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A LEITURA DO “LUGAR” NA VILA CACHOEIRA EM ILHÉUS – BA: o Estudo do 
Meio nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

 
RESUMO 

O ensino por meio da Educação Geográfica pretende que os educandos e 
educadores desenvolvam atitudes responsáveis para com seus espaços de vida, 
refletindo criticamente acerca dos problemas sociais, culturais, econômicos, 
ambientais e políticos na sociedade em que estão inseridos. Por isso, faz-se urgente 
que a Geografia seja repensada nos espaços escolares, principalmente, sobre como 
os educadores estão apresentando os conceitos dessa ciência, pois às vezes estes 
estão desassociados do cotidiano prático dos aprendizes. Assim, pretendemos 
responder ao seguinte problema: como a Educação Geográfica pode contribuir com a 
aprendizagem crítica dos educandos e educadoras/es, dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, a partir da leitura do Lugar? Para tanto, a presente pesquisa tem por 
objetivo geral propor uma discussão sobre a Educação Geográfica, nos anos iniciais 
do Ensino Fundamental, a partir da leitura do Lugar, visando compreender como essa 
educação pode auxiliar com a aprendizagem crítica dos educandos e educadores, 
pois entendemos a educação como um processo de ensino e aprendizagem, que se 
configura durante todo o tempo formativo do educando e durante a construção da 
identidade docente do educador. Nesse sentido, na busca por obter resultados 
socialmente mais relevantes para o desenvolvimento desse estudo, foi utilizada a 
pesquisa participante, em uma abordagem qualitativa de estudo de caso, tendo em 
vista que foram analisadas as práticas educativas do ensino de Geografia nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, da rede municipal pública de ensino da cidade de 
Ilhéus-BA, por meio de observação e entrevista semiestruturada. Essa pesquisa se 
contextualiza e se justifica pela relevância da compreensão de como os conteúdos 
escolares estão relacionados ao conceito de Lugar, visando a entender o entorno 
social, cultural e ambiental, no qual os sujeitos se encontram, ao mesmo tempo em que 
analisando as práticas pedagógicas dos educadores e o planejamento realizado. 
Pretendemos, assim, contribuir para que, com uma metodologia sobre o Estudo do 
Meio, discentes e docentes apreendam melhor o ensino geográfico de forma prática e 
contextual, considerando a realidade do entorno da escola enquanto objeto de 
conhecimento, a fim de valorizar as marcas identitárias que formam o local e todas as 
suas relevâncias que incidem sobre as peculiaridades de cada um, bem como os 
acenos que o global faz sobre o meio, no qual a análise ocorreu. Para tanto, 
elaboramos um Produto Educacional, cujo título é O Estudo do Meio na Vila Cachoeira 
em Ilhéus-Bahia, a fim de auxiliar o docente a desenvolver um estudo do Lugar, 
partindo do meio em que a pesquisa foi realizada, com vistas a, além de dar uma 
devolutiva da pesquisa realizada, ainda, através do próprio Lugar, propor ações 
didático-pedagógicas que envolvam alunos e professores num processo educacional 
teórico-prático. Ressaltamos que esta não é uma receita pronta, haja vista que o 
educador pode adaptá-la para melhor atender às demandas das turmas. 
 
Palavras-chave: Ensino de Geografia. Formação de Professores. Metodologia do 
Ensino. Conteúdo Escolar. 



 
THE INTERPRETATION OF THE “LOCATION” IN VILA CACHOEIRA IN ILHÉUS - 

BA: the study of the students environment in primary school 
 

ABSTRACT 

 
Teaching through Geographic Education intends to develop the responsible 

attitudes in students and educators towards their living spaces, critically reflecting on 
the social, cultural, economic, environmental, and political problems in the society in 
which they are inserted. For this reason, it is urgently necessary to rethink the 
Geography teaching in schools, mainly about how educators are presenting the 
contents of this subject, because sometimes they are disassociated from the 
apprentices’ daily lives. Thus, we intend to answer the following question: how can 
Geographic Education contribute to the critical learning of students, in primary school 
through the interpretation of their location? Therefore, the present research has as 
general objective to propose a discussion on Geographic Education in primary school 
starting from the study of the students’ locations, aiming to understand how this 
education can contribute to the development of the critical learning of learners and 
educators, because we understand education as a process of teaching and learning, 
which is shaped throughout the learning process of the student and during the 
construction of the educator's teaching identity. In this sense, in the search to obtain 
more socially relevant results for the development of this study, participatory research 
was used, in a qualitative case study approach, considering that the educational 
practices of teaching Geography in primary school were analyzed from the municipal 
public school system in the city of Ilhéus-BA, through observation and semi-structured 
interview. This research is contextualized and justified by the relevance of 
understanding how school content is related to the concept of Location, aiming to 
understand the social, cultural, and environmental conditions, where the students 
belong to, while analyzing the pedagogical practices of educators and the planning 
carried out. Thus, we intend to contribute so that, with a methodology about the study of 
the location, to promote students and teachers a better understanding of the 
Geographic Teaching in a practical and contextualized way, considering the reality of 
the school's surroundings as an object of knowledge, in order to value the identity 
marks that make up the place and all its relevancies that affect the peculiarities of each 
one, as well as the implications that the global scenario makes on the environment in 
the which the analysis took place. To this end, we prepared an Educational Product, 
whose title is The Study of the Environment in Vila Cachoeira in Ilhéus-Bahia, to assist 
the teacher to develop a study of the ‘Location’, starting from the environment in which 
the research was carried out, aiming, in addition to giving a feedback about the 
research carried out, to propose didactic-pedagogical actions that involve students and 
teachers in a theoretical-practical educational process. We emphasize that this is not 
a ready recipe since the educator can adapt it to better meet the demands of the 
classes. 
 
 
Keywords: Geography Teaching. Teachers’ Education. Teaching Methodology. School 
Content. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Depreendemos que a educação tem como compromisso proporcionar aos 

educandos uma maior compreensão do mundo, o qual pode ser transformado em um 

espaço mais justo, igualitário e acessível a todos, com oportunidades equitativas. 

Nesse sentido, Nogueira e Carneiro (2013) salienta que a Educação Geográfica é 

considerada um processo capaz de codificar e descodificar o mundo pelo sujeito, 

possibilitando a construção de sua consciência da espacialidade no processo de 

intervenção no mundo. 

Mediante tal realidade, desenvolve-se o ensino por meio da Educação 

Geográfica, buscando que os educandos e educadores desenvolvam atitudes 

responsáveis para com seus espaços de vida, refletindo criticamente acerca dos 

problemas sociais, culturais, econômicos, ambientais e políticos na sociedade em que 

estão inseridos, a fim de possibilitar, como assevera Cavalcanti (2002), uma 

consciência da espacialidade das coisas, como parte da história social. 

Desse modo, o estudo da Geografia na educação escolar, em especial nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, é de suma importância, tendo em vista o seu 

significado na escola e na formação do educando. Nesse sentido, a educação 

geográfica se direciona, intervindo na vida do sujeito, em sociedade, para transformá-

lo em um agente social. 

Por isso, faz-se urgente que a Geografia seja repensada nos espaços 

escolares, principalmente, sobre como os educadores estão apresentando os 

conteúdos dessa ciência, pois às vezes, apenas se lê, interpreta, estuda os conceitos 

e temas gerais nas aulas, não relacionando ao cotidiano prático dos aprendizes, tais 

como suas condições e os modos de vida, os jogos de interesses que organizam e 

estruturam o espaço ideologicamente, dentre outros aspectos. 

Nesse contexto, Freire (2006) afirma que devemos, então, usar os espaços 

disponíveis em nossas cidades, para que com nossos alunos, debatamos acerca dos 

problemas de ordem social, política, econômica e ambiental. Dessa forma, sendo o 

espaço geográfico o lugar da produção social e do trabalho, como modo de produção 

humana, a educação desempenha uma função primordial que é a de buscar combater 

a alienação, bem como as práticas hierarquizadas. 

Nesse sentido, o ensino de geografia, pautado na conexão entre a escola e o 

mundo, contribui para que os educandos estabeleçam afinidades entre o local e o 
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global, a fim de compreender as inter-relações que se estabelecem na transformação 

socioespacial. Para tanto, não basta dominar os conceitos geográficos se os 

educandos não sabem utilizá-los na vida prática, já que se faz fundamental que o 

ensino da geografia esteja voltado a desenvolver o pensamento crítico e reflexivo 

sobre os conteúdos, pois é através dessa relação, entre a teoria e a prática, que o 

aluno compreenderá a dimensão socioespacial em que vive, de forma contextualizada 

e articulada (natureza, seres humanos, tempo e espaço). 

Assim, o educador pode problematizar os conteúdos para que os educandos 

compreendam a realidade por meio das suas vivências, formulando hipóteses que 

expliquem as transformações existentes na sociedade. De acordo com Santos (1997), 

essas transformações, que ocorrem conjuntamente em nível local e global, são 

fundamentais para que se possa compreender o Lugar e o Mundo. 

Nesse contexto, ensinar Geografia possibilita uma análise e compreensão dos 

fenômenos, acontecimentos históricos, sociais e econômicos, partindo de um contexto 

local para o global e, consequentemente, considerando a influência do global no local. 

Portanto, a aprendizagem tende a se caracterizar como um processo horizontal de 

troca de conhecimentos entre o educando e o educador, a fim de construir uma 

aprendizagem significativa. De tal forma, cada lugar reflete a realidade vivida no 

mundo, por meio da técnica, da ciência e da informação. 

Desse modo, a reflexão da prática docente, verticalizada para a Geografia, faz-

se necessária, tendo em vista que é preciso valorizar a escala do Lugar, bem como 

as experiências dos educandos, para que metodologias sejam criadas com a 

finalidade de estabelecer uma inter-relação, entre a teoria e a prática, visando a romper 

com o paradigma tradicional, pautado na centralização do conhecimento na figura do 

professor, e conduzir as suas abordagens em sala de aula sob uma perspectiva com 

base no paradigma emergente. Nesse sentido, faz-se imperativo perceber como os 

educadores estão relacionando os conteúdos escolares ao conceito de Lugar, e como 

está sendo dado o direcionamento crítico e reflexivo, pertinente a esse conceito. 

Por conseguinte, a responsabilidade social e profissional do professor de 

geografia se volta para o aluno, com o objetivo que este venha ter uma educação de 

qualidade, sendo um cidadão consciente de seus direitos e deveres, com vista a 

desenvolver o senso crítico, tendo por meta a compreensão das relações 

socioespaciais que estão ao seu redor. Outrossim, o ensino de geografia precisa ser 

repensado, sendo necessário que os educadores tornem esse ensino mais dinâmico 
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através de metodologias que contribuam para uma melhor aprendizagem por parte 

dos educandos. 

Diante desse contexto, propõe-se uma análise das práticas docentes dos 

professores que atuam nos anos iniciais, do Ensino Fundamental, em um anexo da 

Escola Municipal Herval Soledade, localizada à Rua do Prédio, no Bairro do Banco da 

Vitória, Ilhéus – BA, buscando a identificação dos conteúdos escolares, a partir da 

leitura do Lugar, visando a um entendimento teórico sobre o sentido de Lugar para a 

educação geográfica. Partindo dessa premissa, urge a pretensão de essa 

investigação responder ao seguinte problema: Como a Educação Geográfica pode 

contribuir com a aprendizagem crítica dos educandos e educadoras/es, nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, a partir da leitura do Lugar? 

 Para tanto, a presente pesquisa tem por objetivo propor uma discussão sobre 

a Educação Geográfica, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da leitura 

do Lugar, buscando compreender como essa educação pode contribuir com a 

aprendizagem crítica dos educandos e educadores, pois entendemos a educação 

como um processo de ensino e aprendizagem, que se configura durante todo o tempo 

formativo do educando e durante a construção da identidade docente do educador. 

 Essa pesquisa se contextualiza e se justifica pela relevância que tem o Ensino 

da Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, compreendendo como os 

conteúdos escolares estão relacionados ao conceito de Lugar, ou seja, visando a 

entender o entorno social, cultural e ambiental, no qual os sujeitos se encontram, ao 

mesmo tempo em que busca analisar as práticas pedagógicas dos educadores e o 

planejamento realizado por estes, a fim de que possam desenvolver práticas 

pedagógicas que insiram os conteúdos estudados em sala de aula ao Lugar onde a 

escola está localizada e onde o aluno potencialmente vive, correlacionando teoria à 

prática. 

 Para uma melhor compreensão e organização do Relatório de Qualificação da 

Pesquisa, o texto foi estruturado da seguinte forma: introdução, um capítulo para a 

fundamentação teórica, um capítulo abordando o processo de ocupação e 

organização do espaço geográfico da Vila Cachoeira e as questões geográficas 

inseridas nesse contexto, um capítulo que trata do percurso metodológico do trabalho, 

um capítulo destinado à discussão sobre o Ensino da Geografia e a Educação 

Geográfica, um capítulo de análise, as considerações finais e o produto educacional. 

No primeiro capítulo referente à fundamentação teórica, buscamos refletir sobre 
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as práticas docentes, o papel do professor de Geografia no processo de ensino e 

aprendizagem, bem como a contribuição da educação geográfica, através do estudo 

do Lugar na formação crítica e reflexiva do educando, mediante fatos e 

acontecimentos que norteiam suas vidas e que contribuem para uma transformação 

social. 

No segundo capítulo, dedicado ao Ensino da Geografia e a Educação 

Geográfica, refletimos acerca do papel preponderante que a Educação desempenha 

na formação social e intelectual dos educandos, enfatizando sobre a importância do 

estudo da Geografia na educação escolar, em especial nas séries iniciais, tendo em 

vista o seu significado na escola e na formação do educando. E é nesse sentido, que 

a Educação Geográfica deve se desenvolver, intervindo na vida do sujeito em 

sociedade e visando a formá-lo para ser um agente social. 

No terceiro capítulo, a abordagem esteve voltada ao reconhecimento da área 

de estudo, a Vila Cachoeira, enquanto lugar das transformações sociais, políticas e 

econômicas, bem como o reconhecimento das questões geográficas existentes na 

organização desse espaço, o qual acolhe o anexo da Escola Herval Soledade, 

instituição em que foi desenvolvido o processo do estudo do Lugar, como uma porção 

do espaço que guarda as experiências dos grupos sociais, construindo vivências, ou 

seja, possibilitando que aluno aprenda, desde cedo, a ter noções espaciais concretas, 

quanto ao lugar que ele está inserido e as suas implicações sociais, culturais e 

políticas. 

No quarto capítulo dedicado ao percurso metodológico da pesquisa, 

procuramos evidenciar todas as etapas percorridas, construídas e superadas no pré-

campo (revisão de literatura, escolha do método, elaboração de documentos, 

submissão do projeto ao comitê de ética, análise documental); campo (observação 

direta, visita à vila, conversa informal com moradores locais, encontros na escola com 

os professores) e pós-campo (organização e tratamento dos dados), buscando sempre 

a devida coerência para com o método escolhido, bem como respeitando as questões 

éticas, que norteiam as pesquisas que envolvem seres humanos. 

No quinto capítulo, analisamos os dados coletados, buscando refletir acerca 

dos objetivos da pesquisa, articulando-os com os conhecimentos obtidos durante essa 

etapa de desenvolvimento da dissertação, para que seja possível compreender os 

impactos positivos que a metodologia Estudo do Meio tende a realizar no processo 

educacional, tanto para alunos e professores, quanto para a comunidade local. 
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Por fim, propomos a elaboração de uma Aula de Campo pautada no Estudo do 

Meio, com a finalidade de trabalhar o Lugar como metodologia para o ensino da 

Geografia. Desse modo, os professores, que tiverem acesso a proposta de 

intervenção, poderão trabalhar conceitos básicos sobre o ensino da geografia, discutir 

questões sociais, ambientais, econômicas com seus alunos e contribuir para o fomento 

de um olhar crítico e reflexivo sobre o meio no qual se está inserido. 

