto, aproveitar essa oportunidade para refletir sobre a importância de essa 

forma de trabalho, baseada em trocas interinstitucionais, constituir um passo definitivo para a 

implantação da cultura da colaboração. Percebemos que nessa questão o limite imposto ao 

projeto pelo “tempo da tese” foi menos impactante porque o “Tecendo Redes” “herdou” uma 

cultura de trabalho colaborativo, dos educadores que participaram deste projeto em 2007. 

Então, podemos perceber que, de fato, essas experiências estão fazendo surgir uma cultura da 

colaboração.  

Refletindo um pouco mais sobre essa questão, lembramos-nos do depoimento de um 

educador que, em uma reunião de avaliação do “Tecendo Redes”, afirmou: “Entre as suas 

idas e vindas o que é bem normal do pensamento coletivo, não tem jeito, todo pensamento 

coletivo é assim, eu já participei de outros, eu sei que é assim mesmo, a gente vai e volta 

várias vezes [...]”. Esse educador está se referindo a experiências vivenciadas em contextos 

diferentes dos citados anteriormente e, mesmo assim, demonstra que os saberes acumulados 

interagiram para formarem juntos uma nova forma de colaboração.   

 Portanto, essa cultura já existente no grupo contribuiu para o enfrentamento dos 

limites do projeto, mas não conseguiu evitar que acontecessem frustrações, geradas pelo 

conflito entre a proposta e a forma como as ações se desenvolveram na prática. Vamos refletir 

sobre este tensionamento entre a teoria e a prática a partir dos do DSC-53
216
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 No DSC-53 o grupo avalia que o espaço para a voz dos estudantes e professores foi 

insuficiente e isso representa um grave conflito entre a proposta do Projeto e a sua prática. Eis 

aqui um dos aspectos em que o problema se expressou: “Foi pouca a visibilidade dada ao 

trabalho desenvolvido dentro das escolas [...]” (DSC-53). Esta é uma questão que, 

infelizmente, é muito comum. Já tivemos oportunidade de discutir o assunto no item3.1 e um 

dos principais objetivos do “Tecendo Redes” era superar isso. A proposta consistia em 

construir um trabalho a partir dos saberes e percepções dos estudantes e educadores das 

escolas. Pretendíamos promover junto aos estudantes, de forma mais efetiva e crítica, a 

apropriação de conhecimentos científicos e, ao mesmo tempo, provocar a correlação desses 

conhecimentos com a realidade de vida de cada um deles. No item anterior vimos que alguns 

resultados foram alcançados em relação a esse objetivo, mas, acreditamos que a frustração se 

deve exatamente à grande expectativa dos educadores, tanto os dos museus quanto os das 

escolas, em relação a essa meta. 

Continuando a analisar o conteúdo do DSC-53, percebemos que o grupo se esforça o 

máximo para atingir o objetivo proposto, mas, em determinado momento, a proposta de 

diálogo foi planejada de tal forma que dificultou a sua viabilização na prática. Isso pode ser 

constatado a partir da seguinte fala do grupo: “[...] a expectativa de abranger um monte de 

conceitos e questões [...] e aquilo ali é um curso de um ano. [...] E no final do curso todo 

mundo tinha que sair revolucionário [...]” (DSC-53). Consideramos importante fazer o 

registro de que as análises deste item referem-se a situações específicas, ocorridas no contexto 

do “Tecendo Redes”. Apenas para apresentar um dado em relação a isso, reproduzimos 

abaixo um trecho da entrevista de uma das educadoras dos museus, onde tivemos a 

experiência de um diálogo mais efetivo. 

[...] rompeu completamente com a coisa em si porque quando eles participaram de 

todo o processo, foi super legal, mas quando chegou na visita [...] é obvio que o 

roteiro todo trabalhado, formatado junto com os professores, inclusive com os dessa 

escola na hora não dava conta de todos os desejos, que eram outros. Aí você vai e 

negocia é claro. Isto também é rico, você incorporar o que está fora do que você se 

propôs e da sua expectativa. O que dificultou foi a questão do tempo; foi a questão 

de você ter que em cima da hora mexer naquilo. 

Feita a ressalva, seguimos adiante. A atividade foi estruturada da seguinte forma: 

partindo do que os estudantes responderam na ficha já apresentada anteriormente, foram 

identificados saberes que eles consideravam necessários ao enfrentamento dos problemas da 

realidade. Tais saberes foram classificados por assunto, da seguinte maneira: relativos a 

conhecimentos de ciência e tecnologia, a valores sociais, a ações relativas ao exercício da 



 

cidadania e aos comportamentos dos indivíduos em suas vidas particulares. Os estudantes 

chegavam ao museu organizados em quatro grupos, cada um representando um dos tipos de 

saberes, numa atividade de investigação sobre as causas, conseqüências e possíveis soluções 

de um determinado problema local. Além disso, refletiam sobre a relação desse problema 

socioambiental local com a realidade do planeta. Tudo isso buscando estabelecer relações 

entre os tipos de saberes e sobre o que isso tem a ver com a colaboração entre aquele museu e 

o grupo de estudantes e professores. Desejava-se uma colaboração que fosse capaz de 

contribuir para transformar essa realidade. Para complementar essa apresentação, 

recorreremos a trechos de dois discursos sobre os quais já discutimos anteriormente. 

Esta era uma proposta de atividades que visava: 

[...] A construção de um espaço de educação dialógica com as escolas do entorno 

com a produção de saberes colaborativos voltados para a realidade local, abrindo 

espaços de reflexão sobre os problemas do Planeta Terra, sobre nossa realidade 

socioambiental e sobre as estruturas econômico-políticas que determinam esta 

realidade tanto a nível local como global [...] (DSC-17
217

) 

Esta proposta se fundamentou na:  

[...] vontade de contribuir, de criar outros mecanismos para que a divulgação da 

ciência alcance uma dimensão social, colaborativa e mais integrada com as escolas. 

Para que os estudantes possam perceber, construir e articular saberes e significados 

entre a ciência e a coletividade - buscando resolver problemas concretos. (DSC-

18
218

)  

A partir dessa apresentação da atividade é possível perceber porque ficou tão difícil o 

diálogo. É uma proposta muito ambiciosa e não foi possível, dentro do contexto de sua 

realização, fazer todos os ajustes necessários no conteúdo da atividade e nem na forma de 

realizá-la. Para permitir uma maior visão sobre esse contexto, citamos a seguir um trecho do 

diálogo travado entre educadores de um museu, em uma reunião de avaliação do “Tecendo 

Redes”. 

A - [...] tinha também essa „realidade teórica‟ aqui que foi levando a construção da 

atividade que foi realizada com os estudantes. E nesse processo as pessoas ficavam 

meio piradas [...]. Eu acho que foi uma expectativa muito ambiciosa em cima dessa 

atividade. O que a gente vai atingir com essa atividade? Vinha muita informação 

nessa atividade e na hora de aplicar na realidade ficou difícil e gerou uma certa 

frustração. É ai que me perguntei: „porque que eu estou frustrada?‟. A equipe está 

dizendo aqui que sentiu o retorno, mas os professores sentiram o retorno? Os alunos 
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sentiram o retorno? Alguns. Aquela professora [...] falou que dentro do que foi 

apresentado da atividade para o que chegou para a turma dela como atividade houve 

uma diferença muito grande.  

B - A turma dela foi uma das últimas. E a atividade foi mudando na medida em que 

a gente foi utilizando... 

A - Então, tinha essa „realidade teórica‟ aqui mudando as coisas. 

C – Mas, tinha mais era que mudar, não é [...] foi até aí que eu participei um pouco. 

A – Mas, o lance de mudar é meio perigoso na construção porque as pessoas 

falavam: “[...] como é que eu posso entender essa atividade, se cada vez que eu vejo 

é diferente? A gente combina uma coisa, mas, na hora de aplicar é outra”. 

B – É o que dava tempo. 

A - Esta realidade teórica tinha a expectativa de abranger um monte de conceitos e 

questões que foram colocados em um papel para ser distribuídos para os estudantes 

e aquilo ali é um curso de um ano. 

C - E no final do curso todo mundo tinha que sair revolucionário. Era essa a 

expectativa. 

B – Foi quando você falou isso que começamos a diminuir. [...] Fomos descartando 

um monte de coisas. A mudança foi um pouco a partir também do que ia 

acontecendo na realização da atividade com cada turma e também da avaliação que 

as pessoas foram fazendo no caminho. A atividade foi se depurando. 

[...] 

A - As fichas foram muito conduzidas [...] você tem que assumir isso. As fichas que 

no final foram muito você quem formulou [...] Eu vi uma criança ficar deprimida 

lendo numa ficha. Parecia que ele não sabia ler. Ele teve a clara sensação de que não 

sabia ler. [...] Passamos a sensação para eles de que eles não sabem nada, nem ler. 

Então, foi uma contradição muito grande. 

Refletindo sobre tudo isso, percebemos que a “falta de tempo” para o diálogo afetou 

muito profundamente a dinâmica do trabalho, tanto no museu quanto na escola, e mesmo no 

encontro dos dois. Apreendemos da análise dessa situação que, de fato, a atividade sobre a 

qual o grupo trava o diálogo citado acima é muito audaciosa para a realidade daquele 

contexto. Mas, entendemos que esse não foi o problema, mesmo porque a proposta do 

“Tecendo Redes” é também audaciosa. O problema é que ela foi inadequada para as 

condições que existiam naquela realidade. Essa atividade exigiria um tempo de trabalho dos 

educadores, muito maior do que aquele do qual eles dispunham. Além disso, para que fosse 

realizada de forma que os estudantes tivessem mais garantida a presença da sua voz, era 

necessário que tivesse ocorrido em um tempo mais prolongado do que o tempo da visita. A 

idéia inicial era essa, mas não houve tempo hábil para desenvolver ações que deveriam 

ocorrer na escola, antes da visita ao museu.  

Portanto, para que a colaboração entre o museu e a escola fosse mais coerente com a 

proposta do “Tecendo Redes” seria necessário um tempo muito mais prolongado de trabalho. 



 

Um trabalho dividido entre o museu e a escola, de acordo com as especificidades, contextos e 

recursos de cada instituição. Um tempo que não existia naquele momento. Então, podemos 

concluir que o conflito entre a teoria e a prática aconteceu em função dessa conjuntura, e não 

por uma incoerência entre os objetivos do Projeto e a proposta da atividade. Também foi a 

“falta de tempo” que não permitiu que os educadores tivessem condições de construir 

coletivamente, uma outra proposta mais viável para as condições que tínhamos.  

Consideramos importante fazer essa reflexão porque, no dia-a-dia do trabalho em 

equipe, muitas vezes as pessoas acabam culpando umas às outras por algo que não esteja 

dando certo. A partir de uma reflexão mais aprofundada, o grupo pode perceber que o motivo 

da falha nem sempre é algo que possa ser resolvido, apenas por modificações internas no 

grupo. Essa reflexão pode permitir a compreensão de quais ações o grupo precisa realizar, 

para transformar uma realidade mais ampla do que a do seu cotidiano de trabalho, bem como 

identificar mais exatamente qual deve ser o alvo da crítica do grupo.  No caso do processo de 

construção da atividade sobre a qual estamos refletindo, o “inimigo”, ou seja, aquilo contra o 

qual o grupo precisa lutar, foi mais uma vez a “falta de tempo” para que o trabalho 

acontecesse a partir de uma colaboração mais efetiva. Saber identificar o “inimigo” é algo que 

pode ajudar a evitar muitos problemas no trabalho em grupo. Além disso, ajuda também a 

manter a coerência entre a “vontade coletiva” (MARX) do grupo e as ações realizadas por ele.  

No caso que citamos acima, essas ponderações aconteceram tanto individual quanto 

coletivamente, e isso permitiu um aprendizado importante, tanto para os indivíduos, quanto 

para o grupo. Mas, uma boa parte dessa reflexão costuma acontecer depois das atividades 

realizadas, já no momento da avaliação. O grande desafio que fica é o de como refletir mais, 

durante a própria realização da atividade, já que se o tempo para a realização da atividade já é 

curto, diminui ainda mais quando a reflexão precisa se dar simultaneamente. Portanto, esse é 

mesmo um grande desafio, mas a boa notícia é que vai ficando mais fácil na medida em que 

vamos acumulando experiência de agir dessa forma.  

A análise dessa situação nos permite intensificar um pouco mais a reflexão feita no 

item 4.3.c sobre o DSC-29
219

, cuja idéia central é: “Elementos dificultadores do diálogo” 

entre museus e escolas. A seguir, um trecho desse discurso: 
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 O conteúdo integral do DSC-29 (Idéia central: Elementos dificultadores do diálogo) encontra-se apresentado 

no apêndice 6.3, no item 6.3.4. 



 

[...] Apesar de existirem várias propostas de ações de colaboração entre a educação 

formal e a educação não formal, minha leitura é que os saberes/desejos/anseios da 

instituição prevalecem sobre os atores da educação formal. E isso acontece, em 

minha opinião, porque achamos que podemos/devemos contribuir mais e/ou 

sabemos mais que o outro [...]. (DSC-29) 

Essa visão, expressa por uma educadora do museu, é complementada na seqüência do 

DSC-29 pela seguinte frase pronunciada por uma educadora da escola: “[...] A falsa idéia de 

que o professor não é o pesquisador e que a escola apenas reproduz o conhecimento [...].” 

(DSC-29) 

Vemos que a dificuldade do diálogo, que aconteceu na atividade específica que 

apresentamos acima, é causada por motivos diferentes dos apresentados no DSC-29
220

. O 

motivo apresentado no DSC-29 refere-se a questões relativas a posturas que em si dificultam 

o diálogo. No caso da atividade realizada no contexto do “Tecendo Redes”, o problema foi 

causado por questões conjunturais e estruturais, já analisadas em itens anteriores da tese. Mas, 

apesar de serem problemas de naturezas diferenciadas, entendemos que a estratégia da 

colaboração entre educadores dos museus e das escolas contribui para resolver as duas 

situações e, por esse motivo, resgatamos esse tipo de dificuldade no diálogo, que já havíamos 

tratado na tese. 

Essa dificuldade é um ponto de grande tensão entre a proposta do Projeto e a atividade 

a qual se refere o DSC-53
221

. O Projeto propõe uma ação que seja efetivamente uma conjunta 

de educadores dos museus e das escolas, isso porque a nossa motivação vem da aposta na 

possibilidade de essa colaboração ajudar a construir uma nova hegemonia cultural na 

sociedade, de uma cultura desalienante. A proposta pretende ajudar a promover na sociedade 

uma efetiva apropriação do conhecimento científico, associada a processos de construção do 

pensamento crítico e da autonomia, tarefa que exige adoção de uma relação pedagógica do 

tipo da que Gramsci propõe na citação abaixo. 

“Toda relação de hegemonia é um ato pedagógico” [Gramsci], mas essa relação 

pedagógica “não pode ser reduzida a relações especificamente escolares” [Gramsci]. 

Por isso, Gramsci enfatiza a idéia de que “não se trata de uma educação analítica 

[Gramsci], isto é, de uma educação sintética, da difusão de uma concepção de 

mundo convertida em norma de vida” [Gramsci]. Não se trata de difundir um 
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conhecimento instrumental entre as massas, mas de universalizar a capacidade de 

pensamento crítico. (ACANDA, 2006, p. 210). 

 Analisando o DSC-53 vemos que nas atividades ali citadas “a capacidade de 

pensamento crítico”, à qual se refere Acanda, não está plenamente favorecida. Consideramos 

que é possível que este conflito entre a teoria e a prática seja algo que contribui mais 

fortemente para a transformação da realidade, do que uma proposta muito elaborada e 

amadurecida, mas que não reúna as condições necessárias para “sair do papel”. Isso porque 

sabemos que para se concretizar é necessário que a proposta faça sentido para a população à 

qual se dirige, o que só é possível se esse público participar do processo de amadurecimento 

da proposição. Dessa forma, a proposta poderá se tornar o mais possível, próxima do que é 

historicamente necessário. Essa reflexão fundamenta-se no seguinte pensamento de Gramsci:  

[...] É Necessário, por conseguinte, distinguir entre ideologias historicamente 

orgânicas, isto é, que são necessárias à uma determinada estrutura, e ideologias 

arbitrárias, racionalistas, „desejadas‟. Na medida em que são historicamente 

necessárias, as ideologias têm uma validade que é “psicológica”: elas “organizam” 

as massas humanas, formam o terreno sobre o qual os homens se movimentam, 

adquirem consciência de sua posição, lutam, etc. Na medida em que são 

„arbitrárias‟, elas não criam senão „movimentos‟ individuais, polêmicas, etc. [...] 

(GRAMSCI, 1978, p.62-63). 

 Contudo, não estamos tentando justificar os erros cometidos nesta trajetória do 

“Tecendo Redes”, sendo nossa intenção apenas a de explicar as ações realizadas para 

podermos refletir sobre elas. Passaremos agora à análise do DSC-54
222

 cuja idéia central é 

“Faltou a visão do todo”. 

No DSC-54 afirma-se que: “Cada um captou uma idéia diferenciada do que era o 

Tecendo Redes”. Essa observação foi feita, especialmente, tendo como referência o atual 

momento em que estão acontecendo as reuniões para avaliar o trabalho realizado em 2007 e 

planejar o que será feito em 2008. Isto se deve ao fato de que foram poucos os momentos de 

reunião em 2007. O que aconteceu: “[...] termos estabelecido que seria no ano de 2007, que 

a gente não ia fazer um planejamento em 2007 para aplicar em 2008 e avaliar em 2009, o 

que seria o andamento de um projeto normal [...]” (Trecho de entrevista de educadora de um 

dos museus que faz parte do DSC-32
223

).  
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 O conteúdo integral do DSC-54 (Idéia central: Faltou a visão do todo) encontra-se apresentado no apêndice 

6.3, no item 6.3.7. 

223
 O conteúdo integral do DSC-32 (Idéia central: O tempo da tese) encontra-se apresentado no apêndice 6.3, no 

item 6.3.5. 



 

A “falta de tempo” para as reuniões chegou a provocar a necessidade de serem 

tomadas decisões em relação às modificações nas atividades que foram desenvolvidas com os 

estudantes, sem que todo o grupo que estava trabalhando nelas pudessem opinar. Essas são 

situações de conflito porque teoricamente esse trabalho deveria ser feito a partir de uma 

colaboração, ou seja, um trabalho desenvolvido “junto” com o outro e não pelo “outro”. E, no 

caso que foi citado no trecho a seguir, a colaboração ficou prejudicada.  

“Porque no processo de construção de uma atividade, às vezes, mudava até em função dos 

grupos diferenciados que trabalhavam nas etapas daquela atividade, então isso limitou a 

compreensão do todo” (DSC-54
224

). 

 Portanto, o fato de as pessoas não participarem de todo o processo de construção da 

atividade provocou uma participação fragmentada, e esse foi um dos motivos que gerou uma 

“falta de visão do todo” nos educadores de uma mesma instituição. Não estamos afirmando 

que tal fato tenha acontecido de forma generalizada, mas pelo menos na equipe deste o 

educador isso aconteceu. Bem, ter a visão do todo no próprio local de trabalho já era difícil, 

pior ainda era acompanhar o trabalho desenvolvido pelos educadores de outras instituições.  

Essa “falta de visão do todo” provocou, inclusive, críticas relativas à falta de 

informações sobre o conjunto de atividades desenvolvidas, como a seguinte: “[...] Que a 

SNCT seja, de fato, um coroamento de atividades e/ou propostas de trabalho já desenvolvidas 

com as escolas” (DSC-54). Bem, não podemos dizer que essa característica do trabalho foi 

plenamente realizada, mas o contrário também não é real. Existiram atividades que foram, 

sim, o coroamento de trabalhos desenvolvidos nas escolas.  

O problema causado pela “falta de visão do todo” também está explícito na frase: 

“efetivamente nem todas as instituições abriram espaços para as escolas [...]” (DSC-54). Em 

seu depoimento, que é mais longo do que o que foi exposto no DSC-54, a educadora 

demonstrou desconhecer o trabalho desenvolvido em uma determinada instituição que não 

abriu o espaço citado por ela, mas abriu outros. Abriu um espaço específico que mais se 

adequava aos objetivos do trabalho que foi planejado coletivamente por educadores do museu 

e da escola. Além disso, foi afirmado também que: “De resto, as outras instituições só 

ofereceram aquilo que já oferecem com os trabalhos que desenvolvem” (DSC-54). Essa 
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 O conteúdo integral do DSC-54 (Idéia central: Faltou a visão do todo) encontra-se apresentado no apêndice 

6.3, no item 6.3.7. 



 

afirmação entra em contradição com outras frases do DSC-51
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 que falam sobre o processo 

de construção de uma atividade nova, desenvolvido em uma das instituições nas quais a 

educadora afirma ter realizado, com os estudantes, a atividade de sempre. Essa foi uma 

atividade extra, construída para atender aos objetivos do projeto de discutir a realidade da 

região, onde essa instituição e as escolas que trabalharam com ela, estão inseridas.  

 Porém, a “falta de visão do todo,” não foi algo que ocorreu de forma isolada, pois a 

maioria dos participantes só começou a obter mais informações sobre o todo do trabalho, nos 

momentos de avaliação do projeto. Portanto, este foi um problema do projeto e não das 

pessoas em particular. Esse também é um problema muito grave porque, para ser um trabalho 

não alienado é necessário que o educador se reconheça no produto do trabalho e a “falta de 

visão do todo” dificulta essa identificação.  

Consideramos importante reconhecer esse tensionamento entre a teoria e a prática, 

mas os dados que temos sobre a avaliação do “Tecendo Redes” indicam que os educadores 

apontam críticas em relação aos problemas ocorridos na caminhada desse trabalho, mas 

também que se sentiram satisfeitos em participar dele. Inclusive é em função dessa avaliação 

positiva que esses educadores afirmam considerar importante a continuidade do Projeto. 

Portanto, entendemos que as críticas foram feitas, exatamente porque os educadores se sentem 

comprometidos com os destinos desse trabalho e desejam contribuir para o seu 

aperfeiçoamento. Porém, consideramos que, para termos uma visão mais precisa sobre essa 

questão, será necessária uma avaliação mais ampla e um processo de reflexão coletiva mais 

aprofundada, sobre a dinâmica e estratégias utilizadas nesse trabalho colaborativo entre 

museus e escolas.  

No último item da tese, ao qual nos dedicaremos a seguir, buscamos construir uma 

síntese dos resultados de nossa pesquisa, visando a oferecer subsídios para a continuidade 

desse processo de reflexão sobre os limites, tensionamentos e possibilidades da colaboração 

entre museus e escolas dentro das atuais estruturas e conjunturas sociais e institucionais.  
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 O conteúdo integral do DSC-51 (Idéia central: A ficha ajudou na colaboração) encontra-se apresentado no 

apêndice 6.3, no item 6.3.6. 



 

 

 

 

 

 

 

4.6 O QUE O CAMINHO ENSINOU 

 

 
“[...] Estas relações “inter” qualquer coisa já começa a ser difícil dentro da casa da 

gente. [...] O fundamental é não perder de vista que estamos trabalhando nos limites. 

E o tempo todo é assim: negociando com esses limites e vendo até onde é possível. 

Então, algumas coisas se rompem e aí você consegue acrescentar isso e consegue 

prosseguir com isso”. (Trecho da entrevista de uma educadora participante do 

“Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável”).  

 

 

 A frase da epígrafe explicita o sentido da tarefa que nos propomos realizar nesse texto 

final da tese. Essas palavras foram pronunciadas por uma educadora que faz parte do 

“Tecendo Redes”. Avaliando o trabalho realizado ela afirma que atuamos o tempo todo dentro 

de limites e a partir deles “[...] algumas coisas se rompem e aí você consegue acrescentar 

isso e consegue prosseguir com isso”. Sendo assim, apresentaremos uma síntese do que foi 

produzido nessa caminhada e contribui para o enfrentamento dos limites que dificultaram a 

realização das ações-reflexões. 

O caminho percorrido por essa pesquisa foi definido durante a própria caminhada, 

porque essa foi a forma encontrada para buscar a coerência entre teoria e prática. Também em 

busca dessa coerência enfrentaremos agora o desafio de realizar uma síntese do que o 

caminho ensinou. Ensinamentos que ajudam a enfrentar os limites que condicionaram as 

ações e as reflexões realizadas. Certamente será uma síntese limitada pelo “tempo da tese”, 

mas nos esforçaremos para que seja capaz de alicerçar convenientemente a continuidade dessa 

caminhada.  

 

 

4.6.1 Balanço das análises feitas na tese 

 

 

Nessa tese, abordamos duas experiências entre museus e escolas públicas existentes 

em seus entornos, investigando o processo de colaboração e refletindo sobre os resultados 

alcançados. .As categorias empíricas que identificamos nas análises dos dados foram as 

seguintes: 



 

A. LIMITES DA COLABORAÇÃO ENTRE MUSEUS E ESCOLAS: 

A.1 Limites referentes à estrutura e conjuntura da sociedade 

A.1.1 A falta de tempo para a colaboração 

A.1.2 Individualismo e Alienação 

A.2 Limites referentes à estrutura e conjuntura das instituições 

A.2.1 Falta de estrutura para o trabalho coletivo 

A.2.2 Falta de planejamento estratégico 

A.2.3 Falta de convênio entre as instituições 

A.3 Limites referentes à conjuntura da relação entre o museu e a escola 

A.3.1 Pouco tempo de encontro entre o museu e a escola 

A.3.2 Elementos dificultadores do diálogo 

A.3.3 Falta de recursos para visitas aos museus 

A.3.4 A novidade 

A.4 Limites referentes ao Projeto Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável 

A.4.1 O tempo da tese 

A.4.2 Limites do projeto em si 

B. TENSIONAMENTOS REFERENTES AOS CONFLITOS ENTRE A PROPOSTA 

DO PROJETO E A SUA CONCRETIZAÇÃO 

B.1 Espaço insuficiente para a voz de estudantes e professores 

B.2 Falta da visão do todo 



 

C. POSSIBILIDADES FORTALECIDAS PELO TRABALHO REALIZADO
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C.1 A constatação de que a colaboração entre museus e escolas é possível, viável e necessária;  

C.2 A metodologia e estratégias utilizadas favoreceram que a construção das atividades para 

os estudantes acontecesse a partir da problematização da realidade de vida destes; 

C.3 Prolongamento do tempo de visita da escola ao museu; 

C.4 Motivação de alunos e educadores dos museus e das escolas;  

C.5 Fortalecimento de vínculos profissionais, institucionais e interinstitucionais;  

C.6 Ampliação das possibilidades de impacto social das instituições;  

C.7 Ampliação da visão sobre as possibilidades da colaboração entre museus e escolas; 

C.8 Reflexão sobre os objetivos e estratégias de popularização da ciência; 

C.9 Trabalhos colaborativos em experiências anteriores facilitaram a colaboração. 

 Todas essas categorias foram discutidas na tese e dessa discussão destacaremos a 

seguir alguns pontos que consideramos constituir o eixo desta nossa análise. No caso dos 

limites, o ponto central foi a questão da “falta de tempo” para a colaboração. Essa limitação 

causou tensionamentos entre a teoria e a prática, mas apesar disso aconteceu um 

fortalecimento da colaboração entre museus e escolas. Sintetizaremos a seguir em três itens o 

que entendemos que tenham sido os pontos centrais apontados por nossa pesquisa, como 

aspectos importantes para a realização de trabalhos colaborativos entre os museus e as 

escolas. 

 

 

4.6.2 Abordagem teórico-metodológica para construção de projetos coletivos 

emancipatórios. 
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 Nesse item está sendo apresentada uma síntese das idéias – chave referentes aos DSCs discutidos 

principalmente na parte IV da tese.   



 

A riqueza das trajetórias profissionais dos educadores que participaram do trabalho 

forneceu importantes subsídios e ferramentas para que viabilizássemos a ação desenvolvida. 

Neste momento de apreciação e análise, percebemos que a despeito dos limites e tensões que 

marcaram a trajetória deste trabalho, tivemos resultados bastante positivos. A experiência 

acumulada dos educadores, mesmo com a “pedra no caminho” da “falta de tempo” para o 

amadurecimento coletivo das idéias, permitiu que rapidamente se identificassem com a 

proposta e a fizessem seguir em frente.  

 O projeto “Tecendo Redes” representou a confluência de trabalhos colaborativos 

anteriores e, nesta tese, tivemos oportunidade de comentar algumas dessas experiências. 

Vimos que essa bagagem constituiu uma cultura significativa, formada por conhecimentos, 

valores, estratégias, materiais educativos, atividades educacionais e relações sociais, que foi 

capaz de favorecer a colaboração entre os educadores no “Tecendo Redes”.  

É preciso considerar que o processo histórico da ação-reflexão, que facilitou a postura 

de permanente troca no Projeto, acontece não apenas na prática cotidiana dos museus e 

escolas que dele participaram, mas também no campo acadêmico. Por esse motivo, 

relacionamos alguns trabalhos que julgamos do interesse daqueles que pretendam conhecer 

melhor, o que tem sido produzido no contexto de trabalho dos três museus que participaram 

do “Tecendo Redes” em 2007. Consideramos relevante essa referência porque, direta ou 

indiretamente, as pesquisas afetam as ações desenvolvidas por esses museus e, 

conseqüentemente, as relações desses com as escolas.  

Alertamos, porém, para o fato de que a listagem citada é extremamente incompleta 

porque foi construída apenas a título de exemplo das possibilidades existentes. Por uma 

questão dos limites do escopo desse trabalho, dentro da diversidade de trabalhos que 

poderiam ser citados, selecionamos apenas algumas das Dissertações de Mestrado e Teses de 

Doutorado de autoria das equipes atuais dos três museus participantes do “Tecendo Redes”.    

 

Exemplos de trabalhos acadêmicos produzidos por educadores do Museu de 

Astronomia e Ciências Afins: 

*Trabalhos concluídos: 



 

CAZELLI, Sibele. Alfabetização científica e os museus interativos de ciência. 1992. 

Dissertação (Mestrado em Educação)–Departamento de Educação, Pontifícia Universidade 

Catolica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1992.  

CAZELLI, Sibele. Ciência, cultura, museus, jovens e escolas: quais as relações? Tese 

de Doutorado - Rio de Janeiro: PUC-Rio, Departamento de Educação, 2005. 

NASCIMENTO, Cecília Maria Pinto do. Uma Grade de Perfis Teóricos para Estrelas 

Massivas em Transição, Dissertação de Mestrado em Astronomia. Observatório Nacional, 

ON, Brasil. 2003. 

FALCÃO, Douglas. Padrões de Interação e Aprendizagem em Museus de Ciências. 

Mestrado em Educação. Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil. 1999. 

FALCÃO, Douglas. The study of visitors understanding in Science Museums by means 

of Stimulated Recall Method, Tese de Doutorado em Education and Community Studies. 

University of Reading, UR, Inglaterra: 2006. 

VALENTE, Maria Esther Alvarez. Educação em museu: o público de hoje no museu de 

ontem. 1995. Dissertação (Mestrado)–Departamento de Educação, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1995. 

 

*Trabalhos em andamento: 

COSTA, Andréa Fernandes. Museu de Ciência: instrumentos científicos do passado 

para a educação em ciências hoje. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Educação do Centro de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

VALENTE, Maria Esther Alvarez. Ciência Público e Museu: a emergência dos museus 

de ciência no Brasil nos anos 80.  Tese de Doutorado em Geociências. Especialidade: 

Educação Em Ciência. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil.  

 

Exemplos de trabalhos acadêmicos produzidos por educadores do Museu da Vida: 

*Trabalhos concluídos: 

BONATTO, Maria Paula. Educação ambiental  em  escolas  públicas:  fundamentos  

para o raciocínio ecológico.  Rio  de Janeiro, 1991 Dissertação (Mestrado em Educação). 

IESAE/FGV.  

CÂMARA, Roberta Nobre da. A Patrimonialização de Material Genético Brasileiro. O 

estudo de caso da coleção de fungos filamentosos do IOC. 2008. Dissertação (Mestrado em 

Museologia e Patrimônio) - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 



 

GRUZMAN, Carla. Educação e comunicação no museu de ciências: uma proposta de 

avaliação qualitativa do Jogo do Labirinto no contexto da exposição Chagas do Brasil. 2003. 

Dissertação (Mestrado)-Programa de Pós-Graduação do Núcleo de Tecnologia Educacional 

para a Saúde, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003. 

JUNG, Taiana Santos Teodosio. Espaço Maré: Histórias, Trajetórias e Desafios, 

Mestrado em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais. Escola Nacional de Ciências 

Estatísticas, ENCE, Brasil. 2006
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. 

KÖPTCKE, L. S. Ecole et Musée:quelles rélations possibles? Étude de cas de l'Atelier 

des Enfants du Centre Georges Pompidou, (Mestrado em Diploma de Estudos Avançados 

Em Museologia). Muséum National D'histoire Naturelle, MNHN, França. 1994. 

KÖPTCKE, L. S. Les enseignants et léxposition scientifique: une étude de 

láppropriation pédagogique des expositions et durôle de médiateur de lénseignant 

pendant la visite scolaire, Tese (Doutorado em Museologia). Muséum National D'histoire 

Naturelle, MNHN, França. 1998.  

SEIBEL, M. I. A Formação e a Prática do Educador e suas relações c/ a educação das 

classes populares. Mestrado em Filosofia da Educação. Fundação Getúlio Vargas, IESAE, 

Brasil. 1986. 

REIS, Bianca Santos Silva. Expectativas dos professores que visitam o Museu da Vida. 

2005. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Educação, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2005.  

ROCHA, Vânia. A contribuição da visita ao museu da vida para a formação de 

concepções sobre saúde: uma experiência com jovens do projeto ciência e sociedade. 

Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Ensino em Biociências e Saúde, Instituto Oswaldo 

cruz. Rio de Janeiro, 2008. 

STUDART, Denise C. To Act or Not to Act? The Use of Drama in Museum Live 

Interpretation. Mestrado em Museum Studies. University College London, UCL, Grã-

Bretanha. 1995. 

STUDART, Denise C. The Perceptions and Behaviour of Children and their Families 

in Child-Orientated Museum Exhibitions. Doutorado em Museum Studies. University 

College London, UCL, Grã-Bretanha. 2000. 

VASCONCELLOS, Maria das Mercês Navarro. Educação Ambiental: Ponte entre 

diferentes áreas do conhecimento. Dissertação de Mestrado em Educação. Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC/RJ, Brasil. 1994.  

 

*Trabalhos em andamento: 
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 Nesse caso a autora não faz mais parte da equipe do Museu da Vida, mas a mantivemos na lista porque esse 

trabalho foi muito importante para o trabalho realizado no Tecendo Redes. A autora dessa pesquisa fez parte da 

equipe que realizou o projeto até o final de 2007. 



 

SEIBEL, M. I. Educação nos Museus de Ciências: O papel dos serviços educativos, 

suas relações com os objetivos do museu e com os públicos internos e externos. 
Doutorado em Geociências. Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil. 

MENDES, Isabel. "Limites e Possibilidades da Educação Profissional em Ciências". 

Programa de Pós-graduação em Educação Profissional em Saúde. Escola Politécnica Joaquim 

Venâncio/ Fiocruz.    

BONATTO, Maria Paula. Museus de Ciências como referência para a 

intersetorialidade em saúde de populações em estado de vulnerabilidade social: o caso 

do Museu da Vida em Manguinhos. Doutorado em Saúde Pública. Escola Nacional de 

Saúde Pública Sérgio Arouca. 

BATISTA, Alessandro Machado Franco. O uso de objetos e prédios históricos em museu 

interativo de ciências. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Educação 

da UFF. 

 

Exemplos de trabalhos acadêmicos produzidos por educadores do Núcleo de 

Educação Ambiental do Instituto de Pesquisa Jardim Botânico: 

*Trabalhos concluídos: 

SAISSE, Maryane Vieira. A escola vai ao Jardim e o Jardim vai à escola: a dimensão 

educativa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado)–Departamento 

de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

GOUVEIA, Maria Teresa de Jesus. Uma abordagem participativa na construção de um 

diagnóstico sócio ambiental: o caso da Bacia Hidrográfica do rio dos Macacos, Rio de 

Janeiro, RJ. Niterói, 2002  Dissertação (Mestrado em Ciência Ambiental). Centro de Estudos 

Gerais, Instituto de Geociências, Universidade Federal Fluminense. 

 

*Trabalhos em andamento: 

SAISSE, Maryane Vieira. Políticas Públicas em Educação Ambiental. Programa de Pós-

Graduação em Educação da UFRJ. Tese de Doutorado.  

 

Além dos trabalhos indicados existem muitos outros que poderiam ser citados como 

exemplos de pesquisas que, de forma mais ou menos direta, contribuíram para a construção da 

cultura que influenciou no trabalho colaborativo realizado no “Tecendo Redes”. Inclusive, 



 

fazem parte deste universo as pesquisas acadêmicas realizadas por educadores das instituições 

da educação formal que participaram do Projeto
228

.  

 

 O segundo destaque a ser feito em relação à abordagem teórico-metodológica é o 

seguinte: a metodologia partiu da problematização da realidade de vida (local/global) dos 

estudantes, visando a contribuir para a construção de uma cultura que contribua para a sua 

transformação. Essa estratégia metodológica contribuiu para promover o diálogo entre os 

profissionais envolvidos no trabalho.  

Nessa tese já discutimos a importância de os projetos de trabalho coletivo serem 

construídos com a participação de todo o grupo que irá executá-lo. Isso porque para que um 

trabalho colaborativo represente a “vontade coletiva” deve existir uma identificação entre os 

objetivos do projeto, que comandam e orientam o trabalho, com a vontade política dos que o 

realizam. Essa identificação terá maiores possibilidades de ocorrer de fato, se o projeto for 

construído a partir de uma metodologia participativa. Para isso são necessárias “ferramentas” 

que ajudem a fazer com que o projeto coletivo expresse, o mais fielmente possível, a voz do 

grupo. No item 3.2 da tese abordamos esse tema e vimos que a ficha, que foi preenchida pelos 

estudantes no “Tecendo Redes” e os DSCs, que traduziram a fala dos componentes do grupo, 

podem se constituir em ferramentas desse tipo
229

.  

A ficha preenchida pelos estudantes ajudou no enfrentamento do principal limite: 

“falta de tempo para colaboração”, tendo em vista que colaborou com os educadores no 

entendimento e na apropriação mais rápida do Projeto.  Dessa observação, concluímos que a 

ficha foi uma ferramenta importante para que, o envolvimento dos educadores acontecesse a 

partir de uma motivação intrínseca (TAPIA, 2001). Esse se mostrou o tipo de motivação 

necessária para que o trabalho fosse realizado a partir da autodeterminação e autonomia dos 

indivíduos. Consideramos essa uma condição indispensável para que as relações estabelecidas 

no processo de trabalho fossem horizontais e, para que pudéssemos caracterizá-lo, 

verdadeiramente, como não alienado.  
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 Não existiu tempo hábil para realizarmos a pesquisa necessária para citarmos esses trabalhos.   

229
 Em 2007 não foi possível trabalhar mais profundamente as respostas que os estudantes deram à ficha, mas um 

dos museus já está começando a fazer isso. A idéia é construir com as respostas dos estudantes DSCs que 

possam constituir um material que forneça elementos para dar continuidade ao diálogo entre os museus e as 

escolas. 



 

A partir desse ponto vimos que, para a viabilização do trabalho colaborativo 

comprometido com a transformação da realidade, foi fundamental que existissem 

“ferramentas” que puderam ajudar no enfrentamento dos limites. Ao incluirmos essas 

ferramentas permitimos que o trabalho fosse comandado e orientado, pelo compromisso dos 

indivíduos e dos grupos, para com os objetivos e referenciais do coletivo, e não por agentes 

externos.  

Essas considerações nos levam à conclusão de que a ficha utilizada no “Tecendo 

Redes” funcionou neste projeto como uma ferramenta que ajudou a promover e a agilizar a 

colaboração. Consideramos importante destacar esse ponto, devido ao fato de os limites que o 

capitalismo impõe a projetos emancipatórios, se materializarem na “falta de tempo” para a 

colaboração. Então, projetos do tipo estudado nessa tese devem imprimir um ritmo acelerado 

aos processos de trabalho colaborativo, para que conquistem maior efetividade em relação ao 

alcance de seus objetivos. Em outras palavras, é importante que nesses projetos a colaboração 

seja mais “produtiva”. Todavia, a produtividade é oposta à que prega o capitalismo. Os 

“produtos” desse trabalho visam a questionar esse modo de produção e a contribuir para 

alternativas societárias que mirem uma produção não alienada e a plena realização humana.   

Portanto, concluímos que é muito importante que sejam construídas estratégias e 

“ferramentas” que possam agilizar a “co-laboração” (FREIRE). Mas, para que esses processos 

de agilização do trabalho colaborativo não o torne incoerente com os objetivos do projeto 

emancipatório, são necessários alguns cuidados. Deve-se atentar para que a agilização seja 

fundamentada em determinados princípios e critérios acertados coletivamente, partindo de um 

referencial teórico coerente com os objetivos do trabalho do grupo. Nesse sentido, para 

oferecermos uma contribuição mais sistematizada para a concretização desta proposta, 

apresentamos a seguir uma reflexão fundamentada nas conclusões que tiramos através da 

pesquisa realizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4.6.3 A “cooperação” como ferramenta da “co-laboração” em projetos emancipatórios. 

 

 

No presente item vamos apresentar a nossa síntese em relação à dinâmica do trabalho 

colaborativo em projetos emancipatórios. Iniciaremos retomando a seguinte afirmação de 

Marx sobre a cooperação: 

O efeito do trabalho combinado não poderia ser produzido pelo trabalho individual, 

e só o seria em um tempo muito mais longo ou numa escala muito reduzida. Não se 

trata aqui da elevação da força individual através da cooperação, mas da criação de 

uma força produtiva nova, a saber, a força coletiva. (MARX, 2006, p. 379) (grifo 

nosso). 

 Marx faz essa afirmação a partir da análise da dinâmica de trabalho no modo de 

produção capitalista. Nesse caso essa “força produtiva nova”, criada a partir da dinâmica da 

cooperação, acontece porque existe uma combinação dos trabalhos individuais. No 

capitalismo, diferentemente, os trabalhos de indivíduos e dos grupos são combinados de 

forma “violenta”, a partir de um processo de cooperação controlado por uma força externa a 

eles.  

Na realidade, no processo de produção do capital o trabalho é uma totalidade – uma 

combinação de trabalhos – cujas partes componentes individuais são estranhas uma 

à outra, de forma que o processo global como uma totalidade não é o trabalho do 

trabalhador individual, e, mais que isso, apenas é o trabalho reunido dos diferentes 

trabalhadores [violentamente] combinados, e não [voluntariamente] 

combinados uns com os outros. (A combinação deste trabalho aparece tão só 

como subserviente e conduzida por uma vontade e uma inteligência estranhas). 

(MARX, apud MÉSZÁROS, 2002, p.971-972) (grifo nosso). 

 Portanto, no capitalismo a cooperação resulta de um “ato de violência” contra os 

trabalhadores, que se concretiza forçando cada trabalhador a realizar o seu trabalho, visando à 

produção de algo que deve servir para o processo de acumulação do capital. Para conseguir 

fazer isso, ele é obrigado a realizar esse seu trabalho dentro de uma determinada dinâmica, 

que está descrita na seguinte frase de Marx: 

Todo trabalho diretamente social ou coletivo, executado em grande escala, exige, 

com maior ou menor intensidade, uma direção que harmonize as atividades 

individuais e preencha as funções gerais ligadas ao movimento de todo o organismo 

produtivo, que difere do movimento de seus órgãos isoladamente considerados. Um 

violinista isolado comanda a si mesmo; uma orquestra exige um maestro. Essa 

função de dirigir, superintender e mediar, assume-a o capital logo que o trabalho a 



 

ele subordinado se torna cooperativo. Enquanto função específica do capital adquire 

a função de dirigir caracteres especiais. (MARX, 2006, p384). 

 Marx explica que no capitalismo, para que exista a cooperação, o trabalhador tem de 

ser comandado por forças externas a ele. Porque, como diz o autor: “Um violinista isolado 

comanda a si mesmo; uma orquestra exige um maestro”. E, para que a orquestra toque a 

música certa, no ritmo necessário ao processo de dominação social que sustenta o capitalismo, 

o maestro deve ser o capital. Somente assim fica garantido que os músicos não realizem 

nenhum tipo de alteração na música, de forma a prejudicar o processo de acumulação do 

capital. Afinal, o capitalismo criou essa orquestra para tocar uma determinada música, e não 

para que os músicos utilizem livremente a sua criatividade e se realizem a partir de sua 

condição de artistas.  Ele pode até usar sua criatividade, mas esta também deve ser comandada 

por esse mesmo maestro, para que seja utilizada apenas no sentido de tocar melhor a mesma 

música e não para mudar a música. 

 Mas, quem deve ser o maestro quando a música a ser tocada é outra bem diferente? Ou 

seja, quando a música deve servir a propósito inverso? Quando a música a ser tocada deve ser 

uma, que possa ajudar a destruir as relações de dominação que sustentam o processo de 

acumulação do capital? Em outras palavras, quem deve reger a orquestra quando esta 

pretende tocar uma música que foi criada para construir relações sociais que sejam: 

horizontais, equânimes, prudentes, socioambientalmente responsáveis, viáveis, prospectivas? 

Será que essa outra música é própria para ser tocada por músicos em apresentações solo ou 

em orquestras? Será que para tocar esta música diferente, a orquestra não precisa de maestro? 

Será que ter um maestro significa necessariamente que os músicos não possam exercer sua 

criatividade? Será que no momento da apresentação da orquestra os músicos poderão ir 

mudando a música, cada um do seu jeito, sem combinar nada com os outros? Será que o 

maestro que rege esta orquestra deve ser menos rigoroso no exercício de sua função, do que o 

maestro que rege a outra orquestra? Ou será que ele deve ser ainda mais rigoroso, porque a 

orquestra que ele rege está cercada por outras orquestras, que tocam outras músicas, todas 

juntas?  

 Essas são questões que ajudam a refletir sobre o trabalho cooperativo, dentro de uma 

sociedade capitalista. Contudo sabemos que essa situação é muito complexa e exige que 

muitas outras questões sejam alvo de reflexão. É preciso pensar, por exemplo, nas seguintes 

questões: Será que todos os trabalhadores no capitalismo trabalham unicamente em função da 

acumulação do capital? E em relação a isto, será que existe alguma particularidade no que diz 



 

respeito aos servidores públicos? Será que só existe trabalho não alienado no socialismo? Será 

que no socialismo, necessariamente, o trabalho seria não alienado? Como definir quais são os 

trabalhos necessários à sociedade? Como dividir essas tarefas sem causar alienação? Será que 

a “violência” aplicada pelo capitalismo para controlar a cooperação é igualmente agressiva 

aos trabalhadores de todos os países?
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Bem, todas essas questões são para ajudar a pensar sobre a dinâmica dos processos de 

trabalho, dentro de uma sociedade capitalista. A pesquisa que realizamos nos permite afirmar 

que, no caso de esse ser um trabalho realizado por um grupo de trabalhadores, especialmente 

quando é formado por educadores, a ação coletiva ganha sentido e produz maiores efeitos, na 

medida em que é regida por um projeto coletivo. Voltando à metáfora da orquestra, neste caso 

o maestro é o projeto de trabalho construído pelo grupo.  

A partir do que discutimos nessa tese, e sintetizamos no item anterior, entendemos que 

o trabalho realizado pelos educadores nas ações colaborativas, sobre as quais refletimos aqui, 

pode ter produzido um efeito mais significativo para a transformação da realidade, por ter sido 

colaborativo. O conceito de colaboração que foi adotado em nosso trabalho fundamenta-se no 

seguinte pensamento de Paulo Freire: 

Enquanto na teoria antidialógica a conquista, como sua primeira característica, 

implica um sujeito que, conquistando o outro, o transforma em quase „coisa‟, na 

teoria dialógica da ação, os sujeitos se encontram para a transformação do mundo 

em co-laboração (FREIRE, 1987, p.165) (Grifo nosso). 

Em outras palavras, entendemos colaboração como um trabalho que se faz, não pelo 

outro, e sim junto com o outro “[...] para a transformação do mundo”. Ou seja, a “música” a 

ser tocada não é a que foi criada para a manutenção dos processos de acumulação do capital. 