Pretendemos, assim, contribuir para que, com um olhar mais aprofundado 

sobre à metodologia Estudo do Meio, discentes e docentes compreendam melhor o 

ensino geográfico de forma prática e contextual, considerando a realidade do entorno 

da escola enquanto objeto de conhecimento, a fim de valorizar as marcas identitárias 

que formam o local e todas as suas relevâncias que incidem sobre as peculiaridades 

de cada um, bem como os acenos que o global faz sobre o meio, no qual a análise 

ocorreu. 
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2. CAPÍTULO 1 – O ENSINO DE GEOGRAFIA E A EDUCAÇÃO GEOGRÁFICA 

 
 

Esse capítulo tem por objetivo explanar acerca da importância das aulas de 

geografia para a formação crítica e reflexiva do estudante, uma vez que não se pode 

mais pensar nessa componente curricular como sendo algo movido a tarefas para 

repetir e decorar, que enfadam o aluno e desmotivam o professor. Por isso, faz-se 

imperativo discutir, mesmo que brevemente, sobre o percurso histórico da disciplina no 

contexto escolar, bem como considerar as inovações que reafirmadas, em sala de 

aula, através de metodologias que contribuam para um pensamento geográfico mais 

embasado no contexto dos sujeitos envolvidos na prática educacional. Assim, o 

Estudo do Meio emerge como um método que pode contribuir para o fomento de aulas 

mais práticas, dinâmicas e que fazem sentido para alunos, professores e a comunidade 

local. 

 

 

2.1 O processo de ensino e aprendizagem da Geografia: percursos e reflexões 

 

 

A educação precisa desempenhar um papel preponderante na formação social 

e intelectual dos cidadãos. Desse modo, refletir sobre a forma como as áreas do 

conhecimento estão sendo trabalhadas em sala de aula e como os professores estão 

planejando e aplicando os conteúdos é o ponto relevante para fazermos uma reflexão 

a respeito do Ensino de Geografia, pautada no seguinte questionamento: O que 

ensinar em Geografia? Como ensinar Geografia? Para quê ensinar Geografia? 

A resposta parece clara: no ensino de Geografia, devemos “ensinar Geografia”. 

Essa resposta nos remete a uma profunda reflexão quanto à evolução da ciência 

geográfica, sobretudo, no que se refere à abordagem teórico-metodológica e sobre o 

conteúdo e o método de ensino dessa disciplina, que não pode dissociar a teoria da 

prática. 

Mesmo parecendo ser óbvia tal resposta, a trajetória de ensino dessa disciplina, 

nos espaços escolares, ao longo do tempo, mostra uma desconexão entre a teoria e a 

sua prática. Para Filizola e Kozel (2009), o ensino da geografia se mantinha preso à 
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natureza para tentar explicar a sociedade e não se desprendia das descrições, 

mostrando-se assim, incapaz de propor soluções para enfrentar os problemas que a 

realidade impunha ao sujeito, sendo considerada assim uma geografia tradicional, 

desconectada do social e regulada apenas nas descrições das paisagens naturais, 

uma vez que descrever os aspectos físicos e entendê-los era o principal objetivo dessa 

ciência. 

Entretanto, com o passar dos tempos surgiram outras concepções geográficas, 

cujo intuito era de romper com a perspectiva descritiva da Geografia Tradicional, 

possibilitando a Geografia ser entendida como uma ciência social, que estuda o 

espaço construído pelo homem, a partir das relações que estes mantêm entre si e 

com a natureza. 

Isso se deu, efetivamente, com a emergência da Geografia Quantitativa, uma 

corrente do pensamento geográfico que, em meados do século XX, surge no momento 

de renovação da supracitada área. Essa corrente emergiu porque as fundamentações 

e o instrumental da Tradicional não conseguiam explicar as transformações ocorridas 

na sociedade, devido à expansão do sistema capitalista. 

A Geografia Quantitativa, também conhecida como Geografia Pragmática ou 

Nova Geografia, realiza uma crítica à incapacidade da Tradicional em explicar a 

realidade e às características não práticas (observação e descrição) de seus estudos. 

O objetivo principal dessa nova corrente é criar uma tecnologia geográfica. As análises 

são baseadas em dados e o uso de modelos é amplo e o trabalho de campo é 

negligenciado em detrimento da análise indireta (MORAES, 2003). 

Assim, compõem o conjunto metodológico da Geografia o tratamento estatístico 

dos dados, o uso do computador, do sensoriamento remoto e do mapeamento 

automático, principalmente na elaboração de tipologias. O uso do mapa e dos 

procedimentos de mapeamento são ainda mais intensos na Geografia, pois o advento 

do computador possibilitou mais agilidade e um volume maior de dados para a 

realização dessas tarefas. O processo de mapeamento se tornou mais rápido, 

aumentando as possibilidades de produção e reprodução de mapas. De acordo com 

Moraes (2003) e Fernandes (2000) as principais críticas feitas a esta corrente teórica 

estão direcionadas ao distanciamento da realidade, através de sua matematização. 

Já na passagem dos anos 1960 para 1970, surge a Geografia Crítica, essa 
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nova concepção que possibilitou uma reflexão mais aprofundada sobre os problemas 

da sociedade no âmbito do espaço que ela produz, dando ênfase a formação do 

cidadão consciente e crítico. O objetivo seria fazer com que este se reconhecesse no 

mundo em que vive, que se compreendesse como indivíduo partícipe de uma 

determinada classe social, capaz de construir a sua história e o seu espaço. 

Mediante tal necessidade e buscando compreender essas questões que 

norteiam a sociedade, no período pós Segunda Guerra Mundial, iniciou-se o 

movimento de renovação do pensamento geográfico. Isso se deu em função das 

condições sociais em que o mundo se encontrava, com sérios problemas de pobreza, 

desigualdades sociais, fome e conflitos localizados. Santos (1986) explica que a 

Geografia não podia escapar às enormes transformações ocorridas em todos os 

domínios científicos após 1950. 

No campo das ciências, por sua vez, as modificações vivenciadas nesse 

período eram principalmente inerentes às novas tecnologias desenvolvidas, o que 

levou inúmeros pesquisadores a refletirem sobre a busca de novas possiblidades 

teórico-metodológicas. Esse era o cenário que se apresentava no século XX, a partir da 

década de 1970, na França e Brasil, tendo como ícones Yves Lacoste e Milton Santos. 

 

O pensamento marxista chega à geografia nos anos 1970, e em diferentes 
cantos do mundo. Nos anos 1950 um grupo de geógrafos de que fizeram parte 
Jean Tricart, Pierre George, René Guglielmo, Jean Dresch e Bernard Kayser 
e ainda podemos acrescentar Yves Lacoste, buscam criar na França uma 
geografia fundada no materialismo histórico e dialético, que entretanto, pouco 
avança nesse intento. Nos anos 1970, é a vez de um nipe de geógrafos, 
espalhados por vários países, como David Harvey e Edward Soja nos Estados 
Unidos, Milton Santos e Armando Corrêa da Silva no Brasil, Yves Lacoste na 
França e Massimo Quani na Itália, trazer de volta a relação entre marxismo e 
geografia, fazendo dessa vez ir mais fundo o mergulho cruzado que ficara no 
meio do caminho com os geógrafos franceses (MOREIRA, 2008, p. 40). 

 

Nesse cenário, a Geografia brasileira contemporânea, pela grande influência 

da Geografia Crítica, negligencia o mapa como instrumento da análise geográfica e 

como parte do discurso geográfico. Para entender melhor a atual situação do mapa na 

Geografia brasileira, é necessário analisar seu papel nas correntes geográficas 

tradicional, pragmática e crítica (GIRARDI, 2008). 

As influências que a geografia crítica teve sobre o não uso do mapa são 

perceptíveis não só nas pesquisas, mas também no ensino. Sousa e Katura (2001) 
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relatam que boa parte dos professores, formados sob a égide da Geografia Crítica, 

não utilizam o mapa em sala de aula, seja por não possuírem habilidade ou até mesmo 

por não considerarem importante a espacialização das informações e/ou conteúdos 

das aulas. 

Nesse contexto, faz-se necessário buscar entender também a escola e o ensino 

que nela se constrói, com o intuito de romper com a mesmos paradigmas engessados 

na forma de ensinar, presente em muitas unidades escolares, nas quais ainda são feitas 

abordagens metodológicas características do período descritivo da Geografia, em que o 

ensinar possuía um caráter descritivo-informativo e a memorização dos conceitos era 

o principal objetivo a ser alcançado nesse processo de ensino e aprendizagem; tal 

abordagem que deixou marcas profundas e estas são, claramente, perceptíveis no 

trabalho docente, nos dias atuais. 

Portanto, desenvolver uma prática que seja aberta à possibilidade de 

questionar o que se faz, de incorporar de fato os interesses dos alunos e da produção 

do pensamento crítico, agindo com criatividade e com autoria, são objetivos do ensino 

de Geografia, nos dias atuais. Assim, faz-se necessário um esforço maior para que 

este ensino se torne dinâmico e prazeroso para o educando, que faça sentido para ele, 

possibilitando assim uma melhor compreensão da realidade que o cerca. 

Partindo desse pressuposto, ao pensar o ensino da geografia, devemos fazer 

uma reflexão e crítica à instituição escolar, por esta encontrar-se situada em um 

contexto social, político e econômico, e manter seus métodos tradicionais, contribui 

com a fragmentação do ensino dessa ciência, bem como com a fragilização do ensino 

da geografia, frente ao seu objeto do estudo. Nessa contextualização, integra-se a 

questão do objeto da ciência, da dinâmica apresentada pela disciplina na escola e da 

questão pedagógica, que envolve necessariamente, a problemática do objeto, da 

ciência e do método. 

Por isso, não é mais aceitável estabelecer planos de ensino de cima para baixo, 

verticalizados e desconectados da realidade dos educandos, devemos elaborar 

planos de ensino mais criativos, dinâmicos, que respeitem e resgatem as realidades 

dos estudantes, a fim de estabelecer e compreender o mundo e o contexto social em 

que este indivíduo se encontra inserido. Entretanto, nos deparamos com condições 

cada vez mais adversas de ensino no Brasil, tanto no que diz respeito à formação 

acadêmica, quanto no âmbito escolar, fruto de uma herança do paradigma 
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tradicional/tecnicista, que até hoje ainda é percebida na prática docente, como aborda 

Behrens (2011, p. 44): 

 

O fator relevante a destacar é o de que o paradigma tradicional não foi 
ultrapassado em muitas instituições escolares e nas últimas décadas o 
discurso preferido pelos educadores desafia a buscar novas metodologias 
que venham atender as expectativas dos alunos, mas a realidade parece 
intransponível quando o professor fecha a sua porta e começa a dar aulas. 

 

Nesse sentido, a escola que temos hoje, com a presente estrutura pedagógica, 

não contempla e não atende aos anseios de que a sociedade moderna necessita, pois 

de acordo com Behrens (2011), essas escolas parecem ser espaços isolados, 

redomas de vidro impenetráveis, que blindam os envolvidos: professores e alunos, 

inviabilizando-os de absorver os novos paradigmas e, assim, dificultam a 

compreensão da dinâmica socioespacial, em que estão inseridos, bem como de ações 

que respeitem, resgatem e reflitam as realidades e suas conjunturas histórico-

culturais. 

Por conseguinte, é necessário transpor essa redoma, romper esse paradigma 

tradicional, possibilitando e valorizando os saberes e os contextos vivenciados por 

esses estudantes, a fim de tornar o ensino e a aprendizagem mais significativos para o 

educando, pois ao chegar na escola com seus conflitos, suas leituras de mundo, suas 

percepções frente aos desafios em que enfrenta, o estudante precisa ser desafiado 

pela escola, de modo a fazê-lo perceber a sua relevância, assim como a função que 

desempenha no meio em que vive. 

Mediante tal realidade, a escola deve construir seu currículo, sendo esse um 

currículo integrador, com uma filosofia bem definida que busque refletir: O que se 

pretende formar? Para qual finalidade? E a partir daí, cada disciplina terá seu 

direcionamento, a fim de saber o que se pretende desenvolver dentro da escola, 

entendendo que atualmente o que a sociedade exige da escola é uma educação que 

fomente o raciocínio lógico, a criticidade, a instrumentalização para usar, 

coerentemente, o conhecimento, a capacidade de pensar e, especialmente, de poder 

construir o pensamento com autonomia. Assim, no processo de reformulação escolar, 

faz-se necessário pensar o que estudar e o que desenvolver em cada série, e aqui 

verticalizamos para o conteúdo de geografia. 
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Todas essas questões devem atender a um único aspecto: a qualidade do 

ensino, entretanto, por vezes, como docentes ficamos paralisados em nossas 

contínuas ações, mergulhados em planos de ensinos engessados, com técnicas que 

não mais encantam e só proporcionam aos educandos a memorização, a repetitividade 

como se fossem fórmulas, em que devessem apenas memorizar, sem conexão e 

relação com o seu conhecimento vivido, com as suas experiências no espaço, criando 

assim indivíduos robotizados. 

A educação tende a ter como compromisso proporcionar aos educandos uma 

maior compreensão do mundo, para estar na contramão desse aspecto, e ante a essa 

questão, a possibilidade de transformá-lo num espaço mais justo, igualitário e 

autônomo. Nesse sentido, Nogueira e Carneiro (2013, p.11) salientam que: 

 

Ler o mundo, indagar-se sobre ele, questioná-lo, explicá-lo, implica entender 
a Educação Geográfica como um processo capaz de contribuir para 
codificação e descodificação do mundo pelo sujeito-aluno e, portanto, para a 
construção da sua consciência da espacialidade das coisas enquanto 
consciência da possibilidade de intervenção no mundo. 

 

Pensar o ensino de Geografia demanda uma grande reflexão, considerando o 

caráter significativo que este componente curricular vem assumindo ou deveria 

assumir na Educação Básica, sobretudo nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

pois a presença de conteúdos e objetivos dessa ciência, na escola, contribui para 

entender qual o verdadeiro papel de se ensiná-la e aprendê-la, uma vez que, como 

os demais componentes curriculares, este, por sua vez, permite a construção da 

cidadania para vivermos em sociedade, através da leitura do mundo e da vida que se 

dá por meio do ato de ler o espaço. Nesse âmbito, Callai (2005) propõe: 

 

Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço, o 
qual traz em si todas as marcas da vida dos homens. Desse modo, ler o 
mundo vai muito além da leitura cartográfica, cujas representações refletem 
as realidades territoriais, por vezes distorcidas por conta das projeções 
cartográficas adotadas. Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura 
apenas do mapa, ou pelo mapa, embora ele seja muito importante. É fazer a 
leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as 
nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito da 
natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos) 
(CALLAI, 2005, p.228). 

 

É importante compreender que a leitura do mundo ultrapassa a representação 
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cartográfica (embora seja esta de grande relevância), mas ela deve ser feita 

considerando o espaço vivido, construído, cotidianamente, a partir do sentimento de 

pertencimento ao lugar, de uma identidade cultural, mostrando também que essa 

leitura inerente ao espaço é resultado de uma interação social, cultural, política e 

econômica, expressa diariamente. 