Neste caso a música que reúne a orquestra é a outra, é aquela que pretende questionar as 

relações de dominação que sustentam o capitalismo. E para isto nessa orquestra a regência 

precisa ser de uma natureza diferente da praticada na outra. Na orquestra que trabalha pela 

mudança da música, a regência deve ser assumida pelo coletivo. Isto significa que o projeto 

coletivo deve ser construído de forma verdadeiramente participativa. Uma participação que 
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 As questões desse parágrafo foram inspiradas em um questionamento do nosso texto que foi feito por uma 

educadora. Fazemos essa observação pelo que esse exemplo representa em termos de elementos para a reflexão 

sobre as possibilidades do trabalho colaborativo que acontece entre os trabalhadores mesmo dentro do contexto 

do capitalismo. Porém, como vimos na tese, isto acontece a partir de limites. Nesse caso, por exemplo, não 

houve tempo para uma conversa pessoal a respeito desses questionamentos a interação com essa educadora 

aconteceu via internet.  E nessa interação aconteceram outros questionamentos que provocou em acréscimos 

nesse texto. Esse tipo de colaboração aconteceu muitas vezes no processo de construção dessa tese.  



 

garanta que todo o grupo se reconheça no produto do trabalho coletivo.  Ou seja, um tipo de 

participação a partir do qual o grupo efetivamente interfira nos rumos do trabalho realizado.  

Mas, nossa pesquisa mostrou também que, o trabalho colaborativo regido por um PPP 

emancipatório, enfrenta muitos limites, por se realizar dentro do capitalismo. Vimos que o 

principal limite foi a “falta de tempo” para a colaboração e que isto causou um conflito, entre 

a proposta do Projeto e a concretização de suas ações.  Retomamos este ponto para enfrentar a 

seguir a questão central que fica de nossa pesquisa. Entendemos que devemos trabalhar pela 

superação da estrutura e da conjuntura social, que impõem limites para a concretização de 

relações sociais colaborativas. Todavia, enquanto o limite da “falta de tempo” para a 

colaboração não for superado, é preciso enfrentá-lo. Portanto, a questão a ser discutida é: que 

estratégias adotar neste enfrentamento? Já demos início a essa discussão em momentos 

anteriores da tese e agora acrescentaremos mais um elemento.  

Nas ações colaborativas que analisamos, vimos que em alguns momentos foi 

necessária a divisão de tarefas para viabilizar a realização de algum trabalho, para cujo 

desenvolvimento de forma coletiva, não se dispunha de tempo. hábil.  Essa divisão de 

trabalho e a combinação das diversas ações realizadas foram fundamentais para a 

concretização das ações analisadas na tese. A “força coletiva” gerada por essa combinação de 

trabalhos, ou seja, a “cooperação” (MARX, 2006) viabilizou o enfrentamento do limite da 

“falta de tempo” para a colaboração. A partir dessa situação entendemos que esta divisão e 

combinação de trabalhos, ou seja, a “cooperação” entre os educadores, pode ser fundamental 

para viabilizar a prática de um PPP emancipatório. Contudo, é necessário que essa estratégia 

da “cooperação” seja muito bem pensada pelo grupo, nos processos de construção e 

reconstrução do projeto coletivo, para que minimize a produção de trabalho alienado.  

Concluímos, portanto, que a “cooperação” explicada por Marx como o tipo de relação 

que cria uma “força produtiva nova”, deve ser pensada como uma ferramenta que 

instrumentalize os processos de “co-laboração” proposta por Paulo Freire. Porém, essas 

mesmas ferramentas devem ser utilizadas de tal forma que as torne capazes de contribuir na 

concretização de projetos de fato emancipatórios
231

. A partir dessa perspectiva, 

apresentaremos a seguir a síntese de uma proposta para a colaboração entre museus e escolas.  
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 Um estudante de história aconselhou que fosse feita aqui a seguinte ressalva: no exemplo da experiência 

socialista na União Soviética, devido ao contexto do cenário internacional da época, aconteceram conflitos entre 

o projeto de emancipação e os métodos de controle das relações sociais. E a História mostra que a partir desses 



 

4.6.4 A colaboração entre museus e escolas a partir de um projeto político pedagógico 

emancipatório 

 

 

As análises feitas na tese nos permitem afirmar que a colaboração entre museus e 

escolas pode ser uma estratégia importante para a prática de um projeto político pedagógico 

emancipatório. Isto porque o trabalho colaborativo que analisamos gerou uma “força 

produtiva nova” (MARX), a partir da combinação das especificidades de cada uma dessas 

instituições. A colaboração ajudou a ampliar as possibilidades que tanto os museus quanto as 

escolas possuem para contribuírem nos processos de construção de uma cultura contra 

hegemônica (GRAMSCI) na sociedade.     

A ampliação do impacto social causado por projetos semelhantes aos defendidos nessa 

tese, pode ser ainda maior se de fato for dada continuidade aos processos de construção de 

convênios interinstitucionais, que se iniciaram no “Tecendo Redes”. Acreditamos que essa 

continuidade deva acontecer, porque a colaboração não ficou restrita aos servidores do corpo 

técnico dessas instituições, estendendo-se também aos seus gestores.  

Ressaltamos, porém, que para conquistar a ampliação de resultados positivos nessa 

colaboração, é necessário que o projeto de trabalho coletivo respeite as funções sociais e 

especificidades de cada uma das instituições envolvidas. Cada instituição deve ficar 

responsável pela parte do trabalho que tiver melhores condições de desenvolver. Defendemos 

nessa tese a proposta de que a colaboração entre o museu e a escola, aconteça a partir de uma 

relação onde ocorra uma complementaridade entre as duas instituições. Isto significa que a 

divisão e a combinação entre os trabalhos desenvolvidos devam ocorrer de tal forma que 

sejam maximizadas as potencialidades educativas de cada uma delas. Ou seja, isto deve ser 

feito de tal forma que tenha maiores chances de produzir um impacto social maior do que o 

alcançado pela soma do trabalho das duas instituições. Portanto, reafirmamos que a proposta é 

a de um tipo de relação em que as instituições se unam para criar algo novo, e não para uma 

instituição suprir deficiências da outra. 

                                                                                                                                                         
conflitos aconteceram graves distorções sobre as quais precisamos refletir para melhor entender o que aconteceu 

no passado favorecendo com isso avançar para o futuro a partir de um maior acúmulo de reflexões.  A ressalva 

se deve especialmente a termos sugerido, em duas das questões propostas para a reflexão, que o maestro da 

orquestra que atua em função da mudança da música devesse ser mais rígido. Consideramos que a questão aqui é 

de definir o que significa rigidez nesse caso. O que propomos é que essa rigidez seja a que possa “garantir” que a 

regência seja de fato assumida pelo coletivo.  Em outras palavras, consideramos que o projeto coletivo é algo 

que é indispensável para que a ação colaborativa de fato tenha possibilidades de ser “RADICAL” no sentido de 

ser capaz de atingir a raiz dos problemas societários causados pelas relações sociais de dominação e exploração.  



 

 Assim, tanto o museu quanto a escola terão melhores condições para o 

desenvolvimento de seu trabalho, a partir de sua função social e especificidade institucional. 

Desta forma, estas instituições contribuirão mais efetivamente para a concretização de um 

PPP emancipatório, oferecendo o que elas possuem de melhor. Segundo o nosso 

entendimento, isto significa que o museu deve principalmente se ocupar da tarefa de trabalhar 

para ampliar a motivação intrínseca dos alunos, gerando um maior envolvimento destes nos 

processos de construção do conhecimento. A escola deve propiciar a vivência de processos de 

construção individual e coletiva de conhecimentos dos estudantes, a partir de um PPP 

elaborado de forma participativa e competente, no que diz respeito à formação autônoma e 

cidadã.  

Em nossas análises constatamos que toda essa proposta pode ficar comprometida pela 

“falta de tempo” para a realização de ações colaborativas e para a reflexão sobre elas. 

Comprometimento esse que acontece nas escolas, nos museus e nas relações entre essas 

instituições. Mas, vimos também que é exatamente esta colaboração entre os museus e as 

escolas que pode ajudar a “prolongar o tempo da visita ao museu” (DSC-42
232

), ampliando 

assim as possibilidades de sua interferência na motivação dos estudantes, no sentido de se 

envolverem mais efetivamente nos estudos.  A realização de um trabalho continuado entre os 

museus e as escolas pode ocorrer a partir, por exemplo, da realização de atividades 

complementares antes, durante e depois da visita ao museu. Desta forma, juntos, os museus e 

as escolas conseguem enfrentar melhor o limite da “falta de tempo” para a colaboração 

durante o curto tempo de visita ao museu.  

Esse limite da “falta de tempo” permanece, mas o caminho percorrido até aqui permite 

avançarmos, pois o que foi apreendido na trajetória da colaboração realizada, oferece-nos 

subsídios para enfrentá-lo. Nas atividades realizadas no “Tecendo Redes” foi possível 

observar que o fato de estas estarem vinculadas a um projeto, que visava a contribuir para a 

transformação da realidade, motivou os estudantes. Outro fator motivador foi a exposição dos 

trabalhos dos estudantes, produzidos nos museus e em outros espaços públicos, em evento de 

popularização da ciência
233

. 
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 O conteúdo integral do DSC-42 (Idéia central: Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu) 

encontra-se apresentado no apêndice 6.3, no item 6.3.6. 
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 Evento no qual os estudantes apresentaram uma série de trabalhos construídos por eles durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia de 2007.   



 

Desta forma, vimos que quando a colaboração entre os museus e as escolas acontece, a 

partir de um PPP com o qual os envolvidos se identificam, os resultados conseguidos são 

muito mais significativos. Existem, nesse caso, maiores possibilidades para que o sentido 

político do trabalho educativo configure-se num importante elemento para um envolvimento 

autodeterminado e autônomo de educadores e estudantes, nas ações educacionais. 

 

 

4.6.5 Avaliação sócio-política dessa tese 

 

 
“A melhor maneira que a gente tem de fazer possível amanhã alguma coisa que não 

é possível ser feita hoje, é fazer hoje aquilo que hoje pode ser feito. Mas, se eu não 

fizer hoje o que hoje pode ser feito e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, 

dificilmente eu faço amanhã o que hoje também não pude fazer” (FREIRE, apud 

GADOTTI, 2004). 

 

 

 Em nossa pesquisa refletimos sobre as atividades realizadas nesse trabalho e na tese 

analisamos os limites, tensionamentos e possibilidades das colaborações entre museus e 

escolas. Mas, tanto as ações desenvolvidas quanto as reflexões aqui traçadas não pertencem 

apenas a um indivíduo, pois são produtos da continuidade de um trabalho coletivo. 

Consideramos que este é o principal mérito do trabalho realizado, pois isso significa que essa 

tese é apenas algo pontual dentro de um processo social mais amplo, de construção de uma 

cultura da colaboração entre museus e escolas. Ou seja, este é um processo que não começou 

com essa pesquisa e nem se conclui com ela.  

Uma das possibilidades que vemos na continuidade desse trabalho desenvolvido no 

“Tecendo Redes” é o de este Projeto subsidiar a formulação de políticas públicas para uma 

ação colaborativa entre a educação formal e a não formal. Vimos nessa tese que é preciso 

combater a fragmentação das demandas de projetos que chegam até as escolas públicas, que 

são propostos por diferentes órgãos governamentais e outros atores sociais. Na reunião geral 

de avaliação do “Tecendo Redes” foi feita a crítica a esta pulverização de demandas que 

chegam até as escolas. Foi sugerido que poderia, por exemplo, acontecer uma integração da 

política pública das Conferências Infanto-Juvenis de Meio Ambiente (MMA e MEC) com a 

da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (MCT). Consideramos que essa é uma proposta 

muito interessante até porque pode contribuir para ampliar os efeitos dessas políticas.  Além 

disso, vemos que essa colaboração pode gerar até uma potencialização dos recursos investidos 



 

nessas políticas. E tudo isso pode ser ampliado na medida em que aumentam as conexões 

entre os diversos órgãos governamentais nas diferentes instâncias (nacional, estadual e 

municipal). Nesse sentido vemos que seria interessante que a proposta feita na referida 

reunião fosse ampliada para incluir, por exemplo, os Ministérios da Cultura e da Saúde. Tais 

ações integradoras de projetos podem facilitar o enraizamento da educação ambiental em 

nossas escolas, nos museus e na sociedade.  

Entendemos que a articulação entre projetos pode constituir um grande passo para que 

eles se tornem ações mais continuadas e mais efetivas, do que algumas das ações que têm sido 

propostas para as escolas. Percebemos que esse tipo de colaboração que propomos, pode 

também, criar uma forma mais coerente de aplicação de recursos. Apreendemos de nossa 

experiência profissional que atualmente têm sido investidos em Olimpíadas
234

 e outros tipos 

de concursos que estão se proliferando pelo Brasil, uma quantia muito significativa de 

recursos. Pensamos que esse tipo de atividade pode estar reforçando o desenvolvimento de 

um trabalho alienado nas escolas, porque estudantes e professores são estimulados a realizar 

um trabalho animado não pela concretização da tarefa que em si os realiza, mas sim pela 

conquista de algo externo: um prêmio qualquer (desde coisas materiais até status social). 

Entendemos que esse tipo de atividade contribui para alimentar a cultura de que a competição 

é um valor a ser preservado e alimentado, para que os estudantes possam se adaptar ao 

sistema social vigente. Podemos ver um exemplo disso no seguinte trecho escrito por um 

grupo de professoras:  

[...] Concluindo, destacamos como resultado deste evento a motivação dos alunos na 

realização das atividades e a competição saudável entre as equipes. Ressaltamos que 

atividades desta natureza são importantes para desenvolver o raciocínio e o espírito 

competitivo, preparando os alunos para novos desafios em sua vida escolar, 

profissional e pessoal
235

 

Propostas como essa, que promovem nas escolas competições entre os estudantes em 

nome de uma motivação para os estudos, ou até como meio para “prepará-los para a vida,” 

muitas vezes carecem de uma reflexão sobre os impactos dessas estratégias na formação 

desses jovens enquanto cidadãos. Em geral, essas atividades reforçam a ideologia da 
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 Podemos a título de exemplo citar alguns casos: Olimpíadas de Matemática, Física, Genética, Português e 

Astronomia, Língua Portuguesa, apenas para uma pequena amostragem desta proliferação de propostas 

competitivas que tem sido feitas para as escolas do país e que têm consumido uma grade parte dos recursos para 

projetos de popularização da ciência. 
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 Texto no qual quatro professoras apresentam uma OLIMPÍADA DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA que foi 

realizada em uma escola municipal. Esse texto está disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://ccet.ucs.br/eventos/outros/egem/relatos/re30.pdf. Acessado em  02-06-08.  

http://ccet.ucs.br/eventos/outros/egem/relatos/re30.pdf.%20Acessado%20em%20%2002-06-08


 

meritocracia, que alimenta o individualismo e que, por sua vez, sustenta e é sustentado pelo 

capitalismo, mantenedor de 2/3 da humanidade abaixo da linha da miséria.
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A carência de reflexão é tão significativa que leva a grandes incoerências, como, por 

exemplo, políticas públicas que se dizem promotoras da “inclusão social”, direcionarem uma 

quantia significativa de recursos para esse tipo de atividade, que alimenta a cultura do 

individualismo que sustenta e é sustentada pela exclusão social que caracteriza a sociedade 

atual. Consideramos que tais políticas atrapalham a concretização de uma ação educativa 

efetivamente emancipatória.   

Entendemos que um efetivo diálogo entre museus e escolas pode contribuir para 

fornecer maior visibilidade à realidade escolar e com isso, talvez, a voz de professores e 

estudantes possa chegar mais efetivamente aos formuladores de políticas públicas. Quando 

isso acontecer, provavelmente será mais fácil problematizar algumas das propostas que têm 

sido feitas para as escolas, tais como as de melhorar o Ensino de Ciências. Propostas muitas 

vezes formuladas sem um conhecimento mais aprofundado da realidade das escolas nas quais 

se pretende “intervir”.  

Além de oferecer subsídios para a formulação de políticas públicas, outro objetivo do 

nosso trabalho visava à construção de conhecimentos que pudessem contribuir para tornar 

mais orgânico o trabalho colaborativo entre instituições da educação formal e não formal. 

Avaliamos que, também em relação a esse objetivo, o resultado foi muito positivo porque, 

com essa pesquisa, descobrimos uma fundamentação teórica que complementa e aprofunda a 

nossa reflexão anterior: o arcabouço teórico-metodológico de pensadores como Marx e 

Gramsci. Entendemos que essa incorporação pode contribuir para que a colaboração entre 

museus e escolas forneça maiores subsídios para a construção de uma nova hegemonia 

(GRAMSCI) cultural na sociedade.  

Avaliamos que, o conceito de cooperação proposto por Marx, trouxe impactos para o 

cotidiano de trabalho dos educadores envolvidos no “Tecendo Redes” e gostaríamos de 

comentar o que isso significou para a nossa reflexão. Antes de conhecermos esse conceito 

utilizávamos, para justificar o trabalho conjunto entre museus e escolas, a idéia de que esta 

união produzia uma sinergia capaz de ampliar o efeito social da ação dessas instituições. Essa 
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 Dado retirado do texto de Frei Beto intitulado “Alternativas pós-capitalistas”. Disponível no seguinte 

endereço eletrônico: http://br.geocities.com/mcrost10/fb01.htm.  Acessado em 9-06-08 as 15h00 horas. 



 

compreensão foi muito importante para a idealização do projeto e para a sua concretização. 

Uma evidência desta referência inicial é a presença da idéia de construção de sinergias, tanto 

no Projeto Tecendo Redes, quanto nos discursos dos educadores.
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A referência que tínhamos 

inicialmente para definir esse entendimento sobre o efeito positivo da ação coletiva era a 

seguinte proposta construída por Mauro Guimarães em sua tese de doutorado, amplamente 

utilizada por esse autor em suas ações educativas e publicações: 

“Ao exercermos, de forma individual e coletiva, essa resistência ao „caminho único‟, 

mudaremos o curso da história. Para isso, a compreensão da sinergia é fundamental. 

Sinergia é a força resultante de um movimento conjunto
238

 que se produz por uma 

intenção coletiva, concentrada em objetivos comuns e no ritmo de um conjunto 

orgânico, gerando um fenômeno qualitativamente superior do que se tivesse sido 

produzido por uma soma de esforços individualizados (1+1=2; 1com 1  2)”.  

(GUIMARÃES, 2004, p.133). 
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Essa constatação de que o trabalho coletivo gera uma força produtiva nova foi feita 

por MARX quando explicou a forma como o capitalismo utiliza a “cooperação” entre os 

trabalhadores, para intensificar a extração da “mais valia” que sustenta o processo de 

acumulação do capital. Na tese, optamos por substituir o conceito de “sinergia” pelo de “força 

coletiva” elaborado por MARX, para explicitarmos como a nossa proposta de dinâmica e de 

objetivos para a ação coletiva, se diferencia do projeto capitalista de exploração da 

cooperação entre os trabalhadores.  
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 Esta idéia de sinergia entre os museus e as escolas aparece tanto nos DSCs analisados na tese quanto na 

listagem de propostas do grupo para a continuidade do trabalho.  
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 Mais precisamente Guimarães se refere a um movimento „coletivo conjunto‟ sobre o que afirma que “Pode 

parecer redundante „coletivo conjunto‟, mas tenho a intenção de reforçar a idéia de que não se trata 

simplesmente de um movimento que agrupa forças individualizadas de forma aditiva, e sim de um movimento 

complexo que produz sinergia” (GUIMARÃES, 2004, P.132). Para definir o conceito de sinergia esse autor 

utiliza a seguinte frase: “Segundo o Dicionário Brasileiro de Ciências Ambientais: „Sinergia: fenômeno que 

ocorre quando a interação de duas causas provoca um efeito total maior do que a soma dos efeitos das duas, 

agindo separadamente. Por extensão, qualidade de qualquer fenômeno no qual um todo é mais ativo, eficiente e 

produtivo do que a soma de suas partes‟” (LIMA e SILVA et al. 1999, p.214) 
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 A presença desse educador no trabalho que desenvolvemos não foi apenas teórica. Ele fazia parte da equipe 

do Museu de Astronomia e Ciências Afins na fase inicial da presente pesquisa. Essa participação de Mauro 

Guimarães na equipe que desenvolveu o trabalho sobre o qual refletimos nessa tese ficou marcada inclusive pela 

produção das seguintes publicações:  

1.  VASCONCELLOS, Maria das Mercês Navarro; GUIMARÃES, Mauro. Relações entre educação 

ambiental e educação em ciências na complementaridade dos espaços formais e não formais de 

educação. Educar em Revista, Curitiba, n. nº 27, 2006.  

2.  VASCONCELLOS, Maria das Mercês Navarro; GUIMARÃES, Mauro. Educação Ambiental e 

Educação em Ciências: Um esforço de aproximação em um museu de ciências - MAST. Ambiente & 

Educação, Rio Grande do Sul, 2006.  

  



 

A adoção do conceito de “cooperação” (MARX) em nosso trabalho foi decisiva para 

as conclusões que chegamos nesta tese, isto porque foi ele que permitiu qualificar de forma 

mais precisa qual devem ser a dinâmica e os objetivos de um trabalho cooperativo entre 

museus e escolas, quando este pretende, ao contrário das relações capitalistas, contribuir para 

promover processos de desalienação. Além disso, avaliamos que ao mostrar o poder que a 

“força coletiva” tem para o processo de acumulação do capital, MARX nos inspira a pensar 

sobre como a divisão de trabalho, que ocorre na “cooperação”, pode contribuir para a 

viabilização de projetos coletivos de transformação das relações sociais e do modelo de 

sociedade. 

Esta importância da “cooperação” para a nossa proposta de colaboração entre museus 

e escolas ficou evidenciada no “Tecendo Redes” porque no dia-a-dia foi necessário recorrer à 

divisão de tarefas para viabilizar a realização do trabalho. Mas, esta divisão acontecia de 

forma diferente da que ocorre no trabalho cooperativo comandado pelo capital. No “Tecendo 

Redes”, quem comandou o trabalho foi o projeto coletivo do grupo de educadores, apesar de, 

por sua dinâmica própria de permanente construção, essa ação ter se constituído enquanto 

processo de constante construção colaborativa e não como um projeto pronto e acabado.   

A partir dessa constatação podemos concluir que, tanto nas ações do “Tecendo 

Redes”, quanto em suas respectivas reflexões, incluindo a elaboração da presente tese, o que 

aconteceu não foi simplesmente a soma, mas a complementaridade de trabalhos de indivíduos 

e grupos. As ações se desenrolaram em função dos objetivos do conjunto de profissionais que 

realizaram o trabalho e não de objetivos alheios aos deste grupo. Isto significa que mesmo nos 

momentos de reflexão individual o grupo estava presente pelos seguintes motivos: 

1) A reflexão ocorria com base em uma ação realizada coletivamente, ou seja, era 

sempre o trabalho do grupo que oferecia a fundamentação concreta para a reflexão 

teórica que foi feita na presente tese; 

 

2) Os DSCs sobre o projeto e o trabalho realizado forneceram os elementos que 

garantiram a materialidade das análises feitas na presente tese; 

 

3) O trabalho do grupo sustentou o afastamento da pesquisadora durante a redação da 

tese; 

 



 

4) Os educadores participantes do “Tecendo Redes” atenderam prontamente, sempre 

que a pesquisadora, no momento da redação da tese, demandava ao grupo mais 

informações e/ou reflexões. 

Portanto, consideramos que a principal contribuição desta tese é a de provocar uma 

reflexão sobre a metodologia do trabalho de grupos, que se unem em torno do objetivo de 

desenvolver colaborativamente um projeto de transformação da realidade. Entendemos que 

esta reflexão passa principalmente pela elaboração de estratégias, conhecimentos, políticas e 

metodologias que ajudem a viabilizar a luta contra o “tempo hegemônico” (LEHER, 2005) 

que, como vimos nesta tese, afeta muito negativamente a concretização de projetos coletivos 

emancipatórios.   

Gostaríamos de concluir essa tese afirmando que, embora tenhamos nos dedicado à 

construção de um trabalho que valoriza os campos da “popularização da ciência” e o da 

“educação ambiental”, um dos objetivos de nossa reflexão foi o de problematizar os conceitos 

e as estratégias teórico-metodológicas referentes a ações que têm sido desenvolvidas nesses 

dois campos. Entendemos que essa problematização foi feita a partir do momento em que o 

foco do trabalho desenvolvido não se manteve simplesmente nos temas “meio ambiente” ou 

“conhecimentos científicos”, mas no referencial teórico-metodológico adotado. De fato, o que 

orientou a direção e o sentido das ações do trabalho realizado e analisado na tese foram seus 

princípios político-pedagógicos, o que inclui uma proposta metodológica de construção de 

conhecimentos a partir da problematização da realidade vivida pelos estudantes.  

Com isso, esperamos ter contribuído para aprofundamento de reflexões nestes dois 

campos sobre o que de fato os caracteriza, ou seja: a questão central da “educação ambiental” 

e da “popularização da ciência” é o tema (“meio ambiente” ou “conhecimento científico”) ou 

a finalidade político-pedagógica (que leva a determinados princípios educativos e 

metodologias de trabalho) que orienta o trabalho que é desenvolvido em suas ações? 
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6 APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 APRESENTAÇÃO DO JOGO “UNIDOS PARA CONSTRUIR UM MUNDO MELHOR” 

 

 

Optamos por apresentar o jogo “Unidos para construir um mundo melhor” utilizando uma 

parte de um artigo publicado em uma revista eletrônica da UFRJ (Ciência em Tela). Portanto, a 

abaixo seguem alguns recortes desse artigo
240

. 

 

Resumo: 

Os dias de hoje são dias de crise. Uma grave crise socioambiental que se caracteriza, 

entre outras coisas, por esgotamento dos recursos naturais, extrema desigualdade social, 

desenvolvimento científico e tecnológico acelerado, desequilíbrios ambientais, diminuição da 

diversidade de seres vivos e de culturas, fracionamento do conhecimento, concentração do 

poder do Estado e do Mercado, crise de valores societários, individualismo e consumismo 

exarcebados. Este contexto traz grandes desafios para a educação. O texto apresenta uma 

experiência educacional que pretende contribuir para o enfrentamento do desafio que a atual 

realidade impõe para a realização de atividades colaborativas no processo de construção e 

implantação de um projeto político pedagógico (PPP) afinado com a pedagogia freiriana.  

Palavras-chave: Problemas socioambientais, educação ambiental, projeto político 

pedagógico, planejamento participativo. 

 

 

I) O projeto político pedagógico (PPP) que fundamenta a experiência que será 

apresentada neste relato. 

 

 

A experiência que realizamos fundamenta-se em um PPP emancipatório como 

proposto por Paulo Freire. É um projeto que toma como ponto de partida a problematização 

da realidade de vida da comunidade e se constrói a partir de uma relação dialógica entre 

educadores e educandos. Diálogo este que deve promover a construção de um conhecimento 

politicamente engajado na luta pela superação das relações sociais de opressão. Afinal, 

“Somente superam a contradição em que se acham quando o reconhecerem-se oprimidos os 
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engaja na luta por libertar-se” (FREIRE, 1987, p.36). Portanto, não basta tomar consciência 

das relações de exploração que caracterizam a realidade da sociedade capitalista: é preciso 

também se engajar na transformação das estruturas desta sociedade, mesmo porque “Não é o 

dominador que constrói uma cultura e as impõe aos dominados. Ela é resultado de relações 

estruturais entre os dominados e o dominador” (FREIRE, 1980, p.64). E atualmente a crise 

socioambiental intensifica cada vez mais esta relação de dominação. 

No momento atual, tornam-se evidente os limites do planeta tanto para fornecer 

recursos, quanto para absorver resíduos. E hoje ultrapassando estes limites estamos colocando 

em risco a sustentabilidade da vida de muitas espécies deste planeta, principalmente a espécie 

humana. Portanto, o contexto social que caracteriza o mundo hoje não tem precedentes na 

história. A novidade da atual crise é a sua condição de mundialização das causas e 

conseqüências dos problemas socioambientais que a compõe. Esta realidade é produzida a 

partir de relações de “superexploração econômica” (CARDOSO, 2006, p.35), que produzem 

“uma drástica redução da democracia” (CARDOSO, 2006, p.35). Um exemplo bem 

ilustrativo deste problema é o que está acontecendo em relação à água potável. 

Consumo de água no mundo

70%

23%

7%

1

2

3

 

Fonte: Calvi, 1998 

O gráfico acima mostra que a sociedade consome água da seguinte forma: 70% na 

agricultura, 23% na indústria e 7% nos domicílios. E esta água não chega a todos. O problema 

da escassez de água potável hoje já atinge 1/3 da humanidade. A partir da análise destes dados 

podemos compreender que para resolver o problema da escassez de água, não basta 

economizá-la em casa, precisamos também atuar para modificar o modo de produção que gera 

este insustentável nível de consumo de água. 

 Este contexto traz grandes desafios para a educação porque, como o exemplo acima 

demonstra, não adianta ela se propor apenas a trabalhar pela mudança de comportamento do 



 

indivíduo no âmbito de sua vida particular. Mesmo porque é na vida do indivíduo que se 

materializam as relações sociais, ou seja, as práticas ditas individuais são na realidade 

práticas sociais. Nesta perspectiva “cada um fazer a sua parte” não significa apenas o 

indivíduo tomar determinadas atitudes na dimensão particular de sua vida: é preciso também 

ter uma participação política na vida da sociedade. Portanto, o que está acontecendo em 

relação a água evidencia que na raiz dos problemas socioambientais o que existe é um conflito 

entre os interesses privados e os interesses coletivos (ACSERLRAD, in GUIMARÃES, 2000, 

p.56).  

Portanto, para enfrentar a atual crise são necessários conhecimentos (especialmente os 

científicos), mas é preciso também uma atuação política pela transformação da realidade. 

Então, a solução dos problemas se constrói na esfera pública e não restrita à esfera da vida 

particular dos indivíduos.  

Portanto, quando utilizamos o termo "educação ambiental" estamos nos referindo à 

educação em si, e não a uma especialidade dentro da educação. Mas, não se trata aqui de uma 

educação qualquer, mas sim daquela que segue os pressupostos citados anteriormente. Com 

isto não estamos negando as especificidades das diversas áreas e disciplinas que compõem o 

campo da educação. O que fazemos é deixar claro que o trabalho apresentado nesse texto não 

se restringiu a nenhuma especialidade, ao contrário, ele recorreu a conhecimentos de 

diferentes áreas para facilitar a compreensão das causas, conseqüências e possíveis soluções 

dos problemas nos quais focamos esta ação educativa. Sabemos que esta postura é 

problemática porque tanto na prática educacional quanto na academia e na mídia é comum o 

entendimento da "educação ambiental" como sendo uma área da educação ou o conteúdo 

específico de uma determinada disciplina (em geral ciências). Portanto, para tratar desse tema 

seria preciso um texto muito mais longo que não cabe nos limites do presente artigo, mas não 

podemos nos furtar de aproveitar a oportunidade para oferecer uma pequena contribuição para 

esta discussão.  

 

 

II) O diagnóstico socioambiental e a construção colaborativa do PPP. 

 

 

O ponto de partida do nosso trabalho foi uma pesquisa que realizamos em 1997, na 

condição de professora de ciências da Rede Pública Municipal de Ensino do Rio de Janeiro 



 

atuando no Pólo de Ciências e Matemática (PCM) da segunda Coordenadoria Regional de 

Educação (CRE) em colaboração com a equipe desta CRE e da SME. Este trabalho foi 

motivado por um curso sobre diagnóstico sociambiental que a equipe de Educação Ambiental 

da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (atualmente esta equipe chama-se: 

"Projeto de Extensão em Meio Ambiente e Saúde") ofereceu para os professores do PCM. Foi 

a partir deste curso que, com o objetivo de fazer um trabalho para ser apresentado na semana 

do meio ambiente, propusemos que os estudantes das escolas da segunda CRE preenchessem 

a seguinte ficha: 

 

 
Como é 

hoje? 

Porque é 

assim? 

Como vocês gostariam 

que fosse? 

O que é preciso fazer 

para ajudar a mudar? 

O planeta Terra     

O Brasil     

O lugar onde 

você mora 
    

A escola     

 

Tabulamos as respostas enviadas por 24 escolas da região da Grande Tijuca e uma da 

Zona Sul. Participaram estudantes de todas as séries do Ensino Fundamental numa faixa etária 

aproximadamente de 4 até 16 anos. Os que não sabiam escrever desenhavam e/ou a professora 

escrevia um texto construído pela turma. Algumas crianças aproveitaram esta oportunidade 

para fazer denúncias de maus tratos sofridos por elas e causados por suas famílias. E como na 

ficha existia a pergunta: "O que a escola pode fazer para ajudar a mudar?" estas crianças 

resolveram pedir socorro e escreveram: "E, por favor, nos ajude".  

Como uma das funções do PCM era a de promover ações de formação continuada de 

professores, decidimos fazer em cada uma das escolas participantes reuniões para discutirmos 

sobre os conteúdos das respostas dadas por seus alunos. Discutíamos também sobre a 

importância do PPP se estruturar a partir do estudo da realidade de vida dos seus alunos. E a 

partir daí introduzíamos a proposta da metodologia de planejamento participativo construída 

por Danilo Gandin (GANDIN, 1994). Ele propõe que o PPP seja composto por três marcos: o 

referencial, o situacional e o operativo. Então apresentávamos a sugestão de que a ficha que 

utilizamos nesta pesquisa fosse aproveitada como instrumento para a construção do 

diagnóstico sobre a realidade e a visão da comunidade escolar. A nossa proposta era a de que 



 

este diagnóstico fornecesse a base para a construção PPP seguindo-se a seguinte 

correspondência entre os marcos e as questões da ficha:  

* Marco Referencial: “Como você gostaria que fosse”?  

* Marco Situacional: "Como é hoje?”  

* Marco Operatório: "O que a escola pode fazer para ajudar a mudar?" 

Os principais argumentos a favor desta proposta são:  

1) Ela favorece uma ampliação do nível de participação da comunidade escolar no 

processo de construção do PPP da escola.  

 

2) A maior participação da comunidade neste processo promove a sua motivação e 

envolvimento na implantação do projeto coletivo favorecendo assim o alcance dos 

objetivos deste. 

 

3) Este processo de participação da comunidade educativa pode contribuir para que a 

escola realize de forma mais efetiva a sua função enquanto espaço de formação de 

cidadãos. 

 

4) A ficha favorece que sejam estabelecidas as relações entre a realidade local e 

global. Sendo assim ela contribui para uma visão mais ampla e integrada da 

realidade. Além disso, ela ajuda no levantamento dos problemas socioambientais 

presentes na realidade da comunidade educativa.  

 

5) Tomar como ponto de partida do trabalho educativo a discussão sobre as causas, 

conseqüências e possíveis soluções dos problemas identificados pela comunidade 

escolar favorece uma maior efetividade no processo de apropriação de 

conhecimentos. 

 

Nas reuniões realizadas nas escolas os professores e direção se envolviam nas 

discussões e avaliavam positivamente a proposta de trabalho que foi apresentada acima. 

Porém, eles se queixavam de dificuldades para a realização de um trabalho coletivo devido ao 



 

pouco tempo disponível para reuniões e à falta de material didático que pudesse apoiar um 

trabalho colaborativo entre as diversas disciplinas. Foi esta avaliação que nos levou a 

construir um jogo colaborativo que agiliza a dinâmica das discussões necessárias ao processo 

de construção de um projeto coletivo de trabalho e oferece subsídios para a realização de um 

trabalho colaborativo entre as disciplinas escolares.  

A primeira versão do jogo “Unidos para construir um mundo melhor” foi construída 

durante o ano de 1998 a partir de um trabalho colaborativo que envolveu principalmente um 

grupo de seis estudantes do ultimo ano do Ensino Fundamental (14 a 16 anos) da escola onde 

funcionava o PCM no qual trabalhávamos (Escola Municipal Orsina da Fonseca) e 

professores desta escola. Trata-se de um jogo transdisciplinar (envolvendo todas as disciplinas 

do Ensino Fundamental) e colaborativo que trata da problemática socioambiental. Durante 

seis anos utilizamos versões experimentais e artesanais do jogo em oficinas com professores e 

estudantes (desde o segundo segmento do Ensino Fundamental até a pós-graduação). Em 

2003 foi publicada uma pequena edição do jogo, dirigida a um projeto de educação ambiental 

com escolas públicas do entorno da Reserva Biológica do Tinguá-RJ.  

 

 

III) Descrição da primeira versão não artesanal do jogo “Unidos para construir um 

mundo melhor” 

 

 

O jogo “Unidos para construir um mundo melhor” é composto por um painel (em 

forma de quebra-cabeça) formado por um desenho estilizado do planeta Terra. Em cada peça 

do painel tem escrito de um lado algo positivo e do outro o seu oposto. As palavras escritas 

nestas peças sintetizam as respostas dos estudantes à enquete sobre a qual falamos no item 

anterior.  

 No início o lado negativo do painel fica virado para cima e o objetivo a ser perseguido 

colaborativamente pelo grupo é conseguir virar para o lado positivo todas as peças dentro do 

tempo estipulado para a duração da jogada. Mas, esta ação só pode ser realizada na medida 

em que o grupo vai conseguindo sucesso na realização das tarefas propostas no jogo. Cada 

pessoa do grupo tem a sua vez de jogar o dado e caminhar no tabuleiro com o pino do grupo. 

Dependendo da cor da casa onde o pino cai, o grupo pega uma carta daquela cor e realiza 

coletivamente a tarefa proposta.  



 

 As cartas azuis tratam de 5 problemas (falta de água potável, diminuição da 

biodiversidade, fome na sociedade humana, consumismo/produção de lixo e analfabetismo). 

Cada um destes problemas aparece oito vezes e em cada uma delas vem com uma pergunta de 

uma disciplina diferente (todas as do Ensino Fundamental).  

 Nas cartas verdes as perguntas são sobre as atitudes do grupo. Se a maioria tem uma 

atitude que ajuda na transformação da realidade o grupo pode virar o lado de uma peça do 

painel.  

 Nas cartas vermelhas existem afirmações positivas ou negativas. Ao contrário da 

outra, as cartas de conteúdos positivos representam a sorte porque dão direito ao grupo de 

virar para o lado positivo uma das peças do painel.  

 

 

                                         

Painel                                                                             Tabuleiro 

 

                                     

Exemplo de carta azul                                              Exemplo de carta verde 

 



 

  

Exemplo de carta vermelha 

 

 

IV) Elementos para uma reflexão sobre a experiência realizada  

 

 

Estamos convencidos que não caberia neste texto uma descrição completa da 

experiência apresentada aqui e nem muito menos uma avaliação mais significativa desta. Mas, 

a intenção do presente relato é apenas iniciar um trabalho mais sistematizado de socialização 

das experiências que temos realizado desde 1998, na construção de atividades educacionais 

colaborativas. Neste contexto foi preciso nos limitar a apresentar somente os elementos 

indispensáveis para fundamentar a breve avaliação que faremos a seguir.  

Avaliamos que o principal saldo que fica da experiência parcialmente apresentada 

neste texto é a de oferecer uma proposta metodológica que serve não apenas aos professores, 

mas a todos os educadores que realizam um projeto educacional comprometido com a 

construção de uma cultura da "co-laboração" (FREIRE, 1987). Neste sentido é importante 

ressaltar que os conteúdos devem ser adaptados para melhor atender as necessidades, a 

realidade e os objetivos do trabalho a ser desenvolvido. Quando a experiência não é realizada 

na escola esta deve ser substituída na ficha (apresentada no item II) por outra instituição 

(associação de moradores, sindicato, museu etc.) onde o projeto será desenvolvido.  

Nesta sumária avaliação ressaltamos que o principal erro que cometemos na 

experiência realizada foi o de utilizarmos na ficha a pergunta: "O que a escola pode fazer para 

ajudar a mudar?” Isto porque a partir dela geramos em alguns estudantes a ilusão de que 

caberia à escola a solução de todos os problemas identificados por eles. Para evitar que isto se 

repita decidimos substituir esta pergunta pelas seguintes: "O que precisa ser feito para mudar 

esta realidade?" e em uma quarta coluna: "O que é preciso saber para realizar estas ações?". A 

justificativa para esta mudança é a de que a escola pode não dar conta de realizar todas as 

ações imaginadas (até porque muitas vezes estas ações não são compatíveis com a função 



 

social da escola), mas certamente essa instituição pode ajudar a construir os saberes que 

contribuem para a compreensão das causas, conseqüências e possíveis soluções dos 

problemas. E é esta uma das formas que a escola tem para cumprir o seu papel na realização 

das ações necessárias à transformação da realidade. No caso das outras instituições é preciso 

também adequar as perguntas às funções sociais delas.  

Outro cuidado que precisa ser tomado para evitar gerar frustrações é o de deixar claro 

que as ações imaginadas pelo grupo devem ser consideradas objetivos em longo prazo 

("sonhos"), mas que no momento de construir o projeto colaborativo de trabalho é preciso 

adequá-los às condições (ex: tempo, recursos materiais e humanos etc.) que existem para a 

concretização das ações propostas. Seria o que em uma das oficinas sobre o tema do 

planejamento participativo do PPP, uma professora traduziu com a seguinte frase: 

"precisamos então construir: „sonhos‟ e 'sub-sonhos'”.  

Consideramos que outra importante contribuição deste trabalho foi a produção 

colaborativa do “Unidos para construir um mundo melhor” que tem servido de modelo para a 

construção de outros jogos colaborativos, além de ajudar na dinamização de ações coletivas, 

especialmente em oficinas de construção de projetos coletivos. Em geral nestas oficinas 

propomos que o grupo adapte o jogo “Unidos para construir um mundo melhor” para a 

realidade de trabalho deste. Para a concretização desta proposta, sugerimos que o painel tenha 

um novo desenho que represente a realidade que ele pretende modificar com o seu trabalho e 

que sejam criados novos conteúdos para as cartas, explorando os problemas deste contexto 

onde atuam.  

Em seus nove anos de história foram muitas e diferentes as experiências e as reflexões 

teóricas que aconteceram a partir da utilização da "ficha" e do jogo apresentados aqui. Com 

este material temos realizado oficinas (com públicos bem diversificados) nas quais são 

discutidos temas como projeto político pedagógico, conceito e estratégias de educação 

ambiental, motivação intrínseca x motivação extrínseca para os estudos (TAPIA, 2001; DECI, 

2000), atuação cidadã, planejamento participativo, transdisciplinaridade, crise socioambiental, 

cooperação x competição, abordagem relacional na educação em ciências (MORAES, 2003), 

relação entre educação formal e não formal etc. 

Uma grande falha neste processo é a de que a riqueza das discussões e 

desdobramentos que surgiram a partir destas oficinas ainda não foram devidamente 



 

socializadas por não termos conseguido ainda realizar um trabalho sistematizado de avaliação 

deste material e destas atividades. Mas, a tese de doutorado que estamos redigindo neste 

momento dará conta de parte deste trabalho. Por enquanto o que temos a oferecer além do 

exposto aqui é a informação de que existem quites do jogo para empréstimo na Biblioteca do 

Museu de Astronomia e Ciências Afins, onde foi feita uma segunda edição revisada e 

ampliada deste. Colocamos à disposição o nosso email para mais algum esclarecimento que se 

faça necessário (merces@coc.fiocruz.br).  

 

OBS.: Complemento de informações sobre o jogo “Unidos para construir um mundo 

melhor” 

Trata-se de um jogo transdisciplinar e colaborativo que discute a problemática 

socioambiental considerando os aspectos políticos, sociais, culturais e éticos desta. Ele é 

composto por um painel (em forma de quebra-cabeça) formado por um desenho estilizado do 

planeta Terra. Em cada peça do painel tem escrito de um lado algo positivo e do outro o seu 

oposto. O que está escrito são palavras que sintetizam respostas dos estudantes a uma ficha 

onde eles falaram sobre a realidade de vida deles (no item 3.2 foi apresentada uma versão 

desta ficha). Sendo que do lado negativo é o que eles não querem e do outro lado o contrário.  

O jogo começa com o lado negativo virado para cima e o objetivo do jogo é o grupo 

conseguir virar todas as peças dentro de um tempo pré-determinado. O grupo pode virar uma 

peça cada vez que consegue sucesso em relação aos conteúdos das cartas do jogo. Cada 

pessoa do grupo tem a sua vez de jogar o dado e caminhar no tabuleiro (ao lado) com o pino 

do grupo. Dependendo da cor da casa onde o pino cai o grupo pega uma carta daquela cor. 

Realiza coletivamente a tarefa escrita na carta correspondente àquela casa.  

As cartas azuis tratam de 5 problemas. E cada um deles aparece oito vezes e em cada 

uma das cartas vem com uma pergunta de uma disciplina diferente. Estes problemas são: falta 

de água potável e a poluição da água, diminuição da biodiversidade na Terra, a fome na 

sociedade humana, o consumismo e a produção de lixo e o abandono da educação. Nas cartas 

verdes as perguntas são sobre as atitudes do grupo. Se a maioria tem uma atitude que ajuda na 

transformação da realidade o grupo pode virar o lado de uma peça do painel. As vermelhas 

contem afirmações positivas ou negativas. Se o grupo tiver sorte e retirar uma carta com uma 

afirmação positiva ganha o direito de virar o lado de uma das peças do painel. O objetivo do 



 

jogo é ao final do tempo dado para o jogo o grupo ter conseguido virar o lado de todas as 

peças para o lado positivo e com isso transformado a realidade do planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 FICHA PREENCHIDA PELOS ESTUDANTES NO PROJETO TECENDO REDES POR UM PLANETA 

TERRA SAUDÁVEL 

 

 

 Como é 

hoje? 

Porque é 

assim? 

Como vocês 

gostariam 

que fosse? 

O que é 

preciso fazer 

para ajudar a 

mudar? 

O que é preciso 

saber para 

realizar estas 

ações? 

O planeta Terra  

 

 

    

O Brasil  

 

 

    

O lugar onde 

você mora 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3 APRESENTAÇÃO DO CONTEÚDO INTEGRAL DOS DISCURSOS DO SUJEITO COLETIVO QUE 

FORAM ANALISADOS NA PARTE IV DA TESE 

 

 

6.3.1 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.2 (“O SENTIDO DA CAMINHADA”) 

 

 

Numeração dos DSCs desse item: do DSC-15 ao DSC-22. 

 

 

DSC-15 - Idéia central: Não houve exatamente um envolvimento institucional. 

Não houve exatamente um envolvimento institucional, mas sim a participação de [...] 

pessoas ligadas à instituição [...] a motivação não é exatamente da Instituição, e sim, de um 

setor da instituição. É importante, no entanto, mencionar que houve algum apoio [...]. [...] 

Não é possível dizer que a Instituição tenha se envolvido como um todo, mas isso se deve 

em parte pela não apresentação da proposta para a mesma. Em relação [...] ao setor que 

fazemos parte, também não houve adesão de outros membros, embora a proposta tenha sido 

apresentada (de um modo geral) e o convite à participação tenha sido feito. Inicialmente o 

que motivou a participação da instituição no projeto foi a determinação/reflexão de um 

pequeno grupo de profissionais específico. Com o avanço das reflexões, das atividades e, 

principalmente, da repercussão da iniciativa, o projeto estimulou o interesse “dito” 

institucional.  

 

DSC-16 - Idéia central: identificação entre a estratégia proposta para a SNCT e a missão 

da instituição. 

A relevância do projeto e sua identificação com a missão institucional [...] 

Comprometimento institucional, identificação da proposta com as diretrizes institucionais e 

crença pessoal na qualidade do projeto. [...] A possibilidade de trabalhar com parceiros e 

com representantes das populações vizinhas em tema relevante para a qualidade de vida na 

região e no planeta terra e por considerar que a [instituição] tinha contribuição a dar no 

diagnóstico e na elaboração de propostas para uma vida saudável de forma geral e mais 

especificamente na região. 