Partindo de tal realidade, deve-se propor o ensino por meio da Educação 

Geográfica, buscando que os educandos e educadores desenvolvam atitudes 

responsáveis para com seus espaços de vida, refletindo criticamente acerca dos 

problemas sociais, culturais, econômicos, ambientais e políticos na sociedade em que 

estão inseridos. Assim, a Educação Geográfica, “[...] consiste em levar as pessoas em 

geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade das coisas, dos fenômenos 

que elas vivenciam diretamente ou não, como parte da história social” (CAVALCANTI, 

2002, pp.12-13). 

Algumas pesquisas acadêmicas reforçam que o estudo da Geografia na 

educação básica, em especial nas Séries Iniciais, é de suma importância tendo em 

vista o seu significado na escola e na formação do educando e é nesse sentido que a 

Educação Geográfica se direciona, atuando na vida do sujeito em sociedade e 

transformando-o em um agente social. Tal realidade, podemos verificar ao longo da 

presente investigação, através das argumentações que diferentes pesquisadores têm 

a respeito da temática, uma vez que, por meio de diferentes publicações, discussões 

emergem sobre o assunto, sem a intenção de esgotá-lo. 

 

2.2 Breve panorama sobre o ensino da Geografia no espaço escolar 

 

Com o intuito de traçar um panorama mais recente das publicações sobre a 

educação geográfica, escolhemos os anos de 2000 a 2019, para elaborar uma revisão 

da produção acadêmica. Com base nos resumos dos artigos do banco de dados do 

Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e dos trabalhos apresentados na 

Associação Nacional de Pesquisa em Educação (Anped), nos últimos nove anos. Para 

tanto, realizamos o mapeamento, utilizando os seguintes descritores: Formação dos 

Professores, Educação Geográfica, Ensino da Geografia e o Estudo do Lugar. 

A análise do conteúdo dos resumos dos artigos, dissertações e teses foi feita 
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com base em um formulário com as seguintes informações: título, autor, ano, 

instituição, área de conhecimento, resumo e palavras-chave. As áreas de 

conhecimento em que se realizam os estudos foram: Educação, Pedagogia e 

Geografia. 

Pela leitura dos resumos, percebemos a diversidade nas temáticas. 

Identificamos nos artigos, dissertações e teses sobre Educação e Pedagogia, cuja 

discussão esteve voltada para a formação dos professores, para o papel que os 

professores desempenham no contexto da educação atual e a necessidade que os 

mesmos têm de romper com o paradigma tradicional, logo, a dimensão técnica e 

metodológica da função docente ocupa lugar de destaque, de forma que o ato 

educativo, sua finalidade e seus objetivos passem a ser de fundamental importância 

no processo educativo. 

Já na área do conhecimento relacionada à Geografia, foi discutido através dos 

escritos nos artigos, dissertações e teses a respeito de como essa disciplina deve ser 

ensinada e o que ensinar nos espaços escolares. Analisou-se também, como a 

Geografia deve estar relacionada à construção da cidadania, e a importância de se 

aprender Geografia nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a partir da leitura do 

mundo, da vida e do espaço vivido, dando ênfase à importância de se iniciar, nessas 

anos letivos, o processo de alfabetização cartográfica. 

Apesar das pesquisas apontarem para a importância do Ensino da Geografia, 

não encontramos nenhum trabalho que relacione o conceito de Lugar aos conteúdos 

vinculados ao seu estudo nas séries iniciais do Ensino Fundamental, daí a importância 

dessa pesquisa, por entendermos que através da Educação Geográfica e do Ensino 

de Geografia nos é possível contribuir com a formação de educandos críticos e 

reflexivos. 

Castellar (2005) ao discutir a Educação Geográfica, em seu artigo intitulado: 

Educação Geográfica: Psicogenética e Conhecimento Escolar, apresenta alguns 

aspectos do pensamento geográfico articulados ao saber pedagógico. Ou seja, a 

autora estabelece um diálogo entre essa ciência e a didática, com a finalidade de 

conhecer como se ensina e o que se ensina em sala de aula, e, consequentemente, 

sobre a maneira como o aluno compreende o conhecimento escolar sistematizado. 

Nessa perspectiva, a Geografia não deve ser pensada como a área do 
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conhecimento escolar que tem o objetivo apenas de fornecer informações, contudo, 

deve ser pensada como um meio capaz de construir a ideia de espaço em sua dimensão 

cultural, econômica, ambiental e social, sendo este, portanto, o grande desafio da 

Geografia e da geografia escolar. 

Por fim, a autora define o ensino de geografia como um conjunto de saberes 

que não só ocupam os conceitos próprios, mas os contextos sociais nos quais se 

apoiam, cujo ensino acontece na perspectiva da construção dos saberes e não apenas 

no domínio dos conteúdos, mas é preciso ter, ao mesmo tempo, um discurso 

conceitual organizado, com uma proposta adequada de atividades, buscando superar 

os obstáculos de uma aprendizagem que não contribui para a construção de um 

cidadão crítico e reflexivo. Corroborando com o pensamento da autora, Nogueira 

(2009) também busca analisar as práticas de ensino e de aprendizagem na educação 

escolar, verticalizando para a Geografia, em vista das finalidades da escola, na 

sociedade contemporânea. 

De acordo com a autora, a escola, embora não seja o único meio de socialização 

do conhecimento, é, em tese, o lugar onde os sujeitos-alunos podem se experimentar, 

isto é, um lugar de desenvolvimento do seu potencial crítico e criativo. Nesse sentido, 

de acordo com a autora, o espaço escolar fomenta o estabelecimento de diferentes 

relações e, entre elas, as relações entre a arte de aprender e a arte de viver, entre a 

arte de saber e a arte de conhecer, a arte de pensar e a arte de sentir. Portanto, 

podemos dizer que a escola é esse lugar onde, pelo exercício da dúvida, da indagação, 

do questionamento constante, os sujeitos podem interpretar e compreender a 

realidade que vivem em diferentes escalas, entre o local e o global. 

Em se tratando do Ensino de Geografia, segundo estudos de Callai (2001; 

2005), Almeida (2006), Dias (2013), Cavalcanti (2011), Calado (2012) e outros, é de 

fundamental importância se aprender Geografia nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, a partir da leitura do mundo, da vida e do espaço vivido, através do 

processo de alfabetização cartográfica, por considerar que os conteúdos de geografia, 

presentes nos currículos escolares, contribuem no processo de alfabetização da 

criança. 

Assim, estudar Geografia, possibilita uma maior compreensão dos fenômenos 

naturais, dos eventos históricos, sociais e econômicos de um contexto local - na sua 

relação com o mundo – e, consequentemente, da influência do global sobre o local. 
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Para tanto, a aprendizagem deve caracterizar-se como um processo horizontal de 

troca de conhecimentos entre o educando e o educador, a fim de construir uma 

aprendizagem significativa. Cada lugar reflete a realidade vivida no mundo, por meio 

da técnica, da ciência e da informação. 

Desse modo, a reflexão da prática do professor de Geografia se faz necessária, 

tendo em vista que é preciso valorizar a escala do Lugar, assim como as experiências 

dos educandos, com vista a criar metodologias, as quais estabeleçam o rompimento 

com o paradigma tradicional, pautado na transmissão de saberes conteudísticos, 

dissociados da práxis cotidiana dos sujeitos envolvidos no fazer educacional. 

Estudar o Lugar se configura como conceito essencial para a Geografia, pois 

permite o entendimento da produção do espaço geográfico, a partir da experiência 

concreta no ambiente potencialmente vivido. No entanto, nem sempre esse conceito foi 

considerado por tal ciência, sob essa perspectiva, visto que sua abordagem estava 

atrelada à localização e descrição. 

Na Geografia Clássica, o lugar foi muito utilizado no sentido de localização, 

como afirma Costa e Rocha (2010, p.51) ao enfatizar o conceito de Lugar dentro da 

Geografia Tradicional “sendo definido de acordo com as características naturais e 

culturais próprias de uma determinada área e estando, portanto, ligado à noção de 

localização e à individualidade das parcelas do espaço”. 

Desse modo, de acordo com essa abordagem tradicional da Geografia, o Lugar 

estava atrelado apenas às questões da natureza, pois o homem não era inserido nas 

discussões. Entretanto, com o advento da Geografia Crítica, o Lugar passou a ser 

concebido numa outra dimensão, como ressalta Costa e Rocha (2010, p. 52): 

 

A concepção de lugar, dentro da geografia crítica, passou a valorizar mais as 
questões políticas e econômicas. Desse modo, ela não valorizou o Lugar 
enquanto conceito, mas sim, a dimensão do lugar enquanto espaço social de 
uma sociedade fragmentada em classes. 

 

Partindo desse pressuposto, o Lugar assume papel importante para a análise 

desse processo contraditório de produção do espaço, pois é nos lugares que os 

fenômenos globais se revelam, com todas as suas implicações nos campos 

socioeconômico e espacial.                          Assim, na visão crítica, o Lugar não é concebido de forma 

isolada, já que existe uma correlação entre as diversas escalas: local, regional, 
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nacional e global. 

De acordo com Santos (2008), o Lugar é caracterizado como uma porção do 

espaço que guarda as experiências dos grupos sociais, no bojo de suas vivências. O 

autor destaca também que o Lugar “não é apenas um quadro de vida, mas um espaço 

vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo a 

reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro” (SANTOS, 2008, 

p. 114). Corroborando com essa definição sobre o Lugar, Harvey (2004), aponta que 

este é um elemento material, sob a ação contínua da rede de relações sociais, que vão 

do econômico-político e sócio institucional ao reino do imaginário (representações, 

senso de lugar, crenças, desejos). Trata-se, desse modo, de um conceito que nos 

remete à reflexão de nossa relação com o mundo - o lugar no mundo e o mundo em 

todos os lugares. 

Sendo assim, torna-se fundamental o ensino e a inclusão do conceito de Lugar 

no espaço escolar, como forma de inserir os estudantes em um ensino geográfico 

contextualizado, mais próximo de sua vivência, haja vista que “estudar uma realidade 

conhecida se torna um agente facilitador no processo de aprendizagem, além de 

instigar os aprendizes a refletirem sobre o meio que estão inseridos” (CASTELLAR, 

2000, p.32). 

Desta forma, trabalhar a geografia nos espaços escolares, tomando por base o 

Lugar, contribui para que os alunos possam aprender desde muito cedo, a terem 

noções espaciais concretas, sobretudo, quanto ao lugar que estão inseridos e as suas 

implicações sociais, culturais, comportamentais, aprendendo a noção do valor 

simbólico presente em cada lugar. O ensino de Geografia, sob essa ótica, promove uma 

aprendizagem significativa aos discentes, podendo despertar-lhes para novas 

descobertas, contribuindo para que se tornem protagonistas da própria aprendizagem 

geográfica. 

O estudo do/no Lugar compreende questões de ordem social, cultural, 

ambiental e econômica de uma determinada sociedade, considerando a si mesmo e 

as relações que são estabelecidas pelos sujeitos. Por meio do Lugar, pode-se aprender 

as diversas escalas geográficas entre o mundo e o indivíduo, e o indivíduo e o seu 

lugar de pertencimento. Logo, o ensino da categoria Lugar não deve ser visto como 

um mero conteúdo geográfico, mas, um espaço de vivências, no qual os educandos, 

por meio das afetividades, possam estabelecer relações. Esse modo de sistematizar 
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o conceito de Lugar pode ser visualizado no/com o Lugar (cf. Figura 1), a seguir: 

 

 

 

 

Estabelecer uma relação entre os saberes dos educandos, por meio de suas 

vivências, e os saberes geográficos, que são trabalhados em sala de aula, é de 

fundamental importância para alcançar uma Educação Geográfica de qualidade. Tratar 

esses saberes como irrelevantes é como colocar os educandos como meros 

expectadores de um estudo sem conexões com o mundo que os cerca. Portanto, o: 

 

lugar, onde os educandos vivem, deve ser visto em sala de aula como um 
objeto relacionado, inexoravelmente, à produção de conhecimento, uma 
porção do vivido, do experienciado, de referência cultural, como uma proposta 
didática para o ensino da geografia, para daí compreender o mundo e suas 
complexidades (NASCIMENTO, 2012, p.26). 

 

Na perspectiva da Geografia Humanista, por sua vez, defendida por teóricos 

humanistas, como Yi-Fu Tuan (1983), o “Lugar” é percebido, como uma categoria de 

análise que vai além da descrição física, encontrando-se relacionado à experiência, à 

vivência, à afetividade humana, tornando-se desse modo uma categoria que permite 

compreender o mundo por meio das relações que são estabelecidas entre o homem 

e o meio. Para o autor, o Lugar expressa um sensação de pertencimento, pois é 
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nele que obtemos estabilidade e segurança. Para tanto, as experiências com o 

ambiente podem trazer conforto ou desconforto, afetividade ou repulsa, atração ou 

negação. 

Milton Santos (2005, p. 161) vai corroborar que “hoje, certamente mais 

importante que a consciência do lugar é a consciência do mundo, obtida através do 

lugar”. Sendo assim, o autor destaca os vários eventos que cada vez mais têm 

ultrapassado os limites e as fronteiras, repercutindo e materializando-se no Lugar, para 

influenciar a vida de todos ali. 

Nesse sentido, a expressão Lugar ganha uma complexidade muito maior, em 

especial a sua importância frente aos aspectos sociais, políticos, econômicos e 

ambientais, nos quais a sociedade está inserida, correlacionando-se com o local e o 

global e vice-versa. 

Destarte, Santos vai ressaltar que: 

 

Muda o mundo e, ao mesmo tempo, mudam os lugares. Os eventos operam 
essa ligação entre os lugares e uma história em movimento. O lugar, aliás, 
define-se como funcionalização do mundo e é por ele (lugar) que o mundo é 
percebido empiricamente (SANTOS, 2005, p. 158). 

 

Portanto, faz-se necessário perceber como os educadores estão trabalhando 

os conceitos da Geografia por meio da Educação Geográfica, e qual o direcionamento 

crítico e reflexivo estão sendo adotados, enfatizando de maneira pertinente este 

campo do conhecimento, tendo em vista que a responsabilidade social e profissional 

do professor de Geografia, converge em estimular a aprendizagem do aluno, com o 

objetivo que este venha a ter uma educação de qualidade, sendo um cidadão consciente 

de seus direitos e deveres, com a finalidade de desenvolver o senso crítico, para 

entender as relações sociais no seu cotidiano. 

Assim, é necessário que o aluno aprenda a fazer a leitura do mundo, 

correlacionando-o com o seu lugar de vivência, pois o que acontece numa escala 

global interfere direta ou indiretamente no local, lugar em que, potencialmente, 

vivemos. 
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2.3 O Estudo do Meio como ferramenta metodológica para o ensino da 
Educação Geográfica 

 

A busca por entender o contexto, no qual estamos inseridos, não é tão simples 

como imaginamos, pois requer pesquisas e estudos para aprofundarmos o 

conhecimento sobre o espaço de vivência, através de uma observação mais 

pragmática, que poderá contribuir para uma melhor compreensão do meio em que 

vivemos, tendo em vista que esse ambiente é dinâmico, e consequentemente rico de 

informações, conflitos e relações entre o ser humano e o espaço. 

Nesse sentido, o Estudo do Meio contribuirá para a análise do cotidiano, 

partindo de suas diversas relações e problemas, para sermos capazes de tirar 

conclusões do que vemos, ouvimos e experimentamos frente às observações e à 

vivência do cotidiano, apresentando-se como ferramenta metodológica de grande 

utilidade em sala de aula, principalmente, por ser um ambiente de construção do saber 

e partilha de experiências 

Como aborda Fernandes (2008), estudar o meio não significa observar o que 

já se sabe, e sim realizar um trabalho de investigação mais apurado e cuidadoso, em 

que devem ser realizadas leituras prévias, levantamentos de questões e preparação 

de atitudes investigativas, as quais contemplem toda a trajetória que envolve esse 

estudo. 