 



 

DSC-17 – Idéia central: Relevância social do projeto 

O desejo de estar mais presente e atuante nas escolas do entorno [...] com a intenção de 

articular as escolas, situadas no entorno, com a proposta da SNCT em um trabalho 

cooperativo a partir da possibilidade de manter uma maior relação com professores e 

educadores da região. A construção de um espaço de educação dialógica com as escolas do 

entorno com a produção de saberes colaborativos voltada para a realidade local, abrindo 

espaços de reflexão sobre os problemas do Planeta Terra, sobre nossa realidade 

socioambiental e sobre as estruturas econômico-políticas que determinam esta realidade 

tanto a nível local como global [...]. Vi neste projeto a oportunidade de colaborar na 

construção de uma ação pautada em objetivos e princípios nos quais acredito. Venho 

pensando nas ações de divulgação científica e percebo que elas estão longe de promover 

nas pessoas o reconhecimento de que a ciência influencia nossas vidas e escolhas, nos 

porquês e nos como, nos para que e para quem. Vejo a divulgação científica hoje, 

principalmente em grandes eventos, como um meio de apontar fenômenos científicos que 

acontecem aqui e ali na vida das pessoas, ou que acontecem em um contexto muito distante, 

sem maiores questionamentos. Percebi no projeto Tecendo Redes a oportunidade de 

modificar os rumos da divulgação científica em direção ao que hoje se coloca como 

necessidade para o enfrentamento dos problemas atuais e para a construção de uma 

sociedade mais justa e consciente. Estimular o interesse da população para questões 

socioambientais e dar condições para que a população se aproprie de conhecimento 

relacionados à ciência e tecnologia. A partir da leitura crítica da proposta de trabalho que 

vem sendo realizado na SNCT.  

 

DSC-18 - Idéia central: Necessidade de atividade inovadora 

Além de considerar que vários dos motivos institucionais também são meus, acho que o que 

me motivou a participar foi a possibilidade de oferecer um jogo ou dinâmica diferente, que 

proporcionasse um maior contato dos profissionais com a comunidade do entorno da 

Fiocruz, não só de forma propositiva mas ouvindo o que esta comunidade tem a 

dizer.Necessidade que vários profissionais sentiam em produzir um jogo ou dinâmica que 

desse conta das questões levantadas [...]. A vontade de contribuir, de criar outros 

mecanismos para que a divulgação da ciência alcance uma dimensão social, colaborativa e 

mais integrada com as escolas. Para que os estudantes possam perceber, construir e articular 



 

saberes e significados entre a ciência e a coletividade - buscando resolver problemas 

concretos. 

 

 

DSC-19 - Idéia central: Inovação na SNCT 

A partir de uma análise da participação da instituição na Semana Nacional de Ciência e 

Tecnologia dos anos anteriores, propôs-se uma inserção mais ampla no referido evento. 

Buscando uma posição mais ousada, as atividades propostas não mais seriam somente 

expositivas. As escolas foram convidadas, então, a uma participação mais colaborativa e 

integrada na construção das atividades envolvidas com a semana. Assim, ao invés de serem 

meras expectadoras, as escolas foram convidadas a desempenhar um papel ativo e de 

destaque. Para tanto, foram estabelecidas uma série de etapas integradas e anteriores ao 

evento para promover a cooperação interna da instituição em torno de atividades de 

divulgação científica, participar da SNCT de forma inovadora, construindo diálogos e 

parcerias internas e externas. Necessidade de aprofundar certas questões que são abordadas 

durante a Semana Nacional de C&T e a intenção de participar [...] com o interesse de 

desenvolver um trabalho com maior continuidade e, portanto, maior interação e impacto 

junto à rede de professores e estudantes que utilizam a instituição. Um projeto de longo 

alcance e que envolvesse a participação de todos envolvidos a partir de [...] uma nova 

dinâmica que permitisse maior reflexão, tanto pela comunidade quanto pelos profissionais 

do museu, das discussões sobre meio ambiente e sociedade que estavam permeando o ano e 

a temática da Semana Nacional de C&T. O projeto tinha uma proposta muito boa, de 

cooperação entre instituições científicas e educacionais e destas com a comunidade, que 

respeitava o conhecimento local, quebrava a idéia de projeto ligado a “evento” e propunha a 

idéia de “processo” e por isso tinha mais chance de socializar o conhecimento necessário 

para a intervenção dos atores na realidade, de forma a contribuir para a tão sonhada 

qualidade de vida de todos. 

 

 

 

 



 

DSC-20 – Idéia central: Aposta na colaboração entre instituições científicas-museu-

escola 

A compreensão que o trabalho desenvolvido em parceira com outras instituições de ensino 

não formal favorece nosso objetivo de sedimentar a educação ambiental junto às escolas. 

Oportunidade de trabalhar em um projeto cuja proposta era “fazer junto”, desenvolver todas 

as etapas do trabalho em cooperação com outras áreas [...]. Além disso, o fato de trabalhar 

com uma equipe multidisciplinar também foi um dos fatores que me estimularam, sabendo 

que o resultado seria coletivo e criativo. O desejo da formação de uma parceria significativa 

entre o Museu e a escola. O prestígio das instituições proponentes e a possibilidades das 

escolas vivenciarem e/ou aprofundarem o contato com as instituições do entorno. Oferecer 

uma atividade em parceria com escolas públicas [...] por acreditar que este é um projeto que 

pode ajudar a começar a mudar certos aspectos da realidade que temos hoje. A 

oportunidade de trabalhar em um projeto que conseguisse efetivar a proposta de integração 

entre a educação não formal e a formal e a chance de desenvolver um trabalho em parceria 

com instituições do entorno [...] desenvolver trabalho mais orgânico com as escolas e 

população do entorno [...] construindo “pontes” entre o saber desenvolvido nesta instituição 

e o saber produzido pelos moradores da citada região. A possibilidade de realizar parceria 

com instituições científicas no sentido de contribuir para a articulação do trabalho 

pedagógico de escolas da rede aos trabalhos educativos oferecidos por estas instituições. 

Estas ações, no meu entender, podem enriquecer o debate sobre Ciência, Educação 

Ambiental e Meio Ambiente nas escolas. O desafio de elaborar uma metodologia de 

trabalho com objetivo de aproveitar a SNCT como mote para o desenvolvimento de um 

processo educativo não formal em parceria com a educação formal, num tempo mais longo. 

A oportunidade de refletir sobre o papel dos museus neste processo, pois acredito que 

existem várias propostas educativas nos museus em parceria com a escola com abordagem 

integradoras e participativas que prometem melhores resultados, contudo o desafio de 

avaliar esses resultados ainda persiste conhecer o que realmente acontece e tentar 

transformar numa metodologia inovadora com melhores resultados ainda é um desafio. 

Uma das nossas tarefas como educadores é “sair do discurso inovador” para práticas 

educativas que realmente dêem resultados, isto é, estimulem os sujeitos a refletir sobre o 

papel da ciência na vida e na sociedade para que possam tomar decisões e agir de forma 

autônoma. A principal motivação residia no fato de se acreditar no potencial transformador 

de ações educativas que se estruturem sobre a relação museu-escola. A motivação resultara, 

também, da vontade de participar da concepção e execução de ações educativas 

emancipatórias [...] através da contribuição das instituições envolvidas e do trabalho 

contextualizado e criativo dos professores. 

 



 

DSC-21 – Idéia central: Interesse na discussão sobre problemas socioambientais 

[...] O tema “TERRA”, aliado à equipe institucional afinada... Interesse em trabalhar com 

questões socioambientais [...] bem como a oportunidade de estar fomentando ainda mais o 

debate sobre o meio–ambiente dentro da instituição, trazendo a sociedade para este debate. 

Por buscar maior integração com instituições de educação formal que atuam no entorno da 

nossa instituição dando um retorno essencial para a sociedade procurando por intermédio 

dessa ação socializar o conhecimento e contribuir para a construção de uma nova 

consciência ambiental no Brasil. 

 

DSC-22 – Idéia central: Liderança 

A proposta audaciosa e outro aspecto fundamental era o de haver [...] profissional bastante 

experiente [...] nas duas áreas (educação não formal e formal) [...] no grupo proponente [...] 

conquista e convida a participar da proposta que é interessante, assim, torna-se impossível 

não “comprar” a idéia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.2 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.3.1 (“Limites referentes à 

estrutura e à conjuntura da sociedade”) 

 

 

Numeração dos DSCs desse item: Do DSC no. 23 e no. 24. 

 

 

DSC-23 - Idéia central: A falta de tempo para a colaboração 

Tempo, tempo, tempo - Para colaborar é preciso tempo para estar junto, fazer junto. [...] “O 

sistema capitalista onde cada indivíduo está tão preocupado em se manter, sobreviver que 

muitas vezes não consegue se envolver como gostaria. Se eu for considerar isso tomando 

como referência os setores do museu [...] acho que a principal dificuldade é passar a idéia e 

conseguir “voluntários”, pois é assim que muitas pessoas se sentem em relação a este tipo 

de trabalho, apesar de fazer parte de suas atribuições. Além disso, outra dificuldade é o 

número de atribuições que outras pessoas possuem, fazendo com que elas não possam 

dedicar mais tempo ao projeto (mesmo que quisessem!). Demorou muito também até que os 

parceiros
241

 do projeto entendessem como funcionaria tudo. O tempo escasso e o pouco 

recurso disponível sem dúvida são os dois maiores obstáculos. O excesso de 

responsabilidades que temos em nosso dia a dia, que não nos permite que sejamos tão 

constantes assim. Os maiores impedimentos aconteceram devido a diversidade de projetos e 

atividades que a equipe [...] está envolvida [...] bem como a distribuição do tempo que 

temos na instituição para desenvolver o projeto; além disso, a “agenda da instituição
242

” 

muitas vezes é exigente, não permitindo um contato mais íntimo com as escolas e grupos 

que participavam do projeto.[...]. Então, a dificuldade foi a falta tempo e pessoal para se 

dedicar [...] a minha contribuição no projeto foi lendo textos, devolvendo mensagens [...] 

sugerindo um modificação no título do projeto. Assim, fazendo uma reflexão à distância. 

Então, efetivamente, eu não participei do passo a passo.  

 

 

 

                                                 
241

 Já foi feita no item 4.2 uma nota fazendo uma reflexão crítica sobre o termo “parceria”. 

242
 Utilizamos o termo “instituição” para substituir o nome da instituição que foi citada no discurso original. 



 

DSC-24 – Idéia central: Individualismo e Alienação 

Outra questão é a ideologia hegemônica que incentiva a alienação e o desinteresse por 

qualquer postura crítica que seja apresentada para as pessoas. Ainda acontece a falta de 

exemplo dos pais, em relação a não questionar nada o que acontece em sua volta, por 

acharem que tudo é normal e que não pode fazer nada para mudar sua realidade. [...] Tomar 

consciência. Se isso me incomoda, como é que eu posso ajudar a resolver, me inserir neste 

mundo. Ou vou ser mais que vou andar sem olhar para o lado para buscar o meu? [...] São 

sempre as mesmas pessoas que estão sempre dispostas a fazer as coisas e sempre as 

mesmas que não se metem em mais nada que não é “de sua conta”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.3 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.3.2 (“Limites referentes à 

estrutura e conjuntura das instituições”) 

 

 

Numeração dos DSCs desse item: do DSC- 25 ao DSC- 27. 

 

 

DSC-25 - Idéia central: Falta de estrutura para o trabalho coletivo 

Falta tempo para planejamento em conjunto. [...] Uma das dificuldades são as múltiplas 

percepções (dentro das instituições) sobre as missões institucionais e as formas de atingi-

las. [...] A existência de uma valorização individualizada setorialmente, com poucas zonas 

de intersecção entre elas que permita um planejamento conjunto de metas pontuais. [...] O 

planejamento em separado das equipes não propicia uma participação mais efetiva das 

mesmas. [...] A competitividade entre setores, um clima de desconfiança entre os setores 

envolvidos talvez por suas posturas políticas diferenciadas, uma falta de conhecimento 

sobre as propostas apresentadas, a falta de investimentos permanentes em atitudes 

colaborativas [...]. O que limitou, eu acho que uma coisa é complicada são as relações 

políticas dentro das instituições. Acho que isso limita, porque dentro de cada instituição tem 

seu jogo de forças e se você apóia determinado grupo ou é contrario a determinado grupo, 

seja lá a conjunção de forças tal como ela esta estabelecida, isso vai fazer com que o seu 

trabalho seja apoiado, seja valorizado ou não. Acho que dentro da onde eu trabalho isso é 

muito claro, isso é muito visível.  

 

DSC-26 - Idéia central: Falta de planejamento estratégico 

A [...] de falta de planejamento estratégico (médio e longo prazo). A grande quantidade de 

eventos que se atropelam e atropelam principalmente o envolvimento e investimento na 

qualificação das ações de longo prazo. [...] Entendo que são estratégias distintas e 

complementares que devem ser mantidas. Quando possível podem ser articuladas. Acredito 

que os eventos pontuais tenham o seu papel e acho importante que vários deles sejam 

realizados, mas muitas vezes quem os realiza (coordena/propõe) não sabe como e/ou não 

quer ampliar o impacto social que possam ter. Algumas vezes não atentam que essa 

possibilidade existe e pode ser feito. Por isso mesmo devia ser incentivado a participação de 

pessoas de diferentes áreas neste e outros eventos promovidos pela Instituição, para 



 

discutirmos alternativas, inserções, definirmos estratégias que permitam que esses eventos 

também possam ampliar seu impacto social. [...] Existem projetos que são estruturados 

enquanto processos e mobilizações em torno de datas específicas e nem sempre as 

lideranças fazem a fusão que o Tecendo Redes propõe. [...] As instituições ainda não 

perceberam a dimensão da sua função política e social. Muitas delas ainda não têm definido 

o seu plano político-pedagógico. Olham para uma realidade, apontam erros, mas não se 

sentem responsáveis por sua mudança. Não conseguem enxergar elos entre os 

conhecimentos e a popularização de C&T (que continuam como meras curiosidades) e a 

estrutura da sociedade. [...] A metodologia e a proposta dos trabalhos realizados na 

Instituição, que em sua maioria, não realizam projetos em conjunto com a comunidade. As 

chefias deveriam participar, e estimular a participação e proposição de atividades/projetos, 

que objetivem trabalhar o tema da SNCT baseados na realidade das comunidades dos 

alunos/professores/escolas. [...] Imagino que a dificuldade esteja justamente na relevância 

da SNCT, isto é, o distanciamento efetivo entre as instituições de pesquisa e a sociedade. 

[...] A própria dificuldade, da unidade a qual pertenço, de trabalhar efetivamente com a 

comunidade do entorno. Acho que temos muito discurso e ainda pouca atuação. Existe a 

falta de interesse das pessoas em participar de projetos dessa natureza. De modo geral, a 

estrutura da base educacional de todos os envolvidos em seus diferentes níveis. Falta de 

tempo, infra-estrutura para o estudo em grupo. De um modo geral, o déficit em leitura é um 

obstáculo para todos. A falta de bons projetos e prioridade política. A falta de líderes que 

identifiquem e mobilizem projetos e atores que possam somar em prol de um objetivo 

agregador. 

 

DSC-27 - Idéia central: Falta de convênio entre as instituições 

[...] O pessoal reduzido faz com que o tempo disponível para essas novas ações seja 

escasso. [...] Não tenho a menor dúvida que a minha maior limitação no Tecendo Redes, 

quer dizer, para o trabalho que eu objetivava desenvolver inserida nesse projeto era a falta 

de tempo. Como esse não é um projeto, que até esse momento, era tido como um projeto da 

instituição [...] parecia que era uma iniciativa pessoal. Parecia que era algo à parte [...] Eu 

entendo isso, não que eu concorde, mas eu entendo isso, porque de fato é uma proposta 

muito diferente e eu acho que um dos valores do projeto é exatamente esse não é, ser uma 

proposta de atuação que tem como ponto de culminância a Semana Nacional de Ciências e 



 

Tecnologia, mas que é algo pensado, refletido, que tem objetivos específicos bem 

delimitados. Então eu acho que o que limitou foi a falta de tempo. E a falta de tempo, 

porque [...] era visto como algo de iniciativa pessoal, então o tempo de trabalho era 

destinado para todas as outras coisas, inclusive a participação [...] na Semana Nacional de 

Ciências e Tecnologia sobre um outro viés. [...] Falta que os convênios iniciados sejam 

realmente formalizados. [...] A formalização desse tipo de projeto com as instituições e 

outras organizações, grupos ou indivíduos é necessária para amarrar o comprometimento de 

todos e definir claramente os planos de trabalhos, objetivos e produtos resultantes. A 

formalização da participação pode ser benéfica uma vez que ajude a definir a forma da 

participação. [...] A definição clara de planos de trabalhos e atribuições de todos. 

Infelizmente a dedicação aos projetos é prejudicada pelo conjunto de compromissos que as 

pessoas possuem. [...] A falta de sensibilização dos diferentes setores das instituições 

envolvidas. Os diferentes tempos de cada uma das instituições, bem como a existência de 

inúmeras estruturas burocráticas [...] As lógicas diferenciadas de trabalho de cada 

instituição, seus ritmos, dinâmicas, podem ser um pouco dificultadores, mas não 

impeditivos, muito pelo contrário, nos desafiam a pensar em objetivos comuns, e estratégias 

possíveis para uma ação conjunta. E o trabalho requer um “tempo institucional”, de 

construção de parceria e entendimento de limites e possibilidades de cada instituição [...] O 

convênio é necessário até porque ele respalda e dá legitimidade. Além disso, ele evita que 

se repita algo que é comum de acontecer que é o bônus do trabalho ficar com as outras 

instituições e o ônus ficar para a SME, CRE e escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.4 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.3.3 (“Limites referentes à 

conjuntura da relação museu-escola”) 

 

 

Numeração dos DSCs desse item: do DSC- 28 ao DSC- 31. 

 

 

DSC-28 – Idéia central: Pouco tempo de encontro entre museus e escolas 

No que se refere à colaboração entre Educação Não Formal e Educação Formal, um dos 

maiores empecilhos é a sobrecarga de trabalho dos professores. O tempo escasso. [...] os 

professores também têm dificuldade para nos encontrar. [...] principalmente se estes não 

estavam previstos em suas agendas e se, a um primeiro olhar, não se “encaixam” no 

currículo que eles têm que cumprir. [...] Acho que uma das dificuldades é a questão do 

tempo: é difícil sincronizar os tempos “da escola” e do museu [...] mas, essa é uma 

dificuldade que se apresenta em todas as atividades desenvolvidas para esse público. [...] a 

dificuldade maior é a falta de tempo dos professores se envolverem e serem liberados [...] 

No que se refere às instituições de educação não formal, a dificuldade reside no fato de se 

ter pouco tempo e pouco contato com os estudantes. A pressão pela ampliação quantitativa 

de pessoas atendidas por eventos de divulgação cientifica, inclusive barganhando 

investimentos, por parte dos governos [...] que fortalece visão de divulgação em ciência 

numa perspectiva “bancária” onde basta ler artigos sobre ciência ou ver (em museus) 

informações sobre ciência e já se estará imbuído da ciência, esquecendo-se completamente 

da essência crítica do saber cientifico. [...] Eu acho também que a gente foi um pouco 

limitado no próprio objetivo que a gente tinha de trabalhar a questão da transformação da 

realidade, a questão de uma visão mais política da realidade local e isso é uma limitação já 

inerente ao trabalho de museu, que você tem a chance de ter um único contato com o grupo. 

Então aquele contato, ele tem que ser o estimulo que nós potencializamos muito o 

desdobramento desse estímulo não é? O objetivo era a pessoa se tocar de várias coisas em 

relação a sua realidade, ela assumir uma postura crítica em relação a realidade, ela assumir 

uma postura de transformação, e para isso o tempo é limitado. [...] Acho que para isso é 

necessário que os adolescentes passem mais tempo, ou venham mais vezes ao museu [...] 

Interfere também nisso a própria história de vida dos alunos que chegaram aqui, dos 

professores que tiveram oportunidade de trabalhar com a gente, como também ao próprio 

programa onde aquelas pessoas estão inseridas e elas têm mais ou menos tempo para 



 

aprofundar essas questões. [...] Através da minha observação durante estes anos de trabalho, 

acredito que haja a falta de práticas de continuidade permeando alguns contextos. O vício 

de se considerar, na escola um calendário cívico de comemorações. Esse ano vai ter a 

Conferência de Meio Ambiente e deveríamos integrar. Esta também é uma demanda que 

vem do Governo Federal assim como vem a SNC&T. São muitas as demandas que chegam 

e temos que integrar para não atropelarmos o trabalho. “A escola fica enlouquecida com 

tantos projetos e nós aqui também”. 

 

DSC-29 - Idéia central: Elementos dificultadores do diálogo  

Conciliar a formalidade da ESCOLA com o envolvimento que a proposta exige. Apesar de 

existirem várias propostas de ações de colaboração entre a educação formal e a educação 

não formal, minha leitura é que os saberes/desejos/anseios da Instituição prevalecem sobre 

os atores da educação formal. E isso acontece, em minha opinião, porque achamos que 

podemos /devemos contribuir mais e/ou sabemos mais que o outro. [...] A falsa idéia de que 

o professor não é o pesquisador e que a escola apenas reproduz o conhecimento. 

 

DSC-30 - Idéia central: Falta de recursos para visitas aos museus 

Outra dificuldade é a falta de apoio institucional, falta de apoio financeiro ou das instâncias 

superiores, de “sair” da escola e desenvolver projetos com outras instituições, [...] dificulta 

atender a necessidade de se alugar um ônibus e de ter um lanche disponível para os 

estudantes e muitas vezes não permite que isso aconteça. O processo era complicado, 

porque há limitações de recursos, limitações da infra-estrutura da escola e da gente mesmo 

para recebê-los, buscar transporte, aquilo tudo que a gente já sabe.  

 

DSC-31 – Idéia central: A novidade 

[...] Tem muitos fatores e muitos sentidos de limitação [...]. Eu acho que a primeira coisa 

que limita é ser uma atividade experimental que a gente não tinha feito antes e que a gente 

tava experimentando em todos os sentidos. Então a primeira limitação foi isso, a gente não 

saber se ia dar certo, se a gente estava com uma proposta muito ousada, muito ambiciosa. 

Talvez a insegurança seja uma limitação nesse caso. [...] Considero este campo de ação um 



 

tanto novo e ainda passível de muita reflexão para a concretização de um trabalho que 

contemple as reais necessidades do ensino formal e não formal. [...] Faltam propostas 

consistentes de ambos os lados e falta de incentivo, por parte das escolas, para os 

professores se dedicarem às atividades extraclasse. [...] É um campo de ação novo para a 

SME e ainda passível de muita reflexão para a concretização de um trabalho que contemple 

as reais necessidades do ensino formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.5 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.3.4 (“Limites referentes ao 

projeto „Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável‟”) 

 

 

Numeração dos DSCs desse item: do DSC- 32 ao DSC- 33. 

 

 

DSC-32 – Idéia central: O tempo da tese 

Agora, na avaliação a gente está vendo isso, que o fato de ter sido implantado rápido, que 

eu acho que esse rápido tem a ver até com o valor que a gente deu para ele como uma fonte 

de coleta de dados para um projeto de doutorado, então tudo tinha que acontecer naquele 

ano, então era o ano que a gente tinha [...] então a gente jogou todas as fichas nessa 

proposta para ela acontecer no ano de 2007. Então, isso limitou nossa capacidade de 

aprofundamento de informação dos participantes em relação ao que estava se construindo 

[...] então acho que esses aspectos foram limitados por nós termos estabelecido que seria no 

ano de 2007,que a gente não ia fazer um planejamento em 2007 para aplicar em 2008 e 

avaliar em 2009, o que seria o andamento de um projeto normal. Mas, eu não acredito 

muito em planejamento, eu acho também que planejamento é uma coisa que ele é valido, 

mas, que ele também tem que aproveitar a hora das coisas e isso, as vezes, se você ficar 

muito nessa burocracia de planejar, você perde o momento histórico das coisas. O tempo 

destinado à execução dos objetivos do projeto. [...] Mais uma vez a disponibilidade de 

tempo do pessoal atual, pois novos trabalhos devem ser planejados com antecedência para 

não se sobrepor ao planejamento das equipes, o que gera sobrecarga de tarefas as mesmas. 

O tempo escasso e o pouco recurso disponível sem dúvida são os dois maiores obstáculos. 

[...] As relações também entre as pessoas, elas se limitam também por questão de 

planejamento. Algumas pessoas tiveram a possibilidade de trabalhar mais profundamente, 

mais diretamente, porque elas estavam mais abertas dentro de seus cronogramas, dentro de 

seu tempo de vida, na época, puderam colaborar mais. Outras por estarem mais ocupadas, 

ficaram limitadas no trabalho [...] “Pouco tempo para amadurecimento, construção e 

implementação mais colaborativa, mais institucionalizada, mais planejada com mais 

recursos, embebido da realidade do entorno – choque com outras ações. Os diferentes 

interesses de cada setor em relação a SNCT.[...] Os diferentes “tempos”, formas de 

compreensão da proposta, interesses das equipes de trabalho e adaptação a cada realidade 

institucional [...] foram as principais dificuldades para que houvesse maior integração.[...] A 



 

falta, talvez de uma maior divulgação do Projeto e sensibilização.[...] a questão que eu acho 

que mais pesou foi o tempo, quer dizer, quando a gente entrou no projeto, ele já tinha um 

caminho iniciado já tinha passado inclusive por uma elaboração conjunta por conta do 

„Tudo ao Mesmo Tempo no Rio‟. [...] a gente teve que começar a estabelecer os contatos 

iniciais com a CRE, que não foi uma relação difícil, mas um estabelecimento de acordos, de 

movimentos que não foi dos mais simples, porque a gente teve dificuldade em começar esse 

contato, entender, em colocá-los na negociação. Para a gente era muito mais fácil a gente ir 

direto nos professores, mas como foi estabelecido assim. Eu inclusive defendo isso, quer 

dizer, eu entendo muito claramente o que a Secretaria Municipal de Educação defende [...] 

olha, vamos estabelecer um convênio para que isso seja feito em cima de determinados 

acordos que virem políticas públicas. Não que seja uma ação voluntarista que a gente bata 

na escola, como todo mundo chega na escola, e diga: olha, vim apresentar um projeto ou 

vamos trabalhar conjuntamente. Então eu acho que isso inclusive estabelece possibilidades 

futuras de políticas públicas. Agora, por outro lado, isso tem que trabalhar em todas as 

esferas, porque senão, na hora em que a gente vai fazer o contato, a relação com a CRE, é 

muito mais complicada, ela, na verdade acaba surgindo como um intermediário entre as 

relações. E não é isso que a gente quer. Eu não acho que vai ser sempre assim, mas, estou 

remontando a história do nosso comecinho lá. Então, para gente foi difícil isso. Não foi 

difícil a gente entrar juntos numa proposta já iniciada. [...]. [...] O número de encontros foi 

insuficiente.  

 

 DSC-33 – Idéia central: Limites do projeto em si 

[...] a falta de tempo e/ou pessoal para levantar e sistematizar as informações obtidas sobre 

a realidade de vida dos estudantes / participantes do projeto A falta de conhecimento da 

realidade dos estudantes, dificultando assim a missão das instituições participantes [...]. Em 

termos gerais, a cidadania é a conquista de muitos direitos. A dificuldade não é ter um 

pensamento crítico, pois isto pode ser estimulado através de um trabalho consistente de 

formação de educadores [...]. As fichas da atividade realizada com os estudantes deveriam 

ter incorporado mais o que o museu já tinha [...]. Olha, este projeto não tem história para 

pensar esta questão. As instituições envolvidas têm anos de estrada na divulgação científica, 

pensar sobre essa história seria bastante produtivo. Pelo que conheço do trabalho das 

instituições envolvidas [...] elas não realizam só trabalhos pontuais e possuem uma reflexão 



 

bastante sistematizadas sobre estas questões. O X, por exemplo, realiza ações de 

popularização do conhecimento faz muito tempo. [...] Faltou o processo ser avaliado para 

que as atividades propostas atinjam efetivamente o objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.6 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.4 (“O QUE FOI PLANTADO NO 

CAMINHO”)
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Numeração dos DSCs desse item: do DSC- 34 ao DSC- 52. 

 

 

DSC-34 - Idéia central: A Criação do Tecendo redes 

A realização do projeto já é em si uma grande vitória, pois significa a ocupação de um 

espaço público (extremamente reservado...). [...] O trabalho do projeto foi começado. A 

criação da Rede e do grupo de trabalho. [...] E acho que a gente começou, inclusive muito 

claramente, sabendo que para continuar como um projeto que envolvesse outras 

instituições, um projeto interinstitucional, ele futuramente ia ter que ser retratado. Da onde 

parte isso exatamente: um trabalho interinstitucional no sentido das instituições não formais 

de educação como com as escolas também. Que isso, de fato ainda, não tinha acontecido, 

mas eles já demarcavam, já tinha em si uma intenção e que valia a pena a gente estar 

engajado nisso e ampliar, porque isso já era uma coisa que a gente já estava trabalhando 

antes, estava trabalhando no discurso, nos desejos, nas buscas, seja no GAC , seja nas 

diversas conversas, seja no evento que a gente teve lá com vocês com as universidades, 

nesse sentido de ampliar a nossa ação [...] Isto para mim já está colocado há muito tempo, 

estamos amadurecendo... Eu acho que o grande mérito foi, exatamente, criar a 

possibilidade, concretizar isso. Com todo o limite, o nosso limite é esse, temos que partir 

dele. Acho que é isso.  

 

DSC-35 - Idéia central: Mostrou que a colaboração é possível, viável e necessária 

Mobilização para a possibilidade de construirmos algo mais denso e de maior impacto. 

Provou que parcerias entre esferas diferentes são possíveis e válidas. O entendimento 

comum dos participantes sobre a importância desse tipo de ação. A compreensão acerca da 

relevância desse tipo de trabalho e de sua qualidade. Foi um grande passo, a interlocução 

entre o Museu e a Escola e o desenvolvimento de uma atividade em comum que aumentou 

a visibilidade de ambos na instituição parceira, e foi mais além evidenciando que a 

divulgação científica pode adquirir um papel de maior inserção política. Eu acho que hoje 
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 Esses discursos falam sobre resultados alcançados com o trabalho desenvolvido no Tecendo Redes. 



 

eu entendo e percebo a importância que tem um trabalho como esse de pensar essa relação 

museu-escola. [...] acabou deixando aqui com a gente essa semente do que é você trabalhar 

em equipe, trabalhar de maneira colaborativa pensando no coletivo, na cooperação. São 

valores que para mim hoje tem um significado diferente do que antes a gente trabalhava 

com o conceito teórico. Em Sociologia a gente trabalha como conceito de cooperação, a 

gente trabalha com colaboração dando exemplos que às vezes não têm significado concreto. 

Acho que hoje, isso faz parte da minha prática de trabalho. Quando eu vou escrever um 

texto essas palavras estão lá circulando na minha mente, de alguma maneira elas se 

tornaram princípios na minha forma de agir dentro da escola. Eu não consigo pensar 

diferente hoje em dia, acho que eu já me percebo como grupo dentro dessa lógica. [...] O 

fato de termos atividades acontecendo de forma sincronizada em algumas das principais 

instituições cientificas do Rio de Janeiro envolvendo-as com instituições de educação 

formal e objetivando a construção de saberes críticos, múltiplos e harmônicos já em si é 

uma grande vitória, pois demonstra que dentro de todas as instituições envolvidas no 

projeto existem personagens que anseiam por estes trabalhos colaborativos, e que ao 

mesmo tempo quando percebem este fato conseguem romper com a sensação de isolamento 

muito comum entre os que trabalham com a perspectiva de transformação da sociedade. [...] 

É pensar em que medida a gente pode congregar o trabalho [...] me sinto meio que solitária, 

mas eu acho que no fundo o Tecendo Redes dá um pouco de eco ao que a gente acaba 

fazendo, mas eu atualmente me sinto um pouco solitária na escola [...] porque as pessoas 

estão muito mais preocupadas em resolver demandas [...] às vezes, vazias, que são pensadas 

pela instituição como: „Temos que resolver de maneira rápida como é que vai ser o 

atendimento dos alunos em recuperação‟. São demandas legítimas, mas tem outras. [...] 

Hoje na aula do R, que acabei de assistir, ele falava exatamente de como os museus foram 

absorvidos neste projeto neoliberal, aí você fica vendo como a gente está afogado nisso até 

a alma e a gente já perdeu a noção de quando começamos... A gente está fazendo 

exatamente o que eles esperam que a gente faça. Eu acho que a gente só vai conseguir ficar 

mais forte nesse processo, se a gente tiver um dialogo maior e uma interação das ações e 

abrangência.  

 

 

 



 

DSC -36 - Idéia central: Reconhecimento institucional 

A maior conquista foi a motivação o empenho dos que realizaram o trabalho e puderam 

observar que seu empenho estava sendo analisado por outras pessoas e entendido. [...] 

Começamos a sensibilizar as pessoas, a unidade e a Instituição. Esse já é um passo 

importante. [...] No lançamento do [...] do Tecendo Redes [...] conseguiu ter  a 

representação de praticamente todos os setores da instituição, coisa que há muito tempo não 

acontecia [...] em qualquer evento com esse caráter. Ficou evidenciado como „O X sabe se 

articular com seus pares!‟, isso gerou mais reconhecimento, e respeito, por nosso trabalho, 

[...] Estou indo à Espanha, a convite, apresentar nosso trabalho [...]. Falo da conjugação dos 

nossos trabalhos do Tecendo e como isso assinala uma perspectiva de ação que busca em 

certa medida enfrentar os dados de realidade de um país com 16 milhões de analfabetos e 

36 milhões de jovens fora da escola. [...]. 

 

DSC -37 - Idéia central: Construção de relações de confiança 

O que sustentou o nosso trabalho foram relações de profunda confiança que existem entre 

nós. [...] Eu aprendi muito nessas reuniões e nesses encontros amadureci muito como 

profissional pensando exatamente nos cuidados que a gente deve ter na relação com o 

outro, ainda mais outras instituições, mas também como pessoa. A possibilidade de ouvir e 

tentar me aproximar de uma outra realidade que é diferente daquela com a qual eu lido. [...] 

Conseguimos o estreitamento das relações e conjugação de entendimentos, ampliação das 

parcerias entre as instituições de educação não formal, ampliação das escolas participantes e 

do envolvimento de professores, comprometimento [...] Algumas quebras de concepções e 

desconfianças entre os setores envolvidos. As escolas que participaram ajudaram muito 

nesse processo. [...] Aí eu acho que a gente conseguiu desmontar isso, foi uma tensão 

gerada num momento que foi resolvida no processo e foi resolvida no processo de trabalho 

mesmo. Porque resolvemos a partir do momento da construção da atividade de forma 

dinâmica [...] num processo de elaboração que era diferente das pessoas estarem ali 

sentadas.  

 

 

 



 

DSC-38 - Idéia central: Vínculos foram estabelecidos 

Os vínculos estabelecidos que apontam desejo de aprofundar essa reflexão e estender o 

trabalho. A possibilidade dos estudantes perceberem que podem produzir em outro espaço 

que não só o escolar. A sinergia foi criada, pois cada instituição desenvolveu ao menos 

parte da proposta. A ampla aceitação e participação das escolas também comprovam que 

houve sinergia. [...] Avançamos na criação de espaços de discussão e construção coletiva e 

interinstitucional (ainda que de maneira limitada). [...] Acho impressionante, mesmo com 

todas as dificuldades enfrentadas que três Instituições avaliem e estejam trabalhando juntas, 

além da SME. Além do ganho entre Instituições, houve o ganho dentro da unidade onde 

trabalho, visto que integrantes de diferentes áreas tiveram a oportunidade de desenvolver 

um trabalho desse porte em conjunto. [...] A gente começou muito em cima daquilo de 

concreto que existia, que eram as escolas que a gente já tinha uma familiaridade no nosso 

entorno e buscando algumas das  outras que  responderam a ficha. [...] Foi um início ou um 

fortalecimento do relacionamento entre as instituições participantes. Uma integração entre o 

museu e a escola. Uma aproximação institucional que, diante de objetivos amplos, criou 

suas possibilidades gerando ações que contemplaram alunos/as e professores (as) da rede. 

Foi reafirmada a intenção do trabalho conjunto entre as instituições de C&T, avançamos na 

implementação de ações conjuntas. Precisamos agora afinar a ação com objetivos 

claramente definidos. [...]  

 

DSC-39 - Idéia central: Ampliação da visão sobre as possibilidades da colaboração entre 

escolas e museus 

Primeiro é a quebra de um paradigma. [...] A mudança na percepção de como o Museu e a 

Escola se percebem. Ambos, através de suas ações, refletem uma visão estreita das 

possibilidades ações conjuntas. Uma vez que geralmente a participação do público de 

educação formal se restringe a visitação nos museus e este nem sequer vai ao encontro com 

a escola. [...] Acho que mais do que isso, também, é pensar como que em um país como o 

nosso a gente pode pensar esse contato entre museu e escola, que muitas vezes é um contato 

que é muito instrumental mesmo, que é muito superficial. Muitas vezes o professor vai 

levar o aluno no museu, porque ele esta estudando determinado assunto ou porque esta 

dentro da programação que alguém lá fez e que ele nem sabe por quê. Eu acho que não só a 

relação museu-escola, mas a relação escola-cultura, escola-vida, quer dizer, eu acho que na 



 

medida em que a escola, e não só escola, mas o próprio museu puder criar outros elos para 

além da própria instituição eu acho que isso é uma possibilidade significativa. [...] Isso é 

apenas para a gente pensar que não exatamente quando a gente esta pensando em papéis 

sociais, eles não estão muito claros e muito definidos, que essa relação do papel social e da 

ação direta depende muito mais da sua proposta, do seu ideal de vida como instituição, 

como grupo do que propriamente aquele papel que você ocupa. Então eu acho que essas 

questões são fundamentais como possibilidades da gente pensar a relação entre o Tecendo 

Redes e outras formas de pensar a realidade, de pensar o saber local, de pensar, e aí, apenas 

para fazer uma referência, a própria Pedagogia Griô [...], que eu fui dar um significado 

diferente, na medida em que eu me integro nessa rede do Tecendo Redes, que eu me integro 

nessa questão de você valorizar o saber local, de valorizar a importância que cada um tem 

na construção do saber e na formação de uma rede de conhecimento, no dialogo [...] 

colaboração [...] É que muitas vezes a gente não percebe essas possibilidades na medida em 

que esse dialogo não se constrói. A gente fica muito naquele mundo limitado não querendo 

sair muito da sua casca, até porque isso  coloca uma série de riscos e de problemas, que 

nem sempre as pessoas estão com vontade de correr.  [...] Reconhecemos essa questão da 

importância do Tecendo Redes, porque eu acho que isso é muito mais do que você estar 

presente dentro de um contexto de trabalho. É mais do que isso, eu acho que a importância 

é você trazer essas questões para o espaço da escola, quer dizer, como é que você pode 

pensar um trabalho entre instituições, entre museu e escola que se dê numa dinâmica muito 

mais ampla do que pensar a escola. [...] Primeiro o reconhecimento dos papéis das 

instituições envolvidas, segundo perceber como podem desenvolver suas ações de forma 

integrada, a partir de ações conjuntas. [...] A interlocução entre o Museu e a Escola, [...]a 

participação do Museu na escola através da identificação de percepções e saberes, e a 

participação da Escola no Museu, através da construção coletiva de uma atividade e das 

discussões envolvidas para o desenvolvimento desta meta. Aconteceu uma ampliação do 

conhecimento de cada uma das esferas educativas (especificidades, tempos, estruturas) pela 

outra parceira. [...] Acredito que neste primeiro momento avançamos no sentido de como 

integrantes da rede (Escola e Museu) se perceberam. A Escola, conhecendo um pouco da 

história da Instituição, reconhecendo o espaço físico, percebendo as modificações ao longo 

do tempo e refletindo sobre as relações da mesma com a população do entorno. A 

Instituição, por outro lado, conhecendo um pouco mais a respeito do olhar da comunidade, 

através da ótica dos alunos e professores, em relação à mesma. Nesta aproximação 



 

vislumbramos algumas possibilidades de aproximação ao partir de um problema na qual 

ambas estão inseridas [...]. E ao perceber como este problema, a partir de uma reflexão 

sobre um caso local, pode afetar a ambas. Tais reflexões apontam uma necessidade de uma 

maior interlocução entre ambos no sentido de gerar futuras soluções. [...] Olha, eu acho que 

o projeto ele é super interessante. Ele abre, assim, um leque de possibilidades. [...] Primeiro 

com a parceria da escola com o museu, e você apresenta um museu para escola como um 

espaço educativo, não apenas um espaço onde os professores e as crianças vem olhar. [...] 

Proporcionou a vivência e experimentação de espaços temporais, culturais e 

científicos movendo os alunos para apropriação de novos conhecimentos. [...] As 

possibilidades são inúmeras, devido a beleza do espaço que nos conduz ao passado e futuro. 

O museu, às exposições, às atividades lúdicas, a observação do entorno, às palestras... Tudo 

que o Projeto Tecendo Redes oportunizou aos participantes, tornando-o presente, e 

presente... 

 

DSC-40 - Idéia central: Pode fortalecer o trabalho que já realizado pelos professores nas 

escolas.  

O projeto Tecendo Redes pode trazer, como contribuição às escolas, os recursos oferecidos 

pelos Museus. Este fato, aliado a uma concepção de difusão dos conhecimentos científicos 

e tecnológicos pode fortalecer o trabalho já realizado pelos professores. [...] O principal foi 

o espaço dado aos alunos e professores para falarem de suas experiências, o que eles já 

fazem (e bem!), de suas dificuldades, de que maneira podemos colaborar mais. [...] Percebi 

e passei a valorizar mais o trabalho desenvolvido por eles, até porque a gente não conhecia, 

e passei a ter um outro olhar, um novo olhar para as próprias instituições de educação 

formal, reconhecendo ainda mais a competência dos professores. A competência deles e o 

interesse deles próprios em realizarem pesquisas sobre a prática deles nessa esfera de 

ensino. [...] Acredito que as escolas têm um papel fundamental em relação ao exercício da 

cidadania pois essa instituição está o ano todo em contato com esse jovem desenvolvendo 

ações promotoras para o exercício da cidadania. [...] A percepção por parte tanto de quem 

desenvolveu as atividades no museu como por quem participou pela escola de que é 

possível a ocupação de um espaço público (o desenvolvimento efetivo de bem público) que 

praticamente encarna o espaço de “interdição” por excelência [...] e a noção de que a 

sociedade vive numa dinâmica histórica de transformação, tais idéias, podem contribuir 



 

para o surgimento de um pensamento critico que amplie a cidadania. [...] Os museus [...] 

têm sua parcela de contribuição quando oferece atividades em todas as áreas temáticas e 

uma forma para troca dessas experiências. 

 

DSC-41 - Idéia central: Possibilidade de ampliação de horizontes para além do cotidiano 

escolar 

O próprio modelo de escola que nossos alunos vivenciam. O Tecendo redes é exceção. O 

cotidiano escolar é limitado e previsível. [...] O contato com pessoas de outras instituições, 

com práticas diferenciadas, a vontade de aprender coisas novas, a busca do conhecimento, 

fortalecimento das parcerias e a possibilidade de novos horizontes para nossos alunos. [...] 

estou buscando uma forma de possibilitar aos meus alunos a INTERNET. Busco também 

formar mais parcerias com os colegas [...]. 

 

DSC-42 - Idéia central: Possibilidade de prolongar o tempo da visita ao museu 

[...] Olha, a possibilidade tem a ver também com a minha expectativa.  É a possibilidade de 

aprofundar um trabalho sobre o meio ambiente na relação do museu com o seu entorno. Eu 

acredito nessa possibilidade. Mas, eu acredito muito na possibilidade da gente fazer uma 

relação mais fluida com as escolas do nosso entorno, [...] de forma que elas reconheçam 

esse espaço aqui como um espaço de colaboração onde elas possam dar um telefonema e 

está aqui na semana seguinte, ou no planejamento ligar para a gente ou a gente ligar para lá, 

e a gente participar de uma reunião de planejamento da escola colocando à disposição da 

escola o que a gente tem aqui nas exposições. E isso acontecendo, eu acho que é uma 

possibilidade bacana e eu acho concreta. [...] A realização e desenvolvimento da atividade 

foi elaborada objetivando a oportunidade dos questionamentos ocorrerem, especialmente 

por dar espaço, ter mais tempo para o seu desenvolvimento e partir de um problema do 

cotidiano dos alunos. [...] Assim, eles vêm olhar, eles vêm participar de atividades, eles 

podem retornar à escola e, a partir da visita, desenvolver projetos pensando nessa relação do 

espaço formal com o espaço não-formal. [...] Esta seria uma forma bastante diferente de ver 

e desenvolver os processos de trabalho desenvolvidos até o momento. Tal implantação 

demandaria reformulação de tais processos. [...] Para mim novidade não foi exatamente do 

recurso em si. Porque acho que esse uso do recurso, essa visão do recurso acho que eu até 



 

tinha que isso podia acontecer. O que ficou muito legal nesse atendimento em que eu acho 

que é uma ansiedade nossa que acho que a gente não consegue dar conta é o nível das 

relações e reflexões que a gente faz sobre o tema. [...] Porque isso com o projeto a gente 

conseguiu fazer. Nas nossas visitas de uma hora e dez por mais que eu queira fazer todas as 

relações possíveis [...] eu não faço. É assim, rola essa ansiedade [...]. Assim, eu só tenho 

uma hora e quinze, então essa coisa de você ter um trabalho com a escola antes, você ter um 

seminário, fazer a coisa junto, mesmo com todos os limites [...] propicia que a coisa 

aconteça. É claro que a gente faz as relações, quer dizer, fazer a relação, mas eles chegarem 

a enxergar a coisa da relação. Acho que para uns ficam outros menos [...]. 

 

DSC-43 - Idéia central: A possibilidade de trabalhar a partir do contexto do aluno 

A possibilidade de realizar um trabalho partindo do contexto do aluno, a partir da análise do 

seu entorno representa em minha opinião, um valioso instrumento pedagógico. [...] A 

problematização do tema e da missão das instituições, assim como, um estudo preliminar da 

realidade dos estudantes participantes. [...] A percepção de que ações no âmbito local 

podem ter conseqüências globais e que é possível articular saberes, experiências de vida e 

diferentes parceiros para contribuir na resolução de problemas. [...] Utilizar o conhecimento 

significativo organizando atividades em prol de sua comunidade e entorno. [...] Ajudou na 

reflexão sobre as causas dos problemas contribuindo assim para desnaturalizar estes 

problemas, olhando para as possibilidades de soluções destes. [...] Melhorou a reflexão 

sobre a questão da violência. Os meus alunos passaram a se envolver mais buscando ajudar 

a resolver. [...] Pelo que pude observar esse objetivo foi alcançado na medida em que o 

levantamento da situação local era adotado como estratégia para chegar á situação global. 

Há que se aferir a amplitude desse sucesso. [...] Foram iniciados diagnósticos importantes e 

envolvimento de novos atores neste tipo de parceria. 

 

DSC-44 - Idéia central: Valorização e aproximação entre conhecimentos produzidos nas 

escolas e nas instituições de pesquisas científicas 

Uma instituição que é referência mundial em produção de conhecimento cientifico abriu 

espaço para que os jovens estudantes de uma área carente do seu entorno, mesmo que não 

plenamente, pudessem expressar seus anseios e dúvidas e se sentirem acolhidos em um 



 

local tão privilegiado de produção cientifica.[...] E os espaços públicos no Brasil via de 

regra são voltados para atender interesse de uma minoria. Ocupá-los com jovens das classes 

populares é uma vitória política de grande relevância que acaba por estimular a relação 

entre as instituições [...]. Foi valorizado o papel da Escola não só na Divulgação Científica 

bem como na promoção de reflexões e ações a partir de saberes que ultrapassam o campo 

de ação escolar, indo ao encontro as necessidades coletivas e locais. [...] A participação dos 

alunos o entendimento do projeto e ele percebe que tem voz e espaço para o seu olhar. [...] 