 

2.3.1 Breve histórico do Estudo do Meio 

 

O Estudo do Meio pode ser compreendido como um método de ensino 

interdisciplinar, que visa a proporcionar, para alunos e professores, contato direto com 

uma determinada realidade de um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida 

estudar. Esta atividade pedagógica se concretiza pela imersão orientada na 

complexidade de um determinado espaço geográfico, do estabelecimento de um 

diálogo inteligente com o mundo, com o intuito de verificar e de produzir novos 

conhecimentos. 

Faz-se mister asseverar que, essa prática pedagógica não é recente na história 

da educação, ela faz parte de uma “tradição escolar” que, inspirada em educadores 

tais como Francisco Ferrer y Guardia (1859-1909) e Célestin Freinet (1896-1966), 
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tem por objetivo proporcionar aos estudantes uma aprendizagem “mais perto da vida”, 

ou seja, um contato mais direto com a realidade estudada seja ela natural ou social, 

como destaca Goettems (2006, p. 52): 

 

A metodologia de ensino que atualmente é denominada, ainda que muitas 
vezes de forma indiscriminada, de “Estudos do Meio”, é o resultado do 
trabalho de inúmeros educadores que, ao longo de várias décadas, se 
dedicaram a construir práticas de ensino que possibilitassem uma melhor 
compreensão do mundo e a superação dos desafios sócio-educacionais que 
se lhes apresentavam à época. 

 

As primeiras concepções existentes sobre o Estudo do Meio foram iniciadas no 

ano de 1920, cujas aulas – passeio, criadas por Célestin Freinet, apoiavam a saída das 

crianças da sala de aula, defendendo ser uma maneira mais fácil de aprender, já que 

levariam as crianças a fazerem descobertas, além de ser algo que elas gostavam de 

fazer, saírem dos muros da escola (NAKATANI, 2011). 

A vista disso, no Brasil, em 1920, bem semelhantes às aulas – passeio, 

surgiram as escolas anarquistas, as quais receberam muita influência de Francisco 

Ferrer, fundador da Escola Moderna de Barcelona-Espanha (LLARENA, 2009), cujo 

pensamento era de levar o aluno a observar o meio em que vivia, facilitando a 

aprendizagem. 

Outro nome importante neste mesmo período, e que muito contribuiu com essa 

metodologia, mesmo ainda sem imaginar tamanha contribuição para o ensino, foi 

Delgado de Carvalho, tratado por Albuquerque (2004, apud LLARENA, 2009), como “o 

pai da Geografia Moderna Brasileira”, pois trouxe a questão de excursões, nas aulas de 

Geografia, contribuindo assim para uma melhor visão dessa metodologia, sendo 

fundamental para o esclarecimento dos conteúdos propostos em sala. Essas 

concepções ou mesmo atividades relacionadas ao Estudo do Meio, no entanto, não 

estavam ainda sistematizadas, mas eram as que mais se aproximavam. 

Muitas foram as escolas que receberam influências das ideias de Ferrer, 

partindo de uma educação voltada para observação do meio onde vivemos, no qual os 

alunos poderiam refletir sobre seu próprio contexto de vida e de outros. De acordo com 

Pontuschka (2004, apud LLARENA, 2009), as atividades realizadas fora da sala de 

aula, por tais escolas, tinham como objetivo proporcionar ao aluno uma maior 

observação e descrição do espaço no qual estavam inseridos, a fim de que pudessem 
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refletir sobre as desigualdades e injustiças, com a finalidade de promover mudanças 

na sociedade no sentido de resolvê-las. 

Nesse sentido, as ideias reproduzidas pela escola e livres da influência 

anarquista estavam voltadas às observações quanto às desigualdades, às injustiças 

e outros problemas sociais que os alunos poderiam experenciar fora dos muros da 

escola, com o intuito de posicionar-se criticamente e mudar tais situações. 

Essa nova concepção não teve boa aceitação devido ao período histórico 

vivenciado no momento: a Ditadura, uma vez que as atividades realizadas fora da sala 

de aula possibilitavam ao aluno uma melhor reflexão dos problemas que o cercavam 

e, consequentemente, permitiam a ampliação da visão acerca da situação econômica, 

política e social, permitindo aos estudantes enxergar melhor a sua vivência. Frente à 

situação ditatorial, na década de 1920, o movimento anarquista foi reprimido, as 

escolas foram fechadas e os líderes mortos (BOSCOLO, 2007). 

Já década de 1960, à luz do movimento da Escola Nova, os Estudos do Meio 

foram retomados, na situacionalidade educacional brasileira, por influência de 

professores preocupados com uma aprendizagem mais significativa, cujo principal 

objetivo era compreender o ser como integrante do meio em que vive, sendo menos 

enfático, buscando evitar denúncias e propostas de movimentos sociais, agindo de 

forma mais discreta ao utilizar as saídas dos alunos, com a finalidade de melhor 

compreensão do ambiente por imersão. 

Entretanto, o governo militar, por meio de censura e decretos, proibiu a 

realização desses estudos. Todavia, com a queda do governo militar e a 

redemocratização do país, a partir do final dos anos 1980, os Estudos do Meio, com o 

apoio de educadores críticos como Paulo Freire, puderam ser recuperados e voltaram 

a desempenhar a função de atividade integradora de práticas interdisciplinares, no 

âmbito da escola básica, alcançando resultados muito positivos (PONTUSCHKA, 

PAGANELLI e CACETE, 2007). 

Desse modo, após o período da ditadura, os Estudos do Meio passaram a ser 

mais atuantes nas escolas, como ferramenta de grande força, na construção do saber, 

uma vez que antes desse período, atuavam de forma bem superficial nas escolas 

adeptas às concepções da Escola Nova. 

De acordo com pesquisas de Lima Jr (2014), o Estudo do Meio ganhou 
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relevância a partir da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, ao 

enfatizar a formação do aluno como um cidadão crítico pensante, que tem a 

oportunidade de investigar, de forma mais aprofundada, seu contexto sócio-histórico-

cultural, tornando-se, desse modo, um agente de transformação de seu espaço. Por 

isso, o ensino da Geografia se tornou de grande relevância, haja vista que essa ciência 

estuda a dinâmica existente no espaço e sua interação com o homem. 

Ao estudar essa interação entre o homem e o meio, o aluno poderá ter uma 

melhor compreensão dos assuntos estudados e do espaço vivido, tornando-se um bom 

leitor e um bom pesquisador dos acontecimentos ao seu redor, estabelecendo relações 

entre os fatos vivenciados e o seu cotidiano como ressalta Pontuschka (2004, p. 251-

252 apud LLARENA, 2009, p.56): 

 

(...) Em qualquer lugar escolhido para realizar um estudo do meio, há o que 
ver, há o que refletir em Geografia, pois não existem lugares privilegiados, não 
há lugares pobres. É preciso saber “ver”, saber “dialogar” com a paisagem, 
detectar os problemas existentes na vida de seus moradores, estabelecendo 
relações entre os fatos verificados e o cotidiano do aluno. 

 

Nesse sentido, o aluno entenderá que todo lugar tem sua singularidade, sua 

importância e sua riqueza, sendo, portanto, capaz de pesquisar, questionar e buscar 

soluções para os problemas emergentes, além de favorecer as discussões, 

explicações e críticas dos conceitos e temáticas discutidas em sala de aula. Desse 

modo, os estudantes, em conjunto com os professores, poderão elaborar conceitos, 

discutir opiniões e realizar críticas frente às questões levantadas por intermédio do 

Estudo do Meio e assim, também poderão formular seus próprios conceitos ou mesmo 

entender melhor aqueles que já foram estudados. 

O Estudo do Meio favorecerá o desenvolvimento escolar do aluno, sua 

formação como cidadão pensante e, principalmente, participativo, fazendo correlação 

entre as diversas áreas do saber, já que tem caráter interdisciplinar, objetivando o 

estabelecimento da cidadania e contribuindo para um mundo melhor, com alunos mais 

conhecedores do meio em que vivem e com maior senso crítico (BOSCOLO, 2007). 

Partindo desse pressuposto, a interdisciplinaridade deve ser uma prática 

bastante consciente e presente no processo de ensino aprendizagem, pois garante a 

apresentação do objeto do saber de modo não fragmentado, demonstrando seus 

diversos aspectos, para que o aluno consiga relacionar tudo que aprende e entenda 
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que há conexão entre as áreas do conhecimento, percebendo, inclusive que mediante 

o ponto de vista de como se observa, a interpretação pode se tornar pessoal. Assim, 

o Estudo do Meio se configura como um método interdisciplinar, que faz essa relação 

dos campos do saber, além de ajudar ao aluno a navegar no mundo da pesquisa 

(PONTUSCHKA; PAGANELLI e CACETE, 2009, p.173). 

Assim sendo, essa metodologia visa contribuir para a formação de alunos 

pesquisadores, participativos nas aulas e debatedores de determinados temas, além 

de contribuir para a construção de ideias sobre o mundo ao seu redor e o seu papel 

em sociedade. 

Para tanto, o Estudo do Meio deve ser realizado obedecendo a alguns 

direcionamentos, a fim de contribuir para o fomento de um trabalho organizado e 

sistematizado, por meio da promoção do desenvolvimento dos alunos. Estes 

direcionamentos serão determinantes para delinear a construção do conhecimento, 

uma vez que a riqueza do lugar e o seu estudo se faz por meio de suas singularidades. 

 

2.3.2 Etapas do Estudo do Meio 

 

O Estudo do Meio, como já salientamos, é uma metodologia de ensino 

interdisciplinar, na qual se buscam alternativas para a descompartimentalização do 

conhecimento escolar e para a excessiva segmentação do trabalho docente. Seu 

ponto de partida é a reflexão individual e coletiva sobre as práticas pedagógicas 

desenvolvidas em determinada escola e o desejo de melhorar a formação do aluno, 

construindo um currículo mais próximo dos seus interesses e da realidade vivida. 

Assim, a realização do Estudo do Meio é impulsionada pelo desejo de maior 

autonomia docente e do projeto educativo da unidade escolar, no que se refere às 

instâncias administrativas superiores que, tradicionalmente, controlam o currículo. 

Para que o Estudo do Meio seja significativo e contribua para o 

desenvolvimento da argumentação e da criticidade dos alunos, faz-se necessário 

obedecer a etapas importantes, como apontam Albuquerque, Ângelo e Dias (2012, p. 

114), destacando três etapas relevantes: “a preparação, a saída e a sistematização, 

acompanhada de um bom planejamento”. 

De acordo com Dias (2015, p.21) “o Estudo do Meio é uma proposta científica 
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de trabalho pedagógico, que deve ser organizada a partir de um planejamento inicial, 

uma saída do espaço de sala de aula para a exploração, registro e uma avaliação dos 

resultados obtidos em campo”, ou seja, um trabalho orientado que siga as etapas 

estabelecidas para atender a esse propósito, e tal planejamento deve ser orientado 

pelo professor, mediando todas as etapas elaboradas. 

Ao dar início ao planejamento de um Estudo do Meio, tanto o professor quanto 

os alunos devem estar articulados na busca de definirem um tema gerador e este, por 

sua vez, deve estar relacionado com o cotidiano dos alunos, para que haja sentido, 

motivando-os a pensar o seu papel na sociedade (ALBUQUERQUE; ANGELO e DIAS, 

2012), com vista a possibilitar, assim, um planejamento mais dinâmico e sensível às 

demandas dos educandos, através do qual o professor poderá escolher textos a 

serem trabalhados, em sala de aula, bem como músicas, poemas, dentre outros 

recursos que visem ampliar o conhecimento, conforme ressaltam Albuquerque; 

Ângelo e Dias (2012, p. 114): 

 

(...) é importante sensibilizar os alunos para as questões que serão abordadas. 
Para tanto, o uso de recursos didáticos lúdicos são bem vindo à sala de aula, 
ou seja, esse trabalho de sensibilização pode ser feito com músicas, poesia, 
cordel, literatura clássica, fotografias, pinturas, colagens, etc. O importante é 
levar o aluno a despertar e apresentar as suas impressões iniciais sobre a 
temática a ser abordada no estudo do meio. 

 

Outros elementos importantes a serem considerados, nesse primeiro momento, 

são os conhecimentos prévios dos alunos, haja vista que estes já trazem consigo 

saberes diversos, advindos de suas experiências cotidianas, para dessa forma 

consolidar o que sabem de modo informal com o que aprenderão de modo formal, a 

fim de aplicarem no lugar vivido. Desse modo, tais conhecimentos contribuem no 

levantamento de ideias e informações que poderão ser relacionadas com os 

conhecimentos sistematizados e aperfeiçoados em sala de aula. 

Assim, o Estudo do Meio, que será realizado com os alunos, deverá partir do 

local de sua vivência, do entorno do colégio onde estudam, utilizando-se dos 

conteúdos adquiridos em sala, junto à prática social inicial, fazendo com que os 

saberes trazidos sirvam como base para a reelaboração do saber científico. 

Nesse percurso, ao considerar que o Estudo do Meio apresenta uma proposta 

de interdisciplinaridade, no sentido de se estudar o lugar, o professor pode planejar, 
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com os demais professores das outras áreas, formas alternativas e criativas de 

trabalho, promovendo, de tal modo, grandes possibilidades de se enriquecer o 

conhecimento, elaborando uma proposta interdisciplinar de ensino. Fazenda (1991, 

p.5) vai asseverar que “o pensar interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma 

forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com outras 

formas de conhecimento, deixando- se interpretar por elas”. Dessa forma, o Estudo 

do Meio requer esforço de observação, explicação e compreensão, sendo importante 

que a comunidade escolar se organize e se manifeste, buscando sensibilizar a todos, 

sobre a necessidade de tratar o seu próprio lugar com mais respeito. 

Para esse tipo de metodologia, faz-se necessário a participação ativa do aluno 

na elaboração do caderno de campo, no qual serão registrados hábitos e 

procedimentos da pesquisa, tais como: a observação orientada, o registro de dados e 

informações mais sistematizados e até mesmo as impressões mais pessoais do aluno 

sobre a realidade, despertando o seu espírito crítico e investigativo (LOPES e 

PONTUSCHKA, 2009). Nesse sentido, a elaboração desse caderno de campo pelo 

aluno, ajuda a despertar o interesse pela pesquisa, pois além de ele ser o autor, ainda 

poderá registrar suas ideias, conclusões e dúvidas adquiridas no decorrer do estudo. 

Após o planejamento e orientação do professor para a confecção do caderno 

de campo, é chegado o momento de organizar a saída a campo. Um momento muito 

aguardado pelos alunos, por se tratar de uma atividade diferenciada e estimulante, 

que acontece fora do ambiente escolar e permite aguçar um outro olhar do espaço em 

que se está inserido. Dias (2015) orienta que, nesse momento da saída a campo, o 

aluno deve estar atento e preparado, a fim de encontrar respostas para as questões 

levantadas no início do planejamento do trabalho, fazendo os registros indispensáveis, 

de forma rápida e eficiente e estando ainda aberto aos novos contextos, os quais se 

diferenciam das experiências em sala de aula. 

A pesquisa de campo é reveladora da vida, ou seja, por meio dela pretende-se 

conhecer mais sistematicamente a maneira como os homens e as mulheres de um 

determinado espaço e tempo organizam sua existência, compreendem suas 

necessidades, seus desejos, suas lutas com vitórias e fracassos. Assim, durante o 

trabalho de campo, professores e alunos devem estar imersos no cotidiano do espaço 

a ser pesquisado, buscando estabelecer um rico diálogo com o ambiente e, na 

condição de pesquisadores, com eles mesmos. É o momento de descobrir que o meio 



40  

ou o espaço, na inter-relação de processos naturais e sociais, é uma Geografia viva 

(PONTUSCHKA, 2006). 

Dessa forma, travar diálogos com o espaço pressupõe o domínio de conceitos 

e linguagens, advindas das diversas disciplinas. O Estudo do Meio não prescinde, 

portanto, das características ou identidade das demais áreas. São elas que, de fato, 

permitem compreender mais profundamente a dimensão social da organização do 

espaço e, ao mesmo tempo, da influência que essa organização exerce sobre a vida 

dos homens e mulheres que nele vivem. 

Partindo desse pressuposto, o processo de organização de uma aula de campo 

pode ser dividido em três momentos: o pré-campo, o campo e o pós-campo. No pré-

campo são levantadas informações gerais sobre a área de estudo, passadas 

instruções aos alunos e discutidas algumas questões gerais sobre o local a ser 

percorrido. O campo propriamente dito é a realização da atividade com objetivos 

anteriormente propostos. Já o pós-campo é o momento de avaliação da atividade, 

podendo ser aproveitado para comentários adicionais, considerações posteriores e 

discussões sobre particularidades observadas durante a atividade. 

De acordo com Oliveira (2006), através do Estudo do Meio, no ensino da 

Geografia, e a partir da realização da pesquisa que envolve a escola e seu entorno, 

pode-se constituir uma atividade campo como procedimento didático pedagógico. Para 

tanto, há que se proceder algumas reelaborações conceituais, referendadas em 

pedagogias capazes de enxergar a educação mais fora do que dentro da sala de aula. 

Nesse sentido, Schäffer (1999) destaca que a observação, o registro das 

informações e a busca de fontes, que expliquem a conformação e a funcionalidade 

espacial, podem sensibilizar o aluno para as formas que o cercam cotidianamente e 

para os eventos que a elas estão referidos, pois a saída a campo envolve muitos 

olhares e o aluno deve estar bastante atento. 

Albuquerque; Ângelo e Dias (2012, p. 115) ressaltam acerca da importância de 
que: 

 

Coletem tudo o que planejaram: usem a fotografia, o desenho, a filmadora, o 
gravador, o lápis e o papel, nada deve ser descartado; em caso de encontrar 
documentos, faça uma fotocópia. E caso tenham planejado a coleta de água, 
de solo, de plantas, o façam com presteza. Em alguns casos uma saída pode 
mudar o tema gerador, visto que o grupo pode ter encontrado questões mais 
significativas do que aquelas que foram propostas inicialmente. 
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Ante o exposto, a participação do professor, enquanto mediador do processo 

da saída a campo, é de suma importância, pois auxilia na construção do conhecimento 

dos alunos, aprimorando seus olhares e fortalecendo ainda mais o senso crítico, uma 

vez que será através dessa saída que os alunos serão capazes de levantar suas 

próprias conclusões, pautadas nos fatos observados, podendo ultrapassar as 

barreiras que os impedem de “sentir o espaço”, e assim fazer uma melhor leitura da 

realidade (PONTUSCHKA; PAGANELLI e CACETE, 2009). 

Entretanto, o Estudo do Meio, portanto, não se encerra com o trabalho de 

campo. Após a realização dessa empreitada, inicia-se a sistematização do que foi 

abordado no campo, ou seja, o levantamento, cuidadoso, de todo material obtido e 

registrado no caderno de campo, por intermédio de desenhos, fotografias, entrevistas 

e outros, enriquecendo, dessa maneira, os múltiplos saberes, advindos das várias 

experiências conquistadas no campo em confluência com os saberes da sala de aula, 

isto é, a teoria atrelada à prática (PONTUSCHKA, 2004b). 

Essa experiência vivenciada, de acordo com Pontuschka (2006), divide esse 

momento de retorno à sala de aula em dois: o afetivo e o da cognição, ambos 

importantes para o processo de ensino e de aprendizagem. O momento afetivo está 

ligado ao processo vivenciado pelo aluno, suas sensações e opiniões. Já o momento 

cognitivo se encontra vinculado à análise dos materiais coletados no campo, sobre o 

tema em questão. 

Por conseguinte, no primeiro contato com os alunos, após o Estudo do Meio, o 

docente deve conduzir uma exposição livre das sensações experimentadas, arguindo 

sobre os fatos que foram mais importantes ou significativos para cada pessoa. Nesse 

compartilhar de sentimentos e ideias, a subjetividade presente nas impressões de cada 

um, nos registros escritos e nos desenhos são enriquecidos no processo de inter-

relação com outras subjetividades, posto que surgem novos sentidos, novas 

compreensões. A visão fragmentada perde força e se inicia um processo de síntese, 

no qual os envolvidos no trabalho se descobrem como seres interdisciplinares 

(FREIRE, 2000). 

Entretanto, para que a construção do saber efetivamente aconteça, faz-se 

necessária a participação do professor, conduzindo o aluno no processo de 

argumentação da realidade vivenciada, aguçando assim o seu senso crítico. Por isso, 

sendo uma ferramenta metodológica indispensável no ambiente escolar, e em especial 
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nas aulas de Geografia, o Estudo do Meio não deve ser visto como um momento à 

parte da vida escolar, pelo contrário, deve ser parte integrante do processo de ensino 

e de aprendizagem, com vista a desempenhar uma função integradora do trabalho 

educativo da/na escola, para auxiliar na formação de alunos críticos e reflexivos. 

 

2.3.3 O Estudo do Meio no Ensino da Geografia 

 
O Ensino de Geografia apresenta fundamental importância na educação básica 

por possibilitar aos alunos uma compreensão mais aprofundada sobre o mundo e a 

formação de uma consciência transformadora da realidade, por isso Lopes e 

Pontuschka (2009, p.174) afirmam que “através do Estudo do Meio é possível a 

imersão em um determinado espaço geográfico, possibilitando uma melhor 

compreensão da totalidade desse espaço, cuja complexidade e dinamicidade, 

dificilmente, poderão ser apreendidas no ambiente restrito à sala de aula”. 

É por isso que corroboramos que um bom método de ensino, que instigue o 

aluno a dialogar com o meio em que vive, de modo coletivo, tornando-o um verdadeiro 

pesquisador e também contribuindo para a avaliação do professor de sua própria 

prática, é bastante pertinente na construção de conhecimento, pois o trabalho de campo 

se constitui como uma verdadeira ferramenta para o fomento de diálogo com o esse 

espaço (PONTUSCHKA, PAGANELLI e CACETE, 2009). 

Desse modo, através do Estudo do Meio, podemos melhor compreender o 

espaço onde se vive, comparando-o a uma escala maior, reconhecendo a cidade 

como um lugar da diferença, de integração e, ao mesmo tempo, de segregação. Lugar 

conflituoso, complexo, desigual, revelador de interesses e intenções diversas e que, 

apresentam as práticas sociais, culturais e cotidianas da produção do espaço. 

Avaliar um determinado objeto ou fenômeno com base no uso das ferramentas 

dispostas pela geografia, referenda o diferencial da ciência, reafirma o conhecimento 

técnico e inerente à especificidade dos temários e das nuances próprios, rompendo 

com o senso comum e atribuindo um caráter de valorização ao trabalho do geógrafo. 

Conforme ressalta Llarena (2009, p.56): “o método do estudo do meio permite maior 

aproximação com as preocupações da Geografia, que busca explicar o espaço 

geográfico, não só pela relação do homem com o meio físico, mas também como 



43  

resultante das relações sociais”. 

Assim, podemos perceber que existe uma grande proximidade desse método 

com o Ensino da Geografia, pois através do Estudo do Meio, passamos a compreender 

melhor o espaço no qual estamos inseridos e que produzimos e, consequentemente, 

esse estudo contribuirá na formação de alunos mais críticos e reflexivos. Dulcineia 

Boscolo (2007) destaca que esse método de ensino amplia a maneira de 

compreensão do espaço, facilitando o processo de aprendizagem, pois através das 

pesquisas teóricas e do trabalho de campo, o aluno estará mais próximo de sua 

realidade, favorecendo, assim, à construção do conhecimento. 

Atualmente, essa metodologia de ensino está em evidência, em diversas 

escolas, entretanto muitos professores têm realizado visitações ou saídas, da sala de 

aula, ou mesmo um passeio. Embora as saídas a campo possuam em si valores 

lúdicos e pedagógicos, confundi-las com Estudo do Meio esvazia o real significado do 

método, podendo constituir-se em empecilho ao aprofundamento do tema e à 

ampliação de seu potencial na elaboração do currículo escolar (LOPES e 

PONTUSCHKA, 2009). 

Sob esse aspecto, queremos enfatizar que não é incorreto dizer que qualquer 

lugar é propício para a realização dessa atividade no âmbito do ensino de Geografia, 

pois conforme Pontuschka (2004, p. 260) assevera: 

 

[...] o meio é uma Geografia viva. A escola, o córrego próximo, a população 
de um bairro, o distrito industrial, um parque, uma reserva florestal, um 
shopping, um hipermercado, a chácara vizinha são elementos integrantes de 
um espaço que podem ser pontos de partida para uma reflexão. (...) Em 
qualquer lugar escolhido para realizar um Estudo do Meio há o que ver, há o 
que refletir em Geografia, pois não existem lugares privilegiados, não há 
lugares pobres. 

 

No entanto, o Estudo do Meio na ciência geográfica vai muito além de uma 

simples observação e descrição do espaço, pois para apreender o espaço em suas 

múltiplas dimensões, assim como a sua historicidade, as relações que mantém com 

outros e as problemáticas vividas por aquela população estudada, é necessário saber 

“ver”, saber “dialogar” com a paisagem, detectar os problemas existentes na vida de 

seus moradores, estabelecer relações entre os fatos verificados e o cotidiano do aluno 

(PONTUSCHKA, 2004). 
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Entretanto, devemos ressaltar que o Estudo do Meio não se trata de uma 

metodologia pronta, que irá solucionar os problemas da aprendizagem escolar no 

ensino da ciência geográfica, mas uma proposta de uma metodologia inovadora, pela 

qual o professor poderá utilizar recursos diversos para melhor adequar a sua prática 

pedagógica, frente às dificuldades do cotidiano da sala de aula. 
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3. CAPÍTULO 2 – O LUGAR: “A VILA CACHOEIRA” 

 
 

 

Nesse capítulo faremos a apresentação do Lugar em que a pesquisa ocorreu, 

um bairro da cidade de Ilhéus, situada às margens do rio Cachoeira, no sul da Bahia. 

Por isso, recebe o nome de Vila Cachoeira, localidade que abriga algumas famílias, as 

quais vivem, ainda, de maneira precária, sem a devida infraestrutura para que todos 

tenham uma qualidade de vida. Esse local foi escolhido porque nele estão presentes 

características que são pertinentes à essa investigação. 

 

3.1 A Vila Cachoeira 

 

Pequena vila, fundada por pescadores e trabalhadores rurais da lavoura 

cacaueira há cerca de um século, a Vila Cachoeira, uma comunidade ribeirinha, 

localizada à margem esquerda do Rio Cachoeira, no Sul do estado da Bahia, longitude 

39°08’96” W e latitude 14°48’55”S, no Km 13 da Rodovia Ilhéus-Itabuna (cf. Figura 2), 

encontra-se afastada dos centros urbanos regionais. Contudo, a partir do seu processo 

de apropriação, passou a ser considerada um bairro do município de Ilhéus, cuja área 

ocupada, pelos moradores, corresponde a uma extensão de aproximadamente 10 Km² 

(ARAÚJO, 1994). 
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O processo inicial de posse da Vila ocorreu no limite entre duas grandes 

fazendas localizadas às margens do Rio Cachoeira, proximidade, esta, que contribuiu 

para designar o nome da Vila. Os proprietários dessas fazendas doaram lotes de terras 

para trabalhadores rurais construírem suas moradias, feitas, inicialmente, de pau a 

pique, como ressalta Santos (1957, p. 53): 

 

(...) na zona cacaueira inicialmente, a maioria das casas eram construídas de 
pau a pique ou de palha de palmeira, cobertas quase sempre por esse último 
material. Uma ou outra plantação terá casas construídas de tijolos, mas isso 
constitui uma exceção. 

 

Esses trabalhadores ofertavam suas mãos de obra, de forma braçal, na lavoura 

cacaueira, que era a principal atividade agrícola desenvolvida na região nesse 

período. A cultura do cacau, introduzida no Sul da Bahia, trouxe à região as primeiras 

famílias, vindas dos mais diferentes recantos do Brasil e do mundo, mas, 

principalmente, do estado vizinho, Sergipe. As diferentes famílias, que ocuparam as 

terras propícias ao plantio do cacau, passaram a travar lutas para apropriarem-se de 

mais terras e, assim, foram surgindo fazendas, vilas, lugarejos e cidades, formando a 

civilização do cacau (PÓLVORA e PADILHA, 1979). O surgimento dos vilarejos 

representou uma determinada fase de conquista da terra, pois surgiam e formavam 

distritos rurais, então, “... à proporção que o “front” cacaueiro ia se deslocando, iam 

também surgindo novos lugares, e deixando para trás outros” (SANTOS, 1957, p. 61). 

Recoberta por remanescentes da Mata Atlântica, a Vila ainda preserva algumas 

espécies vegetais, as quais dão lugar a uma característica peculiar no que diz respeito 

à qualidade de vida da população local, uma vez que dispõe de um ambiente tranquilo, 

sossegado e bastante diferente dos centros urbanos, como ressalta um antigo 

morador da Vila1 ao descrever esse ambiente como um lugar muito sossegado e 

tranquilo, atraindo portanto, muitas pessoas para ali morar. Sem deixar de mencionar 

que é um lugar em que a natureza ainda é preservada, contribuindo para a 

manutenção da harmonia e equilíbrio entre o urbano e o meio ambiente. Diante de tal 

realidade, Amorim (2001, p.37) afirma que: “a vegetação assume um papel muito 

importante no espaço urbano, pois serve de equilíbrio entre a vida urbana e o meio 

                                                
1 Sr. Dão é um morador antigo da Vila Cachoeira, que fez muita questão de conversar conosco para 
relatar fatos importantes do lugarejo, tanto do passado como do presente, que impactam o modo de vida 
das pessoas que ali moram 



47  

ambiente, quando esses espaços são utilizados e preservados para este fim”. 

Desse modo, numa perspectiva Cultural de base Humanista, podemos 

perceber o território ocupado, da Vila Cachoeira, como sendo um espaço das 

experiências vividas, cujas relações entre as pessoas e destas com a natureza são 

permeadas pelos sentimentos e pelo simbolismo atribuídos aos lugares. Almeida 

(2008, p.58) descreve o território como “o espaço da convivialidade, representado pela 

relação social, política e simbólica que liga o homem à sua terra, estabelecendo assim 

sua identidade cultural”. 

Neste sentido, de acordo com Santos (2012, p. 153), “o espaço geográfico 

é resultado do conjunto de relações realizadas através de funções e formas que se 

apresentam como testemunho de uma história escrita por processos do passado e do 

presente”, reafirmando que no espaço se tem a memória do modo de produção 

construído, por coisas que são fixadas na paisagem desenvolvida ou criada por mãos 

humanas. 