Ter lugares onde demonstrar o resultado dos trabalhos. [...] Conhecer melhor o trabalho que 

as escolas desenvolvem já foi uma grande conquista. [...] Durante uma avaliação do projeto 

um aluno disse: „Eu achava que cientista era um cara muito louco e agora vi que ele é uma 

pessoa normal‟. [...] a instituição X é uma grande parceira minha há muito tempo mesmo 

sem saber. Vivo ali dentro com meus alunos. [...] O projeto organizou o seminário dos 

professores. Teve a participação dos professores da rede que é uma conquista super bacana, 

foi aberta a fala deles, eu acho que o diálogo se não foi eqüitativa a fala foi o mais próximo 

disso possível. Eu acho que foi um grande ganho, isso é raro. [...] Conseqüentemente, 

alunos e professores sentiram-se prestigiados e respeitados, entendendo que a Instituição 

também tem o que aprender e ouvir deles [...]. Durante o seminário na SNC&T um aluno 

(ao me ver na mesa apresentando trabalho assim como viu os cientistas) me disse „o 

cientista é uma pessoa que está perto‟.[...] Acrescentou base teórica. [...] Ajudou na 

elaboração de atividades de multiplicação. [...] Ajudou na maior conscientização dos alunos 

e maior participação nas atividades de multiplicação. [...] A outra possibilidade também é 

de trazer essa colaboração que a gente começou a trazer no ano passado. Trazer as 

pesquisas cientificas, que estão acontecendo aqui e fazer repercutirem na realidade da 

escola, do meio ambiente da escola, dos jovens que estão aqui, no entorno. Então, é uma 

possibilidade que a gente quer concretizar e que a gente está até concretizando. Na ultima 

reunião que eu fiz com o pessoal do [...] que estuda a violência, a gente está fechando uma 

possibilidade de fazer um seminário de formação de professor para liderar uma reflexão 

sobre a violência, para saber identificar uma criança vítima de violência e como lidar com 

ela, ter alternativas para lidar com ela... Então essas possibilidades eu acho muito ricas. [...] 

Foi importante a divulgação para os pais de alunos sobre os espaços de exposição existentes 

na região onde vivem. [...] Apresentar trabalho para o público geral já é algo que as escolas 

têm experiência. Há muitos anos isto é feito no “Tudo ao mesmo tempo no Rio”. Muitos 

trabalhos inclusive foram reaproveitados desta atividade. A novidade foi fazer isto em 



 

parceria com instituições científicas. [...] Foi uma oportunidade de exposição e 

ampliação do trabalho pedagógico produzido nas escolas municipais [...] Foi importante ter 

na culminância do projeto Tecendo Redes na SNC&T, a apresentação dos trabalhos 

desenvolvidos pelas escolas, para o público visitante [...] fruto de construção coletiva. [...] 

Tendo em vista as apresentações das escolas, acho que a realidade de alguns grupos ficou 

bem exposta e a forma como isso foi feito foi muito criativa. [...] Acho que as comunidades 

conquistaram um espaço, pelo menos de exposição de suas idéias, que tem que ser mantido. 

[...]. 

 

DSC-45 - Idéia central: Promoção da reflexão sobre os objetivos e estratégias adotadas 

nos trabalhos de popularização da ciência. 

Proponho uma reflexão do significado deste objetivo, o que queremos quando dizemos 

“exercício de cidadania”, ou do termo cidadania? Quais as características que uma pessoa 

deve ter para exercer sua cidadania? O que este exercício de cidadania tem a ver com a 

ciência? Estou falando isso porque faz pouco tempo que descobri que cidadania é gozar de 

direitos políticos. E quando um cidadão pode gozar plenamente desses direitos?Isso me fez 

descobrir que entender os termos faz perceber as relações e responsabilidades que trazem 

para quem os tem como preceitos. Portanto, proponho a discussão do conceito e suas 

aplicabilidades na sociedade brasileira (talvez esta preocupação venha da minha ignorância 

e falta de reflexão, então não sei se esta proposta é válida para todos, talvez eu esteja 

respondendo e apontando falhas para mim mesma). Por exemplo, diversas campanhas 

utilizam esse termo „é um exercício de cidadania‟, a da dengue, da doação de alimentos. O 

que elas querem dizer com isso? Queremos dizer a mesma coisa que elas dizem? Como 

enxergaremos esses jovens quando vemos neles cidadãos exercendo sua cidadania? Acho 

que se soubermos onde queremos chegar, os meios podem ficar mais claros. Retomando o 

que respondi acima: nós, que elaboramos a ficha, não conseguimos apontar saídas para as 

pessoas. Acho que isto também é responsabilidade nossa, não podemos deixar que eles 

descubram sozinhos. Simplesmente apontar o que está errado (ou pedir que eles o façam) e 

dizer que essas crianças e jovens devem descobrir sozinhos os caminhos, frustra, cansa, 

desanima. Nossa reflexão sobre o que queremos questionar ou modificar, e o que 

precisamos saber para isso, deve ser maior. [...] Mas, as possibilidades que eu vejo no 

Tecendo Redes eu acho que são muito boas, principalmente porque eu acho que seria até 



 

uma revolução mesmo na maneira como se vem enxergando eventos, como esse da Semana 

Nacional de Ciências e Tecnologia [...] muito dinheiro é direcionado e eu tenho as minhas 

dúvidas se de fato nesses momentos que é um momento geralmente muito curto, as 

instituições estão de fato conseguindo popularizar a Ciência. [...] como um momento 

também de prestação de contas para sociedade que financia esses trabalhos, essa pesquisa 

de modo que eles possam dizer se concordam com o que vem sendo feito, se acham que o 

dinheiro que está sendo investido nessa área, está sendo bem investido e de modo que eles 

possam se apropriar desse conhecimento para sua própria atuação na sociedade e para sua 

formação como cidadãos,[...] que essas instituições não se coloquem só no momento 

daquela feira a obrigação então de prestar contas, mas que elas vejam que devem buscar, 

então, se aproximar cada vez mais da sociedade ao longo de todo o ano. [...] existem 

projetos que são estruturados enquanto processos e mobilizações em torno de datas 

específicas e nem sempre as lideranças fazem a fusão que o Tecendo Redes propõe. [...] 

Então, eu acho que a possibilidade do Tecendo Redes é exatamente de mostrar que a 

popularização da Ciência não se faz em um dia ou numa feira, mas que tem que ser um 

objetivo que essas instituições se coloquem ao longo de todo o ano, todos os dias, porque 

afinal de contas é a sociedade que investe o dinheiro para que essas pesquisas sejam 

desenvolvidas. [...] E até mostrar que popularizar a Ciência não é algo simples e é algo que 

deve ser bastante refletido e que não vai ser numa semana, com muito dinheiro ou com 

pouco dinheiro, que se você vai conseguir fazer um bom trabalho. Acho que um bom 

trabalho é feito, exatamente, quando ele é refletido, quando objetivos são colocados. E eu 

acho que o Tecendo Redes traz isso, traz à tona, se coloca para as outras instituições 

principalmente. [...] Qual é objetivo da Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, será 

que a maneira como as instituições vem atuando nesse evento é a maneira mais correta?[...] 

„Qual é a idéia que as pessoas fazem da Ciência?. E até que ponto a gente não concorda 

com a idéia que a maior parte das pessoas fazem dela? Nas nossas ações a gente pode estar 

exatamente, corroborando para essa idéia da Ciência como detentora de uma verdade 

absoluta, uma forma de conhecimento superior. [...] O diálogo entre o saber comum e o 

saber científico é necessário [...]. 

 

 

 



 

DSC-46 - Idéia central: Motivação para a construção e divulgação de conhecimentos 

Sensibilizar [...] para a exploração do conhecimento em prol do desenvolvimento 

sustentável criando uma consciência coletiva. O estimulo dado aos estudantes, para a busca 

do conhecimento, refletindo sobre: Como é hoje, O que precisa mudar? e O que fazer e 

saber para mudar? [...] Aumentou o interesse pela ciência e isso é interessante [...] Provocou 

uma boa motivação e vontade de participar. Foi conquistado a curiosidade e o interesse dos 

estudantes em participar da SNC&T. [...] Os alunos levaram exemplos e idéias para o seu 

meio. 

 

DSC-47 - Idéia central: Esforço dos educadores para participarem do Tecendo Redes 

O envolvimento [...] possível dessas equipes, para o começo do projeto Tecendo Redes e a 

participação dos estudantes. [...] Mobilizou integrantes das Instituições, especialmente 

equipes dos museus a desenvolverem propostas de trabalho que incluam o cotidiano da 

população.  [...] 

 

DSC-48 - Idéia central: Desenvolvimento profissional 

Neste ano
244

, estou mais organizada com relação ao tempo, disponibilizando um pouco 

mais os meus horários para estudo e pesquisa. [...] Os professores trouxeram uma reflexão 

importante para que eu conseguisse escrever o meu projeto de mestrado que é na área de 

Educação e eu já estou desenvolvendo. [...]. O evento em si, desde a preparação, da nossa 

preparação que contribuiu para o nosso crescimento profissional, das diversas funções 

passando pelo evento em si que as crianças vieram, várias vezes, várias escolas [...]. 

Ampliou a minha percepção do que é possível se fazer dentro desse museu em termos 

pedagógicos. [...] Também foi fundamental [...] a sacação de que meu doutorado deveria ser 

na ENSP - Eu tava tão aturdida que se [...] não me botasse os livros certos na mão eu ia 

deixar essa oportunidade escapar. Esse trabalho todo me fez perceber que [...] a ciência por 

si só não se basta, que a gente tem que pensar a ciência, mas a gente tem que pensar a 

cultura popular, a gente tem que pensar a arte como forma de expressão de todo esse 

processo. [...] Essa história toda me fez pensar [...] cada vez mais eu tenho amadurecido 

idéias para voltar a estudar, para fazer um doutorado. Eu acho que isso para mim foi 
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 A professora se refere ao ano de 2008 já que preencheu o questionário em março deste ano. 



 

fundamental para o meu amadurecimento profissional e pessoal e para pensar em fazer um 

doutorado não para obter o título somente, mas como isso é importante para registrar uma 

trajetória profissional, para registrar uma trajetória que tenha significado para um grupo e 

que tenha uma certa permanência. E que isso possa servir como referência como proposta 

para outros grupos em outros lugares e que a gente não fique somente pensando em 

questões pessoais ou para pequenos grupos, que a gente possa mesmo criar uma rede de 

colaboração que seja maior.  

 

DSC-49 - Idéia central: Continuidade 

Alguns resultados decorrentes do Projeto: envolvimento dos alunos e alunas, professores, 

instituições e perspectiva de continuidade das ações em 2008. [...] A proposta de 

continuidade do Projeto para 2008 com a elaboração de um planejamento acordado entre 

todas as Instituições. [...] A continuidade que se está aplicando ao projeto demonstra um 

caráter diferenciado do mesmo que já simboliza um sinal de forte resistência a esta política 

[...]. Acredito que o projeto está no caminho certo desenvolvendo os objetivos a que se 

propôs e defendo que ele deva continuar e na medida em que conseguir se ajustar ampliar 

campo de atuação entre as instituições parceiras. 

 

DSC-50 - Idéia central: Ofereceu subsídios para que sejam formalizados convênios que 

podem ajudar na formulação de política pública referente à colaboração entre museus e 

escolas públicas. 

[...] Acho que essas possibilidades tinham que ser pensadas do ponto de vista institucional, 

porque elas não podem depender de X, de Y, de Z, seja lá de quem for. Elas têm que 

depender de alguma coisa que faça parte dos valores de uma instituição, da missão de uma 

instituição. Se isso não for feito dessa forma, acho que as possibilidades um dia elas 

acabam terminando, elas não tem continuidade, quer dizer, as possibilidades eu acho que 

elas também se constroem na medida em que essas relações vão se estabelecendo e que 

você tem mais afinidade com alguns grupos e outros grupos não. Agora, eu acho que de 

certa forma a gente já mostrou que é possível fazer um trabalho. Agora a grande questão 

dessas possibilidades é também pensar a estrutura, como é que você tem o apoio 

institucional [...] Nesse sentido, imagino que você daqui a sei lá dez anos, quando eu estiver 



 

me aposentando, doze anos [...]. Isso não pode se perder, eu acho que isso tem de alguma 

forma deve ser incorporado. E eu posso falar nesse sentido, porque dentro de uma escola 

tem o projeto político-pedagógico. Acho que isso tem que estar dentro do projeto político-

pedagógico da escola, senão essas possibilidades se perdem ao longo do tempo. Elas não 

podem depender da vontade individual. Elas têm que fazer parte da missão e dos valores 

institucionais. [...] Então eu acho que como nossa realidade brasileira é tão complexa e as 

coisas morrem muito no meio do caminho, é uma possibilidade de realização de 

interferência na realidade concreta de dar apoio ao professor que está ali dentro de uma 

realidade tão dura, à criança que é vítima de violência... Acho que são possibilidades muito 

boas e que estão aí até perpassando por essa relação museu-escola. Então, a gente está 

abrindo caminhos que eu acho que agora nesse começo fica um pouco emaranhado, mas 

que eu vejo uma possibilidade de ser mais fluido no futuro. Relação entre instituições 

também está se mostrando um momento de reflexão muito rico, porque a gente vê que 

necessariamente a gente não tinha que estar conversando. O Jardim Botânico, MAST e 

Museu Vida cada um tem uma realidade muito diferente. O Jardim Botânico está na zona 

sul, o Museu da Vida está no meio de um grande complexo de favelas, o MAST até que 

está numa coisa meio misturada entre os dois, cada um com um tema e mesmo assim o 

Tecendo Redes foi uma coisa assim que a gente criou que faz essas três realidades tão 

diferentes conversarem e terem coisas em comum. E também eu vejo que o principal disso 

nós estamos abrindo um canal com a Secretaria Municipal de Educação, que já seria 

trabalhoso abrir para uma, nós estamos abrindo para três ao mesmo tempo. Então eu acho 

que o lucro social disso é muito significativo. E invés de você fazer uma coisa três vezes 

cada um no seu ritmo, a gente está fazendo uma coisa uma vez num ritmo que exige 

agilidade, exige que a Secretaria também se envolva com as instituições, a gente troca 

experiências... Então, eu era uma pessoa que apostava pouco nessa experiência da relação 

interinstitucional. Eu achava que isso era viagem [...] mas, eu estou vendo que dá o retorno 

profissional, o retorno de política de educação, até a X que traz muito esse termo, a gente 

tem que fazer uma política de educação não só das ações isoladas. Se isso se torna um 

convênio, se torna uma política de relação museu-escola, de relação instituição de pesquisa 

Secretaria de Educação. A gente abre toda uma forma de se relacionar que enriquece muito 

a escola e a nós também como instituição. Então nesse ponto eu acho que é uma 

possibilidade boa e que vale a pena investir. [...] Ontem na reunião a Y estava [...] falando 

que as escolas do entorno que era o específico do Tecendo Redes. Então eu falei: „Olha, eu 



 

acho que isso daí é uma conquista, eu acho que é uma coisa que está embutida. Agora, o 

que está de fundo no Tecendo não é isso. O Tecendo não é só o Tecendo Redes com as 

escolas do entorno. Isso você poderia fazer com qualquer outro projeto. O que a gente 

queria era tecer esta rede conjunta entre as instituições para contemplar o menino que está 

ali no entorno e também o que está distante, porque a idéia não é ficar só na rede entre nós, 

entre os mesmos, mas é a possibilidade do meu entorno estar por intermédio dos 

professores fazendo rede com as dos outros museus e não só o nosso. É isso que estava 

colocado, é uma rede maior. É isso que a gente quer conquistar. [...] Se eu ficar só no meu 

entorno, é ótimo, vai ser bacana, vai ser importante porque aquele menino daquela escola 

não é só dali é de outros lugares... [...] Isso só vai acontecer de fato quanto estiver 

estabelecido o trabalho num sentido que a gente busque uma intencionalidade das nossas 

ações. Isso [...] é num trabalho que a gente faça a imersão de fato, que a gente faça uma 

intervenção na prática da gente e na prática da escola. Eu acho isso fundamental. [...]. 

Aconteceu dessa forma ideal? Claro que não. Aliás, eu nem sei se existe isso. [...] Foi um 

estabelecimento de acordos, de movimentos que não foi dos mais simples, porque a gente 

teve dificuldade em começar esse contato, entender, em colocá-los na negociação. Para a 

gente era muito mais fácil a gente ir direto falar com os professores, mas como foi 

estabelecido assim... Eu inclusive defendo isso, quer dizer, eu entendo muito claramente o 

que a Secretaria Municipal de Educação, a X, por exemplo, sempre coloca que: olha, vamos 

estabelecer um convênio para que isso seja feito em cima de determinados acordos que 

virem políticas públicas. Não que seja uma ação voluntarista que a gente bata na escola, 

como todo mundo que chega na escola, e diga: olha, vim apresentar um projeto ou vamos 

trabalhar conjuntamente. Então eu acho que isso inclusive estabelece possibilidades futuras 

de políticas públicas. 

 

DSC-51 - Idéia central: A ficha ajudou na colaboração 

[...] A estratégia de focar as ações na percepção que alunos das escolas participantes 

possuem da relação entre sua realidade de vida local/global pode ajudar a superar as 

dificuldades da complexidade - Uma estratégia comum às três instituições foi a utilização 

de uma ficha para captar a percepção do aluno sobre seu ambiente. No meio de toda a 

complexidade do trabalho composto por diversos atores encontramos na ficha uma forma 

de trazer a voz do aluno. Em suas opiniões escritas os temas que se destacam são: violência, 



 

lixo, poluição, mudança climática e desigualdades sociais [...]. [...] Isso de trabalhar em 

todas as esferas [...] na hora em que a gente vai fazer o contato, a relação [...] é muito mais 

complicada [...] Eu não acho que vai ser sempre assim, mas, [...] estou remontando a 

história do nosso comecinho lá. Então, para gente foi difícil isso. Não foi difícil a gente 

entrar numa proposta já iniciada. Existiu uma [...] ficha de levantamento de percepções. [...] 

A gente chamava de diagnóstico. Existia uma ficha preenchida pelos estudantes para o 

levantamento de suas percepções sobre a realidade [...] para gerar o diagnóstico. E com ela 

dava para a gente ter entendimento a partir dali. A gente podia se apropriar. Então, isso daí 

de ter entrado em um trabalho já iniciado não foi nem o problema central. 

 

DSC-52 - Idéia central: Satisfação com o trabalho em si 

O que achei importante, é que mesmo com todos os problemas e idas e vindas, não só o 

nível de participação, mas a possibilidade de participar de novo todo mundo como era no 

início do museu com todas as equipes. Mesmo que eu não tenha vindo, visto todo mundo 

junto ao mesmo tempo. Mas, há muito tempo a gente não consegue fazer isso. Pelo menos a 

experiência nossa lá no meu setor é assim e eu acho que é uma situação geral do museu. 

Você consegue fazer alguma coisa um tempo mais com Fulano, com Sicrano, mas estava 

todo mundo ali [...] uma pessoa ia completando o que outra começou [...] a situação de 

colaboração facilitou que o projeto acontecesse independente das limitações pessoais das 

pessoas. Quando uma pessoa não estava, chegava outra e completava naquele ponto e a 

coisa foi andando mais ou menos assim. [...] a possibilidade do [...] fazer essa articulação 

dos setores do museu, que eu via de uma forma um pouco distante, e o Tecendo Redes 

conseguiu aproximar [...] eu acho que foi muito prazeroso, as pessoas manifestavam „que 

legal em... a gente está fazendo isso junto...‟ [...] A realização de um trabalho construído 

coletivamente, com diferentes públicos, com diferentes formações, na construção de ações 

voltadas para a aproximação entre instituições de educação formal e não formal. A 

confirmação de que a problematização de um tema, com estudantes de diferentes idades e 

realidades, seja focado na escola ou no local onde mora, no país ou no Planeta, passam por 

questões comuns, que vão além das especificidades institucionais, como, por exemplo, a 

violência, solidariedade, desigualdades e preconceito, e que surpreendeu cada um de nós, de 

forma positiva e motivadora [...] ara minha grande satisfação o trabalho foi desenvolvido 

realmente em colaboração, apesar de todas as dificuldades, acertos e erros. E com isso eu, 



 

pessoalmente, adquiri novamente a fé de que esse tipo de trabalho é possível o que dá muita 

satisfação. O importante não era a hierarquia. Não houve, limites, falta de espaço, ausência 

de autonomia. Eu ganhei, os alunos/escolas ganharam e a instituição conseqüentemente 

também [...].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.7 Discursos do Sujeito Coletivo referentes ao item 4.5 (“TENSÕES PRESENTES NO 

ESFORÇO DA CAMINHADA”) 

 

Numeração dos DSCs desse item: do DSC- 53 ao DSC- 54. 

 

 

DSC-53 - Idéia central: Espaço insuficiente para a voz dos estudantes e professores  

[...] Foi pouca a visibilidade dada ao trabalho desenvolvido dentro das escolas. [...] 

Aconteceu uma frustração por não terem conseguido fazer uma exposição que estava 

planejada para ser feita pela escola no museu. [...] É preciso usar a mesma linguagem dos 

alunos, pois a vivencia de casa é diferente do principio da escola [...]. É que esta realidade 

teórica aqui tinha a expectativa de abranger um monte de conceitos e questões [...] e aquilo 

ali era um curso de um ano. [...] E no final do curso todo mundo tinha que sair 

revolucionário. Era essa a expectativa. Eu acho que foi uma expectativa muito ambiciosa 

em cima dessa atividade. O que a gente vai atingir com essa atividade? Vinha muita 

informação com essa atividade que na hora de aplicar na realidade ficou difícil e gerou uma 

certa frustração. Deveríamos ter construído a problematização sobre a realidade local a 

partir das palavras e olhares dos próprios estudantes dando-lhes a possibilidade de 

verbalizar e aprofundar estes problemas em sua própria linguagem, contando seus casos, 

compartilhando suas vivências. [...]  

 

DSC-54 - Idéia central: Faltou a visão do todo 

Cada um captou uma idéia diferenciada do que era o Tecendo Redes. [...] Mas, limitação eu 

acho que acontece no sentido de você ter todo mundo com uma percepção, eu não diria 

homogênea, mas integrada, mais integrada do que foi o trabalho. Agora na avaliação a 

gente está vendo que tem gente que está com uma percepção de uma forma, outro de outra, 

outro de outra, alguns querem que se reflita a integração entre instituições, outros querem 

que seja mais destacado o fato de que o Tecendo Redes é voltado para a realidade local do 

entorno dessas instituições. Então são percepções variadas de um projeto que se construiu 

com várias características e com vários objetivos bem ambiciosos. [...] Porque no processo 

de construção de uma atividade, as vezes, mudava até em função dos grupos diferenciados 

que trabalhavam nas etapas daquela atividade, então isso limitou a compreensão do todo. 



 

[...] Que a SNCT seja, de fato, um coroamento de atividades e/ou propostas de trabalho já 

desenvolvidas com as escolas. E quem sabe um dia as próprias escolas possam sugerir as 

ações. Outra questão é o fato de perceber que efetivamente nem todas as instituições não 

abriram espaços para as escolas [...] De resto, as outras instituições só ofereceram aquilo 

que já oferecem com os trabalhos que desenvolvem. [...] Sem a abertura do espaço de 

pesquisa e o conhecimento do pesquisador este trabalho não faz sentido como algo 

específico de ocorrer na SNCT, especificamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 LISTAGENS DAS PROPOSTAS DE EDUCADORES PARTICIPANTES DO TECENDO REDES POR UM 

PLANETA TERRA SAUDÁVEL PARA A CONTINUIDADE DESSE PROJETO 

 

 

*Para o ano que vem acho que devemos estimular os alunos a fazerem mais perguntas e tirar 

suas dúvidas. Para isso seria ótimo contar com um maior número de pesquisadores. Se os 

alunos sabem previamente quem são e o que fazem os pesquisadores que irão conhecer, eles 

podem pensar antes e trazer questões para eles.(Depoimento de uma educadora no 

questionário de avaliação do Tecendo Redes) 

*Que sejam realizadas experiências mais focadas em regiões menores, ou seja, que cada 

escola realize uma atividade diferenciada construída a partir da própria realidade do seu 

entorno e que estas experiências se conectem por uma articulação que seja construída a partir 

de objetivos gerais e princípios metodológicos construídos coletivamente e que propiciem a 

construção de relações entre os diversos elementos constituintes da realidade de vida das 

comunidades envolvidas e que seja capaz de relacionar esta realidade local com a global.    

*Que passemos para uma nova etapa onde cada NAM poderá aprofundar as reflexões feitas 

em suas oficinas e trabalho de “multiplicação” na sua escola. 

*Que nos esforcemos para construir processos, metodologias e produtos que ajudem a 

potencializar os nossos “encontros” e trocas. 

*Que seja construído coletivamente um planejamento de ações colaborativas entre nós que 

faça parte do planejamento mais geral destas instituições (do PPP do museu e do das escolas).   

*Um maior investimento de todos (indivíduos e setores) para a construção de um 

planejamento de trabalho integrado em função da missão institucional. 

*Nos planejamentos das ações busquemos estabelecer relações entre as diversas atividades a 

partir dos PPPs dos museus e das escolas. 