De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), a Vila possui uma população estimada de 1.200 habitantes, 

com forte influência afro-brasileira nas suas características étnico-socioculturais, 

distribuídas em 320 domicílios. Os moradores da Vila, de modo geral, construíram 

suas habitações (barracos de madeira e casas de alvenaria sem reboco) em ruas sem 

pavimentação, na sua maioria de barro vermelho, como é possível vermos na figura 

abaixo: 
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Com a crise do cacau, a maioria dos moradores passaram a viver, em especial, 

da pesca de peixe e do pitú no rio Cachoeira, sendo este considerado de grande 

importância para a comunidade, pois além propiciar a pesca, também é utilizado como 

fonte de renda para as lavadeiras e de lazer para homens, mulheres, jovens e 

crianças, conforme Figura 4: 

 

 

Atualmente, muitos moradores vivem do pequeno comércio local, pois a Vila 

dispõe de 02 açougues, 04 mercearias, 01 loja de roupa, 01 loja de material de 

construção e 01 distribuidora de água mineral e bebidas diversas como: suco, cerveja 

e refrigerante, além de bares e botecos espalhados na comunidade, entretanto, uma 

boa parte da população já está aposentada. 

Sendo considerada uma comunidade periférica no espaço urbano de Ilhéus, os 

moradores da Vila Cachoeira servem como mão de obra barata e pouco qualificada 

para os centros urbanos de Ilhéus e Itabuna. Todavia, uma franquia nacional, a 

AVATIM, localizada às proximidades da comunidade, serve como geradora de 

emprego, principalmente para a população jovem da pequena vila, como ressalta o 

morador Sr. Dão: “[...] eu dou muito valor a AVATIM, pois hoje, ela emprega cerca de 30 

a 40 pessoas, muitas delas jovens. Eu valorizo essa forma de empregar”. 
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Do ponto de vista social, alguns aspectos são bastante preocupantes, como o 

sistema de saneamento básico que carece de muitas melhorias, a exemplo do 

tratamento de efluentes, predominando a liberação desse material em um canal, a céu 

aberto, que, consequentemente, é despejado diretamente no Rio Cachoeira. 

Quanto ao abastecimento de água, no processo de formação da Vila, era 

proveniente de poços artesianos nos quintais das moradias ou de ribeirões próximos. 

Contudo, há cerca de vinte anos, a água passou a ser distribuída pela Empresa Baiana 

de Água e Saneamento (EMBASA), na estação de tratamento do município de Ilhéus, 

atingindo uma maior parte das moradias. No que diz respeito à distribuição de energia, 

a maior parte das moradias dispõem de rede elétrica, cujo fornecimento está sob a 

responsabilidade da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA). 

Outro aspecto relevante é a carência de tratamento adequado do lixo produzido 

pelos moradores que, por falta de conscientização, não aguardam a coleta municipal, 

que acontece três vezes na semana, e, por isso, de modo inadequado e prejudicial, 

descartam os seus refugos no canal, poluindo, acintosamente, o rio conforme vemos 

nas figuras 05 e 06. 
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Quanto à prestação de serviços essenciais voltados para a saúde, a Vila conta 

com um posto médico, que atende a comunidade com serviços básicos como: aferição 

de pressão, vacinação, planejamento familiar e preventivo, dentre outros 

procedimentos realizados por enfermeiros, os quais comparecem na comunidade 

esporadicamente, não havendo, portanto, assistência diária. Quando ocorrem 

situações emergenciais, os moradores são encaminhados para os hospitais da cidade 

de Ilhéus. 

Outro serviço prestado à comunidade de forma precária é a segurança pública, 

um vez que a localidade dispõe de um posto policial, o qual não há grupamento fixo na 

vila, em caso de ocorrência, são acionados policiais do Banco da Vitória ou do 

Salobrinho para atuarem na comunidade, levando um tempo para chegarem até a vila. 

Frente a essa situação descrita, podemos perceber que as famílias da citada 

localidade sofrem com a desigualdade histórica, decorrente do declínio da Lavoura 

Cacaueira, pois continuam tendo seus direitos negados no que tange ao 

desenvolvimento regional, conforme observado na dinâmica local. É por isso que, 

visando reverter essa realidade, a educação tende a assumir um papel fundamental 

no processo de transformação dessa comunidade local. 

Assim, fundado em 1984, o anexo do Colégio Herval Soledade, localizado na 

Vila Cachoeira, funcionava, inicialmente, apenas com duas séries, em um barraco de 
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tábua, localizado próximo à Igreja Católica, enquanto as outras duas séries 

funcionavam no salão paroquial da mesma igreja. Após a enchente de 1989, muitas 

famílias, que moravam próximo às margens do rio, passaram a ocupar novos espaços 

na área mais central da Vila, pois a prefeitura deu início, na década de 90, ao processo 

de loteamento da área, reservando um lote para a construção da sede atual da escola. 

O processo de construção da sede da escola foi marcado por muitas 

dificuldades e desafios. A comunidade, no intuito de ver a escola funcionando, 

participou ativamente do processo, situação que motivou alguns moradores a, 

literalmente, porem a mão na massa, a exemplo da d. Jailda2, que serviu de cozinheira 

para os pedreiros e ajudantes, envolvidos na obra. 

Inicialmente foram construídas duas salas de aula, uma cozinha e dois 

banheiros, para possibilitar aos alunos a utilização de um espaço mais adequado para 

a aprendizagem, e, somente após alguns anos de muita reivindicação, mais duas salas 

foram construídas para atender a Educação Infantil. 

As dificuldades persistiram ao longo dos tempos e para saná-las foi necessário 

que a comunidade se organizasse e fosse ao encontro dos órgãos competentes, a fim 

de tentar resolver problemas como: escassez de merenda escolar, condições 

inadequadas de deslocamento, dos alunos do 5º ano, que precisavam estudar em 

outras unidades escolares no Banco da Vitória ou até mesmo em Ilhéus e o vale 

transporte. 

Atualmente, o anexo funciona em dois turnos, atendendo cerca de 120 alunos 

dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, entre três e doze anos de idade. A escola 

possui quatro salas, forradas com PVC, que são amplas, ventiladas e claras, além de 

dois banheiros, uma pequena cozinha e um pátio. O quadro funcional da escola é 

constituído por oito professores com formação superior e duas merendeiras, não 

possuindo auxiliar de serviços gerais. A equipe administrativa e pedagógica fica 

concentrada na sede, localizada no Banco da Vitória. 

                                                
2 Dona Jailda é uma moradora antiga da Vila Cachoeira, que contribuiu com nossa pesquisa, relatando 
fatos muito importantes para fundamentar a historicidade da vila. 
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3.2 A Vila Cachoeira e seu aspectos geográficos 

 

Diferentes realidades espaciais se materializam, segundo Milton Santos 

(2014a), em metamorfoses do espaço habitado, pela percepção dos sentidos na 

natureza transformada e na natureza ainda sem grandes alterações humanas. Nesse 

sentido, a análise socioespacial é necessária no conhecimento das escalas diferentes 

no espaço mundo, o que requisita do ensino da Geografia sua condição vinculada a 

uma ciência humana e responsável pelos processos que se dão em movimentos no 

espaço, no território, no lugar e nas regiões, pois em diferentes lugares vão emergir 

possibilidades de construção de uma outra sociedade, em tempo e espaço, e as 

vivências vão sendo reconstruídas na história dos lugares e territórios. 

 

Isto é, o espaço se define como um conjunto de formas representativas de 
relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada 
por relações sociais que estão acontecendo diante de nossos olhos e que se 
manifestam através de processos e funções. O espaço é, então, um 
verdadeiro campo de forças cuja aceleração é desigual. Daí porque a 
evolução espacial não se faz de forma idêntica em todos os lugares (SANTOS, 
2012, p. 153). 

 

Portanto, se faz necessário compreender o espaço geográfico em sua 

totalidade, observando o movimento que acontece em diferentes escalas, 

caracterizando-o como o “conjunto de relações realizadas através de funções e 

formas que se apresentam como testemunho de uma história escrita por processos 
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do passado e do presente” (SANTOS, 2012, p. 153). Assim, percebemos que os 

elementos que compõem o espaço trazem singularidades próprias que dão vida e 

sentido. Cada Elemento contribui para estabelecer e definir um significado, dando uma 

estrutura ao lugar vivido. 

Santos (2012) reafirma que no espaço estão registradas as memórias do modo 

de produção, construídas por elementos fixados na paisagem, transformando-se 

numa forma durável que não se desfaz, ou seja, alguns processos se adaptam às 

formas preexistentes, enquanto outros criam novas formas para serem inseridos 

dentro delas. 

Nesse contexto, esses elementos presentes no espaço geográfico, que 

compõe a Vila, retratam uma herança sociocultural, fruto do passado e do presente, 

construindo uma identidade que caracteriza a população, a qual vive na Vila Cachoeira. 

Por isso a relevância do estudo sobre a Vila Cachoeira, tanto quanto ao ensino de 

Geografia se dão na perspectiva destacada por Santos (2007), de que o sentido de 

aprender e ensinar Geografia é posicionar-se no mundo: 

 

Quando falamos isso, estamos indicando na verdade uma dupla acepção do 
que chamamos “se posicionar no mundo”: (i) conhecer sua posição no 
mundo, e para isto o indivíduo precisa conhecer o mundo; (ii) tomar posição 
nesse mundo, que significa se colocar politicamente no processo de 
construção e reconstrução deste mundo. Se posicionar no mundo, agir. Saber 
Geografia é saber onde você está, conhecer o mundo, mas isto serve 
fundamentalmente para você agir sobre este mundo no processo de 
reconstrução da sociedade: se apresentar para participar (SANTOS, 2007, 
p.27). 

 

A consideração do Lugar, enquanto espaço social, na perspectiva da Geografia 

Crítica, é de fundamental importância para a compreensão dos fenômenos 

geográficos locais articulados às políticas globais, mas que também têm suas 

especificidades, ou seja, as atividades ali realizadas são singulares daquele lugar e, 

simultaneamente, fazem parte da organização social que está em consonância com o 

sistema econômico hegemônico atual: o capitalismo. 

Assim, a partir da compreensão do Lugar, podemos perceber como este foi e é 

organizado, bem como encontraremos respostas para a razão da existência das 

desigualdades sociais e espaciais, as quais podem, diretamente, interferir nessa 

realidade. Para tanto, na comunidade de Vila Cachoeira se observa os reflexos dos 
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processos de ex/apropriação do lugar no passado e no presente, da Região Sul da 

Bahia. 

Desse modo, podemos exemplificar com o que atualmente vem ocorrendo com 

a Rodovia Jorge Amado (eixo Ilhéus-Itabuna), a qual passa por transformações 

resultantes da especulação imobiliária, que a ampliam em latifúndios urbanos e, por 

conseguinte, corrobora com o processo de segregação socioespacial. Essa é uma 

realidade vivida em escala nacional, nos médios e grandes centros urbanos, evento 

que passa a atingir também pequenas cidades, transformado em área urbana terrenos, 

até então, vinculados ao meio rural. 

Nesse cenário, a especulação imobiliária atinge diretamente as ocupações 

periféricas, que são responsáveis pelo fornecimento de mão-de-obra barata aos 

centros urbanos, não tendo, em seu lugar de vivência, o retorno da contribuição 

gerada por impostos, arrecadados pelo poder público. 

Nesse cenário, a Vila Cachoeira apresenta a realidade daqueles(as) que se 

reinventam pela violência sofrida, como: o desemprego, a exclusão social, a falta de 

acesso à educação de qualidade, moradia, saneamento básico, colocando-os numa 

condição de abandono por parte do poder público. A comunidade ribeirinha da Vila 

Cachoeira é comprimida pelos latifúndios do cacau, cujas terras ocupadas não foram 

regularizadas pela gestão pública municipal, imputando sobre a comunidade 

condições de vida sem a menor qualidade, mesmo estando alojada no meio de dois 

centros urbanos: Ilhéus e Itabuna. 

À margem direita da Vila se localiza o Rio Cachoeira, receptor do esgoto de 

Itabuna e do Salobrinho, percorrendo uma extensão na comunidade de 1.130 Km, com 

matas ciliares suprimidas pela acomodação das moradias dos ribeirinhos. Do rio 

provém parte da alimentação da comunidade através da pesca, além de ser 

considerado o lugar dos afazeres das lavadeiras e de lazer de homens, mulheres e 

crianças. 
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 Ao Norte da Vila, localiza-se a BR 415, que neste trecho entre Itabuna e Ilhéus, 

recebe o nome de Rodovia Jorge Amado, cujas terras foram outrora do latifúndio 

cacaueiro. Esse espaço se encontram suprimido com a ampliação de obras públicas e 

privadas, a exemplo da instalação de postos de combustível, fábricas como a AVATIM, 

instalação do IFBA Campus Ilhéus e da unidade de educação profissionalizante do 

SESI/SENAI. 
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O Centro da Vila tem uma área aproximada de 149.488 m², onde cerca de 

duzentas famílias ergueram barracos de madeira e casas com alvenaria. Nesse 

ambiente, encontramos um conjunto de serviços públicos que funcionam 

precariamente, conforme já expusemos anteriormente, como um posto policial e um 

posto médico, ainda somam-se igrejas católicas e evangélicas em disputam espaço 
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com os bares e botecos. 

Na Vila Cachoeira sobrevivem famílias que sofrem com as desigualdades 

históricas, presentes na memória contemporânea dos moradores, que ali estão há mais 

de um século e continuam tendo negado o processo de desenvolvimento regional. 

Nesse contexto, de acordo com Kaercher (1999), o lugar é compreendido como o 

espaço da vida de cada um, onde estão as referências pessoais e os sistemas de 

valores, elementos básicos para a construção da identidade pessoal. 

Esse lugar é o espaço construído como resultado da vida das pessoas, dos 

grupos que nele vivem, das formas como trabalham, como produzem, como se 

alimentam e como fazem/usufruem do lazer. É, portanto, cheio de história, de marcas 

que fazem de cada um, um pouco do coletivo. É a vida de determinados grupos sociais, 

ocupando certo espaço num tempo singularizado. 

Considerando que é no cotidiano da própria vivência que as coisas vão 

acontecendo, vai se configurando o espaço, e dando feição ao lugar, pois é nesse lugar, 

que é um espaço vivido, de experiências sempre renovadas, que permite que se 

considere o passado e vislumbre o futuro. A compreensão disso, necessariamente, 

resgata os sentimentos de identidade e pertencimento. 

 

A priori esse conceito – pertencimento –pode nos remeter a, pelo menos, 
duas possibilidades: uma vinculada ao sentimento por um espaço 
territorial, ligada, portanto, a uma realidade política, étnica, social e 
econômica, também conhecida como enraizamento; e outra, compreendida 
a partir do sentimento de inserção do sujeito sentir-se integrado a um todo 
maior, numa dimensão não apenas concreta, mas também abstrata e 
subjetiva (LESTINGE, 2004, p. 40). 

 

Desse modo, o lugar onde se vive deve ser conhecido e reconhecido pelos que 

ali habitam, pois conhecer o espaço, para saber nele se movimentar, para nele 

trabalhar e produzir, significa conseguir mover-se socialmente, também a si próprio, 

como sujeito. Essa realidade pode ser em uma cidade ou até mesmo em um 

distrito, a exemplo da Vila Cachoeira, que é por excelência um território 

compartilhado, do lugar da vida, onde se dá a reprodução dos saberes necessários 

para o estabelecimento das relações, em determinado tempo e espaço. 

Compreender a lógica da organização desse espaço permite que a percepção 

das formas de organização, decorrentes de uma composição, a qual perpassa pelo 
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individual, seja do ponto de vista da cidade como uma estrutura, seja das pessoas que 

ali vivem, aconteça. Assim, cada lugar reflete e responde aos estímulos do Global de 

forma diferente, pois esses lugares apresentam uma sociedade que, mediante sua 

capacidade de organização e estrutura, seja ela social, política, econômica ou cultural, 

caracterizará sua própria identidade. 

A identidade do lugar permite que as pessoas tenham uma identificação com 

ele, mas acima de tudo, é necessário que cada sujeito construa sua identidade 

singular, pois conforme Maturana e Rezepka (2003, p.10), a identidade “não é uma 

propriedade fixa, mas um modo relacional de viver que se conserva no conviver.” Logo, 

essa identidade se constrói exatamente pelas singularidades das pessoas que ali 

vivem, de suas interrelações com os demais membros daquela sociedade local e da 

forma como se relacionam com a natureza presente naquele espaço. 

Depreende-se, assim, que a Geografia do Lugar é resultado da conexão entre 

dados físicos, os quais decorrem da natureza, tais como a vegetação, o relevo, a 

hidrografia, o clima, entre outros e sua utilização pelos homens na forma dos objetos 

edificados como: as construções, as ruas, os caminhos, as praças, os monumentos, 

os símbolos. E há também as diversas histórias particularizadas, a memória, as 

simbologias que expressam os sentimentos, a cultura; portanto, é esse conjunto de 

elementos físicos e humanos que dá identidade ao lugar. 

 

3.3 As marcas da Globalização presentes na Vila Cachoeira 

 

Expor acerca da Globalização, suas facetas e interrelações parece ser uma 

tarefa fácil, uma vez que esse fenômeno do sistema Capitalista, de abrangência 

Global, está presente no mundo todo, atuando por meio de seus atores, empresas 

e instituições que circulam pelo mundo, dinamizando e fortalecendo seus 

empreendimentos pelo espaço geográfico. 

Diante de sua capacidade de impelir mudanças na ordem estabelecida e no 

meio geográfico, a globalização passou a ser um marco balizador da história e do 

espaço, ou seja, constituiu-se como um novo período da história e um novo meio 

geográfico. Esse meio seria dado pela presença imperiosa em sua constituição e uso, 

da ciência, da técnica e da informação. A Globalização se torna mais completa à 

medida que se distancia do meio natural, sob os desígnios da natureza e agrega ao 
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território objetos técnicos. Contudo, mesmo sendo uma realidade geográfica que está 

presente, direta e indiretamente, em todo espaço habitado e apropriado, esse 

fenômeno se apresenta distribuído no espaço mundial, com densidades variadas nas 

regiões e nos lugares. 

Em sua abrangência, a Globalização, aparece no Espaço Geográfico por meio 

das redes e dos fluxos, um modelo complexo que se caracteriza pelo mundo todo, 

interligando regiões, cidades e municípios em escala que vai do local ao global. Nesse 

sentido, cada “Lugar” se define como particularidade por meio dessa combinação 

entre as marcas do passado e do presente. 

Rouge (1993) argumenta que, no espaço, não existe somente uma rede, mas 

várias “redes”, as quais estão interligadas e/ou sobrepostas. E mesmo que as redes 

apresentem diferenças entre si, elas pertencem à mesma família estrutural e 

complementam-se na organização espacial. 

Corroborando com esta discussão, Costa e Ueda (2007) estabelecem que as 

redes funcionam como artefatos técnicos, implantados em determinado espaço, com 

o objetivo de exercer um poder de conexão de pontos e de passagens de fluxos, 

fazendo parte delas as relações econômicas, sociais e espaciais, as quais animam 

esses artefatos técnicos. Isso mostra que as redes técnicas estão estruturadas e 

organizadas por interrelações espaciais entre os fixos e os fluxos. 

Assim, o espaço geográfico é constituído por um conjunto de fixos, formados 

pela infraestrutura, e por um conjunto de fluxos, representados pela circulação de 

pessoas e de bens materiais e imateriais, que mantiveram e/ou mantêm interações, 

alterações e transformações constantes ao longo da história da humanidade. 

Ao interagir umas com as outras, as redes realizam interações/doações 

espaciais e se beneficiam entre si, multiplicando, cruzando, cobrindo e sobrepondo-se 

em todas as direções, formando uma trama na superfície terrestre. A utilização da 

palavra rede no plural 

– redes – mostra que o espaço geográfico é constituído por um conjunto de 

sobreposição de diversas redes interconectadas, que promovem a complementação, 

a interação e a organização espacial das atividades econômicas e sociais. 
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Ante o exposto, ao estudar a Vila Cachoeira e sua imersão no processo de 

globalização, verificamos que este bairro apresenta uma condição social e econômica 

muito precária, mesmo assim é visível as marcas da Globalização presentes em sua 

estrutura, conforme observamos na figura 12. 

 

Mesmo sofrendo com o descaso do poder público e em situação de fragilidade 

social, verificamos que o processo de globalização penetra nesses espaços, deixando 

suas marcas ao longo dos tempos. De acordo com Trindade (2014), os sujeitos 

sociais, que estão conectados por esses meios informacionais3, decidem questões 

que serão concretizadas efetivamente no Lugar, sobretudo no espaço vivido, seja uma 

cidade, em uma vila ou até mesmo em um bairro. Mas, nem todas as pessoas estão 

preparadas e/ou integradas nesse processo de Globalização, pois cada uma ocupa 

uma posição social e econômica diferente, conforme se apresenta na figura 13. 

                                                
3 Com o advento das novas tecnologias informacionais, as pessoas estão cada vez mais conectadas, 
já que o fenômeno da Globalização sugestiona o consumismo de bens e serviços, além de facilitar o 
acesso a informações e conteúdos presentes no mundo inteiro, rompendo, assim as fronteiras que 
separavam as comunidades globais. E para estarem conectadas, as pessoas adquirem bens e serviços 
acima de suas rendas, usando o parcelamento, como meio para possuir o que se desejam. 
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Desta forma, ao penetrar os espaços, alterando e ditando suas regras, a 

Globalização interfere no modo de vida das pessoas, transformando os “Lugares” e 

propondo novos padrões sociais, econômicos e culturais, que irão modificar e 

recomendar uma nova dinâmica à população. Portanto, a Vila Cachoeira não está 

distante desse processo de transformação proporcionado pela Globalização, pois se 

faz presente ao longo da Vila, marcas desse fenômeno, o qual tende a facilitar a vida 

e a dinâmica das pessoas, mas também altera seus costumes e padrões. 
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4. CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar o percurso metodológico adotado por 

essa investigação, contextualizando a pesquisa, pelo método e abordagem adotados, 

que melhor atendem à formatação desse estudo. Faz-se relevante ressaltar que para 

um entendimento mais aprofundado do Estudo do Meio, realizamos visitas à Vila 

Cachoeira, bem como à escola, objetos de análise, para conhecimento prático, daquilo 

que está embasado na teoria. Para tanto, nesse tópico, exporemos as etapas 

perseguidas para a construção de toda essa investigação, tanto em nível teórico, 

quanto em nível prático. 

 

4.1 Contextualização da Pesquisa 

 

No presente estudo, a metodologia utilizada está fundamentada na pesquisa 

bibliográfica e na pesquisa de campo. Na análise bibliográfica tivemos por pretensão 

responder à questão norteadora proposta, pautando-nos nas referências teóricas já 

publicadas, através de leituras e ordenações de autores/autoras e documentos que 

tratem do tema. Para tanto, buscamos uma aporte teórico vasto, advindo de estudos já 

realizados. 

Por isso, no processo da construção do conhecimento, realizar uma pesquisa 

advinda de uma inquietação é de grande relevância para que a aprendizagem 

aconteça, como também para o desenvolvimento dos indivíduos e organizações, 

podendo ser relevante seus resultados para a sociedade, de modo geral. Entretanto, 

o conhecimento científico não pode ser visto como algo pronto e acabado, como 

afirma Demo (2005), pois o saber não pode ser visto como porto seguro, lugar de 

chegada e permanência, mas sim como um turbilhão, sempre se revolvendo. 

Nesse sentido, na busca por obter resultados socialmente mais relevantes, no 

desenvolvimento deste estudo foi utilizada a pesquisa participante, em uma 

abordagem qualitativa de estudo de caso, tendo em vista que foram analisadas as 

práticas educativas do ensino de Geografia, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

da rede municipal pública, do município de Ilhéus – BA. 
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De acordo com Brandão (1998, p. 43), a pesquisa participante é definida como 

sendo “uma metodologia que procura incentivar o desenvolvimento autônomo 

(autoconfiante), a partir das bases e de uma relativa independência do exterior”. Desse 

modo, na pesquisa participante, os envolvidos identificam seus problemas, analisa-os 

e buscam soluções para resolvê-los, cabendo portanto ressaltar que nesse tipo de 

pesquisa todos os envolvidos são portadores de saberes, além de participantes da 

pesquisa. Assim, a pesquisa participante é um instrumento dentro da ação popular, cujo 

mediador deve estar atento às decisões e às necessidades comunitárias, a fim de 

disponibilizar, para a comunidade, instrumentos do seu saber e de sua profissão 

(BRANDÃO, 1998). 

Ainda, corroborando com Brandão (1998), a pesquisa participante tem seu 

contexto de utilização relacionado às necessidades de populações, que compreendem 

operários, camponeses, agricultores e índios – as classes mais carentes nas 

estruturas sociais contemporâneas - levando em conta suas aspirações e 

potencialidades de conhecer e agir. Desse modo, esse método de pesquisa se torna 

de grande relevância por permitir uma maior interação entre o pesquisador e a 

comunidade investigada, contribuindo com a ampliação do nível de consciência e a 

própria produção do conhecimento. 

Sendo considerada uma pesquisa participante com abordagem qualitativa de 

estudo de caso, a investigação foi elaborada a partir de múltiplas fontes, incluindo 

dados de observação direta e entrevistas. Ao mesmo tempo, foi sustentada por um 

referencial teórico, que orientou as proposições, reunindo uma gama de subsídios, 

obtidos através de diversas técnicas de levantamento de dados e evidências 

(MARTINS, 2008). 

O estudo de caso é considerado por Martins (2008) como um mergulho 

profundo e exaustivo em um objeto delimitado, pois possibilita adentrar em uma 

realidade social, por meio de um levantamento amostral e de avaliação, 

exclusivamente, qualitativa. 

A pesquisa foi realizada no anexo da Escola Municipal Herval Soledade, 

localizado na Vila Cachoeira, bairro do município de Ilhéus-BA. Essa vila apresenta 

uma riqueza social, política, econômica, cultural e ambiental muito grande, cuja 

população guarda, na sua estrutura sociocultural, riquezas provenientes de heranças 

históricas da região. 
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A escola pesquisada possui 04 (quatro) salas, com turmas distribuídas na 

Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º anos) nos 

turnos Matutino e Vespertino, compondo, no ano de 2020, um quantitativo de cerca de 

120 (cento e vinte) alunos matriculados. Nessa instituição, atuam 09 (nove) 

professores, todos com formação em Pedagogia, sendo que 01 (um) destes tem título 

de mestre e formação na área de Ciências. A escola conta também com o serviço de 

01 (uma) merendeira. 

Antes do início da pesquisa, foi realizada uma primeira visita à escola com o 

intuito de conhecer o seu espaço físico e os professores, a fim de apresenta-los a 

proposta da pesquisa a ser desenvolvida. Ainda neste momento inicial, também foi 

feito uma visita à comunidade da Vila Cachoeira, onde a escola está localizada, com 

o objetivo de conhecer as lideranças da comunidade, bem como compreender como 

ocorreu o processo inicial de ocupação e povoamento daquele espaço. 

A pesquisa foi a partir da ação abaixo descrita, seguindo as etapas relatadas, 

a saber: realização de algumas visitas à comunidade, visando conhecer as 

características físico-geográficas do lugar, bem como os aspectos socioeconômicos e 

culturais. 

No primeiro momento, por meio de uma conversa informal, alguns moradores, 

os mais antigos da vila, explicaram como ocorreu o processo de ocupação e 

povoamento, apresentando informações relevantes como por exemplo: Quem são os 

moradores da Vila? De onde vieram? Quais atividades que desenvolvem? Como 

ocorreu a construção do anexo da Escola Herval Soledade? De posse dessas 

informações, iniciamos a construção da pesquisa, elaborando a descrição e 

caracterização do lugar, para assim melhor fundamentar a teoria. 

Em um segundo momento, foi realizada uma análise acerca das 

características físico-geográficas da Vila Cachoeira, através da qual pudemos 

perceber a dinâmica dos elementos que compõem o lugar (o rio, a vegetação, o relevo, 

o clima, dentre outros), os quais interferem, diretamente, na organização do espaço. 

Em seguida, paralelamente a tais observações e caracterização do lugar, 

buscamos conhecer a dinâmica da única escola localizada ali. Para isso, visitamos, 

também, a sede da escola, localizada no bairro Banco da Vitória, onde se encontra a 

gestão e a coordenação pedagógica, a fim de obtermos as informações relevantes 
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sobre o funcionamento do anexo. 

Durante todo o processo de levantamento de dados para a pesquisa, as visitas 

à comunidade representaram um desafio muito grande, no que concerne ao processo 

de conhecimento do espaço, pois a investigação saiu dos muros da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) para dialogar com a comunidade vizinha, 

configurando-se como um desafio tanto para o pesquisador, como para os demais 

envolvidos. 

Iniciando o desenvolvimento da pesquisa, buscamos conhecer melhor o 

anexo da Escola Herval Soledade, onde fomos recebidos por uma senhora, que exerce 

a função de merendeira do anexo. Através de uma conversa informal, ela apresentou 

a estrutura física da escola, explicando como acontece o seu funcionamento. Destacou 

que, por se tratar de um anexo em uma comunidade carente, a escola não dispõe de 

muitos recursos financeiros e humanos, ficando sob a responsabilidade da própria 

equipe pedagógica realizar a organização do espaço, a fim de que a aprendizagem 

aconteça, a saber: limpeza das salas, banheiros, pátio, dentre outros, para a realização 

das atividades no turno seguinte. 

Nessa mesma ocasião, conhecemos a equipe pedagógica, composta por oito 

professores que se revezavam em dois turnos (matutino e vespertino). Na 

oportunidade, apresentamos aos docentes do Ensino Fundamental, dos anos inicias a 

nossa proposta de pesquisa e os objetivos, com o intuito de saber se estes estavam 

dispostos a participar diretamente do processo. No primeiro instante, a aceitação foi 

unânime, pois os três docentes se mostraram muito interessados em contribuir com 

essa análise, o que nos possibilitou avançarmos no estudo. 

No segundo contato com a comunidade, fomos ao encontro de uma das mais 

antigas moradoras da Vila Cachoeira, a qual desempenha um papel muito importante 

na comunidade, por conta de sua grande influência na paróquia local, já que atua em 

diversos grupos da Igreja. Além disso, é considerada como uma das fundadoras do 

anexo da escola, já que trabalhou lá por muito tempo, desde o início, mesmo antes do 

processo de construção do novo espaço. Agora ela já se encontra aposentada. 

Através de conversas com essa senhora, pudemos obter informações 

precisas sobre o processo de construção e formação da escola e da comunidade, em 

que nos foram apresentadas as dificuldades para a construção do anexo, sendo 
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necessária uma mobilização de mulheres, as quais iam, constantemente, à Prefeitura 

Municipal de Ilhéus, com o intuito de solicitarem ao prefeito recursos para o término da 

obra. 