*Acredito que as instituições científicas já parceiras, FIOCRUZ, MAST e JBRJ possam trocar 

mais entre si, intercambiando as questões identificadas nos diagnósticos, afetas às 

especificidades de cada uma. Exemplo: A FIOCRUZ poderia vir apresentar às escolas do 

entorno do JBRJ já envolvidas com este projeto, num seminário talvez, questões relativas ao 



 

tema saúde (saneamento, dengue), assim como o JBRJ poderia ir num evento promovido pela 

FIOCRUZ com as escolas deste entorno, discutir a temática ambiental e assim por diante. 

*Um envolvimento mais integrado. Primeiro entre os envolvidos de cada instituição entre si 

(integração local – endógena, interna), ou seja, entre os professores e seus pares e da mesma 

forma entre os pares que compõem a Instituição. Havendo assim num primeiro momento um 

mapeamento de interesses, necessidades, objetivos que irão auxiliar na interlocução entre as 

partes num segundo momento. 

*Uma maior percepção do papel, das missões das instituições o estabelecimento de mais e 

mais amplas ações conjuntas. 

*O desenvolvimento de uma maior integração entre as atividades desenvolvidas nos dois 

contextos. 

*Estabelecimento de pontos em comum a partir das missões e necessidades dos parceiros 

envolvidos. 

*A necessidade de se estabelecer uma congruência de objetivos a partir das missões que cada 

parceiro se propõe. 

*O Envolvimento de um maior número de parceiros, ampliando os olhares e a dimensão das 

ações.  

*O desenvolvimento de mecanismos que auxiliem a compreensão de como pode ser mais 

efetiva a participação dos parceiros envolvidos. 

*Trabalhar para aumentar a equipe nas duas áreas da educação e para isso talvez seja mesmo 

necessário utilizar mais de marketing, de divulgação dos trabalhos feitos, os resultados, dos 

trabalhos futuros. 

*Mostrar para a instituição a seriedade do projeto, o porquê dele ser importante em nossa 

sociedade, a necessidade da participação desses setores. 

*Uma maior divulgação nos meios científicos destas iniciativas.  



 

*Num primeiro momento, no meu modo de entender, é necessário que ambos os participantes 

se reconheçam em suas missões: qual é a missão da Escola? Qual é a missão da instituição? A 

partir do reconhecimento das missões dos parceiros deve-se estabelecer pontos de 

convergência para as ações. Pra mim, esta é a maior dificuldade: após o reconhecimento das 

missões das partes integrantes, estabelecer um ponto de convergência entre as missões que 

será a base para a definição de metas e ações conjuntas.  

*Mobilizar a instituição para que não seja um projeto da vontade de alguns, deste modo pode 

ser possível influenciar também, com alguns dos objetivos do projeto e suas reflexões, ações 

que têm sido realizadas sem maior compromisso político e social. 

*O desenvolvimento de reuniões e ações exploratórias entre os pares para a definição de 

objetivos, missões, metas, intenções que num segundo momento auxiliará no sentido na 

interlocução entre as partes para a definição de um projeto comum, auxiliando assim, ao 

desenvolvimento de uma maior sinergia. 

*Aproveitando que 2008 continua quase o mesmo tema (VIDA-EVOLUÇÃO-PLANETA 

TERRA).O principal seria tentar garantir uma continuidade do que foi iniciado neste ano. 

*Dar continuidade ao iniciado e buscar mais, tempo, espaço e parcerias. 

*Dar continuidade ao desenvolvimento de ações conjuntas. Por exemplo, precisamos pensar 

nos institutos de pesquisa como espaços de educação ambiental não formal com 

potencialidade para serem formativos de educadores. O que ganha muito mais força se forem 

criadas estratégias conjuntas de formação. 

*A realização de uma dinâmica permanente de integração das Instituições envolvidas. 

*O grande desafio é nutrir sempre esse processo, oxigenar, envolver, levar em consideração 

os objetivos da escola e dos museus, com cuidado para não descaracterizar nenhuma das 

instituições. 

*Reduzir a burocracia e ampliar ainda mais o conhecimento de uma esfera educativa pela 

outra, principalmente no que se refere às expectativas de cada uma. 

*O desenvolvimento de mecanismos que auxiliem a compreensão de como pode ser mais 

efetiva a participação dos parceiros envolvidos. 



 

*Assim, acredito que é necessário discutir propostas de trabalho que objetivem maior 

colaboração entre setores, optar por determinadas ações, planejar com responsabilidade e 

avaliar os prós e contras, não só para a Instituição, mas, principalmente, para a população.  

*Propiciar espaço e propor atividades para que os grupos possam se encontrar e atuar em 

conjunto. 

*Mais reuniões, encontros das escolas com organizadores.  

*Creio que são necessários mais encontros entre profissionais das instituições de pesquisa e 

os grupos, para orientação, discussão e até para encaminhamentos. Acho que a instituição tem 

que se abrir mais, permitindo maior acesso a seus acervos, para que a produção seja rica e 

melhor embasada.  

*Tornar este evento e este projeto como um marco integrador de equipes/setores do Museu, 

bem como entre instituições. 

*Estabelecer objetivos pertinentes às áreas de C&T envolvidas em um programa de ação 

colaborativa. 

*Expansão do tempo para desenvolver a proposta, garantir maior participação dos estudantes. 

*Aumentar o tempo destinado à execução deste objetivo. 

*Buscar colocar como temática do debate de ciência e tecnologia o que não tem sido de 

interesse tratar por meio de divulgação científica: Por que a energia nuclear volta a ser uma 

solução, a quem ela beneficia e a quem ela ameaça? Por que, apesar dos protestos de vários 

setores da academia e de ambientalistas, os trangênicos avançam? O biocombustível é mesmo 

sustentável? Que ciência a nossa sociedade demanda? 

*As instituições participantes tenham garantido recursos para a SNCT e que possam ser 

utilizados com as escolas envolvidas. 

*É necessário que se conquiste uma infra-estrutura para tocar o projeto. 



 

*Conquistarmos transporte e alimentação em maior número para podermos pesquisar não só 

nesta instituição de pesquisa, como em outros espaços; bom seria também se pudéssemos 

pesquisar na internet. 

*Aliarmos o tempo, transporte e/ou acessos para a internet na intenção de melhor 

pesquisarmos sobre os temas trabalhados. 

*Precisamos pensar em uma possibilidade de conseguir bolsas de auxílio aos alunos 

envolvidos.  

*O entendimento da relevância desse tipo de trabalho, financiamento com antecedência para 

viabilizar essas ações que não têm exatamente o caráter pontual que se vem dando a esses 

eventos 

*Uma participação mais ativa das instituições de educação não formal, conseguindo 

financiamento para subsidiar essas ações e favorecendo a vida e o trabalho dos professores e 

alunos envolvidos 

*A maior troca de experiências com outros projetos ambientais que tratam da mesma questão. 

*Processo avaliado para que as atividades propostas atinjam efetivamente o objetivo 

*A construção conjunta (entre as instituições formais e não formais) de um instrumento de 

avaliação específico para avaliarmos se as atividades desenvolvidas no projeto alcançam este 

objetivo, para então efetuarmos redirecionamento das atividades. 

*Antes de cada projeto, fazer uma pesquisa de campo e conhecer a realidade local. 

*Acho que os setores devem, primeiro, CONHECER a metodologia e DECIDIR se querem 

contribuir; depois devem ver COMO contribuir, ou seja, ver como suas ações estão inseridas 

dentro dos objetivos do projeto e em terceiro lugar se ORGANIZAR para, efetivamente 

PRESTAR sua contribuição. 

*O museu poderia fazer levantamento, a partir da sugestão dos alunos/escolas/professores, e 

apontar situações específicas do cotidiano das comunidades. Que problemas da comunidade 

os alunos teriam interesse em discutir especificamente 



 

*Criar mecanismos de acompanhamento destes jovens que participaram projeto por algum 

tempo, via trabalho com professores. Esta iniciativa poderá nos trazer mais resultados sobre 

este objetivo e nos ajudará a elaborar novas estratégias.  

*Precisamos esclarecer melhor que impactos esperamos com estas ações, senão, a tendência é 

não ter impacto algum (apenas em nossas cabeças e desejos). 

*Promover um processo de avaliação das atividades que têm por objetivo esta linha de ação 

(provocar questionamentos...) para verificar e validar as mesmas. 

*Avaliarmos o real alcance do projeto para justificar a continuidade do mesmo e sugerir a 

mudança nos processos aos órgãos gestores. 

*Desenvolver melhor os conceitos que unem as instituições, tais como, co-laboração, rede, 

entre outros. 

*Buscar uma melhor definição de conceitos e estratégias de ações possíveis, na interface 

educação formal e educação não-formal. 

*Estimular a leitura de textos dentro nas escolas e nos museus ao longo de todo o ano. 

*Necessitamos de Encontros de estudo; uma imersão  

*Criar canais para o estreitamento das relações entre o museu e a escola 

*Criar grupos de discussão na internet ou blogs, onde os jovens possam pensar ações e seu 

cotidiano 

*Sensibilizar as instituições em suas diferentes esferas. 

*Acredito que as parcerias podem crescer em todos os sentidos, seja agregando outras 

instituições de ciência e suas respectivas CRE‟s do entorno, seja incluindo mais escolas nesta 

mesma proposta de trabalho. 

*Ampliarmos a quantidade de pessoas dentro das instituições envolvidas no projeto 

*Apresentar aos organizadores desses eventos, à direção das instituições envolvidas, à 

comunidade de modo geral, as vantagens desse trabalho, sua importância e viabilidade.  



 

*Buscar, com mais tempo, conquistar novas alianças, pois todos que conheceram o projeto, 

até agora, se identificaram e se encantaram com o mesmo. 

* Estar em contato constante com os atores envolvidos, e ainda, envolver outros. 

*Continuar convidando e envolvendo todos os setores desta instituição de pesquisa e buscar 

convênios com outras instituições que possam contribuir financeiramente com o projeto. 

*O Envolvimento de um maior número de parceiros, ampliando os olhares e a dimensão das 

ações.  

*aproximarmos ainda mais estes jovens estudantes dessas instituições e ainda levarmos estas 

instituições para perto da realidade destes jovens (não sei como). 

*Tornar-se freqüente a visita das instituições nas escolas. Presente com palestras projetos e 

etc... 

 *Organização das instituições em rodízio dentro das escolas. Sugerindo sempre um novo 

olhar para o problema. 

*Uma cobrança de políticas coerentes com realização de cidadania e não um mecanismo de 

distribuição de esmolas.  

*Os professores participarem mais ativamente das várias iniciativas que o museu promove 

para articular a relação formal e não formal. 

*Acho que não deveria estar vinculado ao período da SNCT propriamente dita. Nem todas as 

ações precisam ocorrer na Semana. (Algumas instituições promovem atividades o mês 

inteiro!) para que o circuito possa estar mais envolvido.  

*O principal seria fazer o encontro ou na Semana anterior ou posterior (encontro de 

apresentação) ou num período diferente. 

*Mais visitas de professores. 

*Mais oficinas para professores. 

*Mais visitas dos alunos dos professores que produziram e criaram coisas para a Semana. 



 

*Estimular as práticas informais de discussão, insistir com as leituras, em grupo e/ou 

individualmente, convidar novos palestrantes capazes de arrebatar a audiência etc. 

*Elaborar novos instrumentos para levantamento dos dados, viabilizá-los e aplicá-los com a 

antecedência necessária. 

*Promover ações educativas que, simultaneamente, alcancem esse objetivo e sejam dinâmicas 

e motivantes para os estudantes. 

* Elaborar ações educativas dinâmicas, motivantes e bem fundamentadas politicamente e 

teoricamente, sendo também muito importante termos de maneira bem clara de onde estamos 

partindo e aonde queremos chegar. 

*Apresentar o trabalho aos demais setores da instituição, convocando-os a participar e 

convencê-los de que todos são chamados a prestar contas à sociedade do trabalho que 

desenvolvem e de que deveriam se preocupar em ouvir da sociedade o que esta espera de seus 

trabalhos. 

*Programar atividades e desafios onde se construa uma visão crítica da realidade, desenvolver 

estratégias de educação ativa onde a visão crítica da realidade seja estimulada, conhecer bem 

as estratégias de Paulo Freire e aplicá-las á educação não formal, ou seja, desenvolver 

estratégias diferentes do “dar aula”. 

*Numa primeira etapa envolver a instituição de pesquisa. Em etapas posteriores buscar 

estabelecer pontos de convergência entre as missões, interesses e necessidades de ambas. Em 

seguida, estabelecer estratégias para que haja maior sinergia no desenvolvimento das 

atividades. 

*Um planejamento anterior, integrado as coordenações das instituições, para com isso 

promover a motivação das respectivas equipes sem perda na qualidade das relações entre elas.  

* Realizar trabalhos contínuos que não fiquem c/ o tema a proposta fragmentada. 

*Assim, acredito que precisamos discutir mais, planejar mais não só o material a ser utilizado 

no desenvolvimento de atividades futuras, mas principalmente quem vai fazer e como fazer.  



 

*Começar as conversas e o planejamento das ações educativas nos museus mais cedo para 

que as escolas possam se organizar e nós dos museus também para que o trabalho seja melhor 

aproveitado por todas as partes. 

*Manter os espaços de discussão com os atores da EF e ENF e sensibilizar gestores/chefias e 

integrantes das equipes para os frutos positivos que esse tipo de trabalho e troca pode gerar. 

*O desafio maior é conseguir a adesão necessária para que o projeto siga adiante coerente 

com a sua proposta de co-operação 

*Perseverar. 

*Perseverar, mostrar resultados práticos, de forma a servir de exemplo. 

*Para ações comuns interinstitucionais, o envolvimento e a manifestação do nº 1 da 

instituição é fundamental. É que dizem as teorias de administração. 

*Conciliar o tempo dentre tantas funções que cada um exerce.  

*Acredito que as parcerias podem crescer em todos os sentidos, seja agregando outras 

instituições de ciência e suas respectivas CRE‟s do entorno, seja incluindo mais escolas nesta 

mesma proposta de trabalho. 

*Não pode ser um projeto voltado para uma semana específica 

*Talvez pudéssemos ampliar o diálogo entre a equipe de mediação do museu e os professores 

e debatermos as melhores estratégias para sensibilizarmos e ampliarmos a capacidade de 

elaboração critica dos estudantes envolvidos no processo. Coordenar mais visitas ao Museu 

dos professores que já participaram deste ano. 

*Apresentar ao Museu os jogos desenvolvidos pelos alunos- (não deu para ver com mais 

detalhes) 

*Acho que a rede deve ser mais independente (e contínua). 

*Devia ser incentivado a participação de pessoas de diferentes áreas neste e outros eventos 

promovidos pela Instituição, para discutirmos alternativas, inserções, definirmos estratégias 

que permitam que esses eventos também possam ampliar seu impacto social.  



 

*Trabalharmos na construção do projeto desde o início. Pensarmos juntos os desdobramentos 

através das ações, ainda que cada instituição parta de sua missão e realidade. Estar com os 

professores envolvidos o mais cedo possível para que o projeto, além de se construir 

cooperativamente, se adapte sem traumas à escola. 

*Buscar espaço para discussão sobre o que é esse trabalho colaborativo. Apontar os ganhos 

que as equipes, museu, instituição de pesquisa, população pode ter. Com discussão, buscar a 

sensibilização das chefias/gestores para a importância de se realizar trabalhos com propostas 

dessa natureza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO TECENDO REDES POR UM PLANETA TERRA 

SAUDÁVEL. 

 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PROJETO “TECENDO REDES POR UM 

PLANETA TERRA SAUDÁVEL” 

 

 

 Os dados coletados por este questionário serão analisados de forma conjunta. Desse 

modo, o anonimato e o sigilo dos respondentes serão garantidos. O objetivo desse instrumento 

é coletar dados para enriquecer a reflexão sobre o que já foi realizado no projeto e para 

subsidiar o processo de construção da continuidade desse trabalho.   

 A tabulação dos resultados comporá um banco de dados que será disponibilizada para 

a realização de pesquisas. Pretende-se com isso contribuir para que sejam construídos 

conhecimentos que ajudem a avançarmos cada vez mais na conquista dos objetivos que 

motivam o projeto "Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável". Sendo assim, um outro 

objetivo desse questionário é também o de estimular que os participantes do projeto realizem 

pesquisas no contexto do trabalho que está sendo desenvolvido.  

 

BLOCO I: O OBJETIVO AQUI É CONHECER MELHOR VOCÊ E O CONTEXTO 

ONDE SEU TRABALHO SE REALIZA. 

1) ENTRE AS MODALIDADES DE CURSOS LISTADAS ABAIXO, ASSINALE A 

OPÇÃO QUE CORRESPONDE AO CURSO DE MAIS ALTA TITULAÇÃO QUE 

VOCÊ POSSUI: 

A) Ensino Médio. (     ) 

B) Graduação. (     ) 

C) Extensão. (     ) 

D) Aperfeiçoamento (mínimo de 180 horas). (     ) 

E) Especialização (mínimo de 360 horas). (     ) 

F) Mestrado. (     ) 

G) Doutorado. (     ) 

 



 

2) QUAL É A ÁREA DA SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL?  

 

3) A SUA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL É NO CAMPO DA: 

A) Educação formal (     ) 

B) Educação não formal (     ) 

C) Educação formal e Educação não formal (     ) 

 

4)HÁ QUANTO TEMPO VOCÊ TEM ESSA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL?  

Tempo na educação formal __________ 

Tempo na educação não formal __________ 

 

5)SE VOCÊ EXERCE ATIVIDADE REMUNERADA, INDIQUE SUA SITUAÇÃO? 

A) Empregado do setor privado. (     ) 

B) Contratado no setor público. (     ) 

C) Servidor público. (     ) 

D) Profissional liberal. (     ) 

E) Autônomo / por conta própria. (     ) 

F) Empresário. (     ) 

G) Bolsista / estagiário. (     ) 

H) Outra (     ) Qual?_________________. 

 

6) A INSTITUIÇÃO NA QUAL VOCÊ TRABALHA E A PARTIR DA QUAL VOCÊ 

PARTICIPOU DO “Tecendo Redes por um Planeta Terra Saudável” É DO CAMPO 

DA: 

A)Educação formal (      ) 

B)Educação não formal (      ) 

 

 

 

 



 

BLOCO II: O OBJETIVO AQUI É O DE IDENTIFICAR ELEMENTOS QUE SÃO 

CAPAZES DE PROVOCAR A MOTIVAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 

TRABALHO PROPOSTO PELO PROJETO “TECENDO REDES POR UM 

PLANETA TERRA SAUDÁVEL”. 

1) O QUE MOTIVOU SUA INSTITUIÇÃO A PARTICIPAR DO PROJETO “TECENDO 

REDES POR UM PLANETA TERRA SAUDÁVEL”? 

 

2) O QUE MOTIVOU VOCÊ A PARTICIPAR DO PROJETO “TECENDO REDES POR 

UM PLANETA TERRA SAUDÁVEL”? 

 

BLOCO III: OS ITENS ABAIXO APRESENTAM OS OBJETIVOS DO PROJETO 

“TECENDO REDES POR UM PLANETA TERRA SAUDÁVEL”. A PROPOSTA 

AQUI É A DE FAZERMOS UMA REFLEXÃO SOBRE A CAMINHADA 

REALIZADA EM BUSCA DESSES OBJETIVOS PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE 

CORREÇÃO DE RUMO. 

1) Objetivo: Problematizar o tema da SNCT a partir da realidade de vida dos estudantes 

participantes do projeto e da missão das instituições participantes do projeto. 

a) O que você considera que tem sido uma dificuldade para a conquista desse objetivo?  

b) O que você considera que foi conquistado em relação a esse objetivo?  

c) Que sugestões você dá para avançarmos mais em relação a esse objetivo em novas ações? 

 

2) Objetivo: Provocar questionamentos que estimulem a construção de um pensamento 

crítico que amplie as possibilidades de exercício da cidadania. 

a) O que você considera que tem sido uma dificuldade para a conquista desse objetivo?  

b) O que você considera que foi conquistado em relação a esse objetivo?  

c) Que sugestões você dá para avançarmos mais em relação a esse objetivo em novas ações? 

 



 

3) Objetivo: Desenvolver trabalhos colaborativos promotores de sinergias que permitam 

ampliar os impactos sociais de ações de divulgação científica que são desenvolvidas pelas 

equipes de trabalho e/ou instituições envolvidas no projeto. 

a) O que você considera que tem sido uma dificuldade para a conquista desse objetivo?  

b) O que você considera que foi conquistado em relação a esse objetivo?  

c) Que sugestões você dá para avançarmos mais em relação a esse objetivo em novas ações? 

 

4) Objetivo: Potencializar ações de colaboração entre a educação formal e a não formal em 

trabalhos de popularização da ciência em prol da educação ambiental. 

a) O que você considera que tem sido uma dificuldade para a conquista desse objetivo?  

b) O que você considera que foi conquistado em relação a esse objetivo?  

c) Que sugestões você dá para avançarmos mais em relação a esse objetivo em novas ações? 

 

5) Objetivo: Estimular uma maior colaboração entre setores das instituições participantes que 

contribuam para o fortalecimento do trabalho em prol de suas missões institucionais. 

a) O que você considera que tem sido uma dificuldade para a conquista desse objetivo?  

b) O que você considera que foi conquistado em relação a esse objetivo?  

c) Que sugestões você dá para avançarmos mais em relação a esse objetivo em novas ações? 

 

6) Objetivo: Contribuir para transformar eventos pontuais em processos de constante 

mobilização política de instituições científicas e educacionais em prol da popularização de 

conhecimentos de C&T, ampliando assim a possibilidade de impacto social destes. 

a) O que você considera que tem sido uma dificuldade para a conquista desse objetivo?  

b) O que você considera que foi conquistado em relação a esse objetivo?  

c) Que sugestões você dá para avançarmos mais em relação a esse objetivo em novas ações? 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
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1
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2
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3. 

Colégio Pedro II Museu de Astronomia e Ciências Afins - MAST/MCT 

 

O Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II e a Coordenação de Educação em 

Ciências do MAST integraram-se no projeto “Tecendo Redes por um Planeta Terra 

Saudável”, atividade colaborativa entre a educação formal e a não formal, que busca 

estabelecer diálogos entre os campos científicos e os espaços de produção de conhecimento 

em uma ação de popularização da ciência, tendo como foco inicial a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia-SNCT 2007. A participação do Pedro II e do MAST desenvolveu-se a 

partir da utilização de recursos visuais e audiovisuais e da discussão de aspectos 

socioambientais relativos ao planeta Terra, gerando um produto que foi apresentado ao 

público na Feira de São Cristóvão.  

A parceria MAST/Pedro II teve início antes da SNCT e orientou o trabalho de um 

grupo formado por 16 alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental, que tinha como objetivo 

produzir um curta metragem discutindo os problemas socioambientais de São Cristóvão (RJ), 

bairro em que se localizam as instituições. Para a produção do curta, o grupo realizou 

encontros semanais de caráter reflexivo e de embasamento sobre o tema, além de um trabalho 

de campo para levantamento de informações. Após montar o curta, integrando as linguagens 

audiovisual e do cinema de animação, o grupo exibiu o trabalho final e entrevistou visitantes 

durante a SNCT. 

Para as etapas de embasamento e reflexão utilizamos como recurso pedagógico uma 

Ficha de Percepção dos Problemas Socioambientais da região, objetivando levantar as 

concepções dos estudantes sobre a realidade em que vivem e sobre os saberes necessários 

para compreendê-la e transformá-la. Este material foi utilizado como motivação/orientação do 

trabalho desenvolvido, pois a partir das respostas da ficha e discussões, o grupo, que já estava 

envolvido com a temática da sociedade de consumo e seus efeitos sobre o meio ambiente, 

elaborou os argumentos e o roteiro para a produção do curta, que tem cerca de 3 minutos e 
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procurou desenvolver um diálogo entre a música de fundo, imagens do bairro de São 

Cristóvão, trechos feitos com animação stop motion nas técnicas pixilation e massinha. 

Durante a SNCT, o grupo apresentou suas reflexões acerca dos problemas 

socioambientais numa perspectiva local e global, utilizando recursos artísticos e questões de 

cunho científico, capazes de sensibilizar um público bastante significativo para a necessidade 

de ações transformadoras da atual realidade. 

 

 