Na mesma oportunidade, a moradora também descreveu um breve histórico 

do processo de formação da Vila Cachoeira, bem como todas as dificuldades 

enfrentadas pela comunidade no início da ocupação. Por ser uma antiga moradora, 

ela acompanhou todo o processo de crescimento da comunidade, contribuindo, 

satisfatoriamente, com dados e informações para a presente pesquisa. 

Em outra oportunidade, estivemos em contato, novamente, com outros 

moradores da comunidade, a fim de obtermos mais informações para fundamentar 

essa investigação, já que por eles serem também moradores antigos, puderam 

aprofundar as informações a respeito de todo o trajeto de ocupação da vila, 

descrevendo desde o processo de formação do lugarejo, às dificuldades enfrentadas, 

origem e costumes dos moradores em geral, atividades desenvolvidas no início da 

ocupação e até o presente momento, como informações atuais sobre a importância 

da Vila Cachoeira para todos os que ali habitam. 

De posse de tais informações e já podendo descrever acerca do processo de 

formação da vila, partimos para o levantamento de dados pedagógicos, com a 

finalidade de conhecer melhor o funcionamento do anexo da Escola Herval Soledade, 

localizado na Vila Cachoeira. 

Inicialmente, com o intuito de obter mais informações, visitamos a sede 

principal da Escola, localizada no Bairro Banco da Vitória, pois o anexo, que fica 

localizado na Vila Cachoeira, encontrava-se fechado e fomos informados pela Diretora 

da sede, a professora Ilma Brandão, que o local estava passando por uma rápida 

reforma, para assim iniciar o ano letivo de 2020. Entretanto, semanas depois, 

retornando à Vila Cachoeira, pudemos constatar que as aulas foram iniciadas sem 

que a reforma tivesse sido realizada e, até o presente momento, nenhum responsável 

soube informar o porquê de não ter acontecido tal melhoria. 

Buscando dar continuidade ao levantamento de dados da pesquisa, 

retornamos ao anexo da escola, em março de 2020, com o intuito de atualizar os dados 

do ano vigente, a saber: o número de professores, quantidade de alunos, assim como 

sobre o planejamento pedagógico dos docentes. Nesse momento, tivemos contato 



67  

com alguns professores, os quais estavam na unidade escolar para informar aos pais 

dos discentes sobre a suspensão das aulas, de toda a rede municipal de Ilhéus, em 

função da pandemia do COVID-19. Na ocasião, pudemos observar que estava sendo 

realizada, também, a venda dos uniformes escolares aos pais, conforme determinação 

da Secretaria de Educação Municipal de Ilhéus (SEDUC). 

Mesmo em meio à realização dessas atividades, um dos professores da 

Unidade Escolar passou algumas informações importantes sobre o planejamento do 

ano letivo de 2020, informando que a partir do ano vigente, os professores passariam 

a ministrar mais de uma disciplina, com a finalidade de contemplar o PLE 

(Planejamento de Livre Escolha), instrumento instituído pela SEDUC. De acordo com 

as informações do professor, em cada série seriam trabalhadas seis disciplinas 

(Língua Portuguesa, Matemática, Estudos Históricos, Estudos Geográficos, Filosofia 

e Ensino Religioso), entretanto, todas as disciplinas teriam por finalidade reforçar a 

leitura e a escrita, devido à grande dificuldade que os alunos têm com essas 

competências e habilidades. 

Ainda, em conversa com o mesmo professor, fomos informados que todos os 

anos, no início do ano letivo, a escola realiza uma Avaliação Diagnóstica, a qual é 

aplicada aos alunos, pautadas nas Competências e Habilidades das áreas de Língua 

Portuguesa e Matemática, com o intuito de verificar se os alunos conseguiram 

alcançar os níveis desejados de aprendizagem. 

Essa avaliação deve ser elaborada pelos professores das diversas séries dos 

anos iniciais, a partir dos conteúdos trabalhados no ano letivo anterior. O resultado da 

avaliação diagnóstica é transformado em dados que irão abastecer o sistema de 

informações da SEDUC, a qual irá tabular os dados e enviar aos docentes uma 

relação de conteúdos a serem trabalhados, com a finalidade de sanar dificuldades 

específicas dos alunos, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

Matemática. 

De posse desses dados previamente levantados in loco, deu-se início a 

elaboração de um questionário para a realização de uma entrevista semiestruturada, 

a qual fora aplicada aos professores das séries iniciais do Ensino Fundamental, do 

anexo da Escola Herval Soledade, com o objetivo de buscar compreender como os 

conteúdos escolares estão relacionados ao conceito de Lugar, procurando colaborar 

com o fomento de novas metodologias para a prática docente. 
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A entrevista foi utilizada, nesse estudo de caso, por se tratar de um 

instrumento flexível para a coleta de dados, pois de acordo com Marconi e Lakatos 

(1996), este se torna um importante procedimento utilizado na investigação social, 

tanto para a coleta de dados quanto para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de 

um problema social. 

Para tanto, o processo de elaboração e aplicação da entrevista é de 

fundamental importância no desenvolvimento da pesquisa, uma vez que, de acordo 

com Ludke e André (1986), através desse instrumento de coleta de dados se faz 

possível constituir correções, esclarecimentos e adaptações que a tornam, 

sobremaneira, eficaz na obtenção das informações. Se comparada com outras 

técnicas de coleta de dados, a entrevista permite a capitação imediata da informação, 

mediante qualquer tipo de informante e sobre mais variados assuntos. Assim, uma 

entrevista, bem feita, pode permitir o tratamento de assuntos, sendo estes até mesmo 

de caráter pessoal e íntimo, com o entrevistado. 

Nesse sentido, através da aplicação de uma entrevista semiestruturada, 

podemos fazer esclarecimentos e correções que são fundamentais para o alcance das 

informações desejadas, ao contrário de outros instrumentos de coleta de dados, os 

quais precisam estabelecer uma ordem a seguir, criando um padrão a ser adotado. 

Já, através desse instrumento, a entrevista, pode-se estabelecer uma relação de 

interação entre o entrevistador e o entrevistado, podendo haver uma reciprocidade 

entre os envolvidos, de modo que o entrevistado tende a discorrer sobre o tema 

abordado, com base nas suas informações e conhecimento sobre o assunto, 

estabelecendo uma relação favorável para obtenção de dados autênticos. 

Desse modo, na entrevista semiestruturada, o esquema elaborado funciona 

apenas como uma linha a ser seguida pelo entrevistador, não tendo a obrigatoriedade 

de ser conduzida, de modo inflexível, pelo entrevistado. Isso ocorre porque existe a 

flexibilização, por parte do entrevistador, para fazer adaptações, a fim de que o 

entrevistado se sinta bem confortável e que as respostas sejam mais espontâneas 

possíveis. 

Segundo Ludke e André (1986, p. 34): 
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Parece-nos claro que o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de 
pesquisa que se faz atualmente em educação aproxima-se mais dos 
esquemas mais livres, menos estruturados. As informações que se quer 
obter, e os informantes que se quer contatar, em geral professores, diretores, 
orientadores, alunos e pais, são mais convenientemente abordáveis através 
de um instrumento mais flexível. 

 

Nesse contexto, a entrevista pode ser utilizada com os segmentos da 

comunidade escolar, utilizando-se uma amostragem muito melhor, pois haverá 

maior flexibilidade. 

Desse modo, o entrevistador pode repetir ou esclarecer perguntas, especificar 

algum significado, oferecer maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, 

podendo o entrevistado ser observado naquilo que diz e como diz: registro de reações, 

gestos, etc., e, também dando oportunidade para a obtenção de dados que não se 

encontram em fontes documentais, as quais sejam relevantes e significativas. 

 

4.2 A Natureza da Pesquisa 

 

A presente pesquisa tem como foco o contexto das práticas pedagógicas dos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, pertencentes ao anexo da 

Escola Herval Soledade, localizada na Vila Cachoeira, no município de Ilhéus-BA. 

Como esse estudo tem por objetivo propor uma discussão sobre a Educação 

Geográfica, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da leitura do Lugar, 

pretendemos compreender como essa educação pode contribuir com a aprendizagem 

crítica dos educandos e educadores. De tal modo, entendemos que a educação é um 

processo de trocas de saberes, que parte da interação do ser humano com seus pares 

e com o meio, sendo esta a marca do percurso formativo do educando durante a 

construção da sua identidade. 

Partindo do objetivo acima descrito, construímos a seguinte questão da 

pesquisa: Como a Educação Geográfica pode contribuir com a aprendizagem crítica 

dos educandos e educadoras/es, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da 

leitura do Lugar? 

Com esse questionamento e o objetivo inicial, geramos outros quatro objetivos, 

mais específicos, a saber: i. conhecer a comunidade escolar a partir do Lugar (entorno 

social, cultural e ambiental); ii. analisar as práticas pedagógicas nas aulas de 
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Geografia, nos anos iniciais do Ensino Fundamental; iii. compreender como as 

metodologias de ensino podem inserir no cotidiano escolar conteúdos inerentes ao 

Lugar onde está inserida a escola; iv. elaborar um planejamento de ensino, junto aos 

professores, a fim de que possam desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, 

inserindo o Lugar do entorno como conteúdo escolar. 

Com o intuito de atender ao objetivo proposto, optamos pela pesquisa 

qualitativa. Essa abordagem, como mostra Minayo (1994), preocupa-se com a 

compreensão da realidade humana que não pode ser mensurada em números, nem 

na quantificação dos dados, indicando um trabalho com o mundo dos significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. 

Como desdobramento, optamos pelo estudo de caso como técnica para 

direcionar o encaminhamento metodológico do trabalho. Consideramos essa 

abordagem a mais adequada para responder à nossa questão de pesquisa, pois os 

estudos de caso “[...] visam à descoberta; enfatizam a interpretação em contexto; 

buscam retratar a realidade de forma completa e profunda; usam uma variedade de 

informações; revelam experiências vicárias, permitindo generalizações naturalísticas 

[...]” (LÜDKE e ANDRÉ, 2013, pp. 21-24). 

Considerando tais características, o estudo de caso foi realizado com três 

docentes que atuam no anexo da Escola Herval Soledade, pretendendo descrever, 

compreender e interpretar a complexidade da prática pedagógica desses educadores. 

A imersão, no lugar da pesquisa, possibilitou-nos conhecer a comunidade onde a 

escola está inserida e, também o espaço escolar, por meio de observações do fazer 

docente e a legitimação do objeto da pesquisa. 

Assim, foi possível detalhar as práticas pedagógicas, que permeiam o Ensino 

da Geografia nos anos iniciais, do Ensino Fundamental daquela escola, por intermédio 

de diferentes instrumentos de coleta dados, que serão descritos neste capítulo. Para 

tanto, a partir dos procedimentos metodológicos descritos, daremos início, a seguir, à 

apresentação do universo da pesquisa e dos sujeitos participantes. 
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4.3 O Campo de Pesquisa e Sujeitos Participantes 

 

O anexo da Escola Herval Soledade, espaço de desenvolvimento da 

investigação, localiza-se na Vila Cachoeira, bairro do município de Ilhéus-BA, está sob 

a jurisdição da SEDUC, atendendo em média 120 (cento e vinte) crianças, que estão 

cursando a educação infantil e as séries iniciais do Ensino Fundamental, nos turnos 

Matutino e Vespertino. No quadro a seguir, apresentaremos informações relevantes 

sobre a escola. 

 

     Quadro 01. Informações Básicas da Unidade de Ensino 
 

Nome: Anexo da Escola Herval Soledade 

Endereço: Rua do Prédio, S/N Vila Cachoeira 

Telefone (73) 3675-2588 

E-mail escolahervalsoledade@gmail.com 

CNPJ 01962683/0001-20 

Autorização de Funcionamento 20302250 

      Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A escolha do local da pesquisa se deu pelo fato de se tratar de uma comunidade 

carente, que possui várias necessidades econômicas, sociais e educacionais. Assim, 

a partir da prática do pesquisador, enquanto educador ao perceber que a Geografia 

ainda continua sendo ensinada em muitos espaços escolares de forma tradicional, 

descontextualizada, não valorizando o Lugar onde o aluno está inserido, quis contribuir 

com os docentes locais, e, consequentemente, com os alunos e comunidade, 

dialogando sobre a metodologia do Estudo do Meio. 

Os três professores participantes da pesquisa atendem crianças do 1º ao 5º 

anos, lecionando mais de uma disciplina, em turmas diferenciadas. Já as crianças de 

3 a 5 anos são assistidas por outros professores, os quais atendem, especificamente, 

a Educação Infantil. 

 

 

 

 

mailto:escolahervalsoledade@gmail.com
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4.4 O Local da Pesquisa: o anexo da Escola Herval Soledade 

 

Fundado em 1984, o anexo da escola, localizado na Vila Cachoeira, é 

considerado um espaço de interação da/com a comunidade, não somente por ser uma 

instituição de Ensino, cujo conhecimento é sistematizado, mas por ser um espaço de 

vivências, no qual a comunidade, em parceria com a escola, busca estabelecer uma 

relação de convivência mútua, ajudando uns aos outros, nos mais diferentes aspectos. 

Podemos citar como exemplo da participação efetiva dos pais, que ajudam, 

constantemente, na limpeza e higiene da escola, na preparação da merenda escolar, 

nas campanhas de arrecadação de alimentos e roupas para serem distribuídas aos 

próprios membros da comunidade e, principalmente, no processo de construção do 

conhecimento dos alunos, matriculados na instituição. 

Quanto à estrutura física, o espaço escolar está organizado conforme exposto 

no quadro abaixo: 

 

      Quadro 02. Organização do Espaço Escolar 

 

Salas de Aula 04 

Refeitório 01 

Banheiros 02 

Biblioteca Não dispõe 

Secretaria Não dispõe 

Sala Multifuncional Não dispõe 

Sala dos Professores Não dispõe 

Sala da Coordenação Pedagógica Não dispõe 

Área Verde Não dispõe 

Espaço para Recreação Não dispõe 

       Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Observando a estrutura física da escola, verificamos que nela não existe um 

espaço adequado para comportar todos os alunos matriculados, porque as salas não 

possuem uma boa ventilação e iluminação, o piso precisa ser trocado, bem como todo 

mobiliário está degradado: carteiras, mesas, quadros, dentre outros. Além disso, o 

telhado precisa ser reformado, urgentemente, e as paredes precisam ser pintadas, 
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uma vez que, no estado em que se encontram, causam uma impressão de sujeira e 

mal estar. 

Continuando a análise da estrutura física, notamos que a escola não se 

encontra adequada para oferecer, aos educandos e educadores, um ambiente 

favorável à aprendizagem, pois não disponibiliza de outros espaços como: Sala 

Multifuncional, Biblioteca, Sala de Professores e da Coordenação Pedagógica, Área 

Verde e Espaço para Recreação, áreas necessárias para que o processo de ensino-

aprendizagem aconteçam de modo lúdico, empírico, concreto.  

 

4.5 Os Participantes da Pesquisa 

 

Participaram da investigação três professores que lecionam diferentes 

disciplinas nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Os docentes foram identificados 

com nomes fictícios atribuídos pelo pesquisador, a fim de preservar suas identidades, 

mantendo o sigilo que toda pesquisa solicita. Asseveramos que a participação dos 

professores foi por livre escolha e lhes garantimos a oportunidade de desistir da 

pesquisa, a qualquer período da realização. 

Após esses esclarecimentos, foi apresentado aos participantes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), (vide anexo A), para que fosse lido e 

assinado por eles. Foram informados de que o pesquisador estaria disponível para 

esclarecer dúvidas e/ou questionamentos que surgissem. Ao final das explicações, 

foram acordados, entre o pesquisador e os participantes, os trâmites para o 

desenvolvimento da pesquisa. 

É imprescindível que seja estabelecida uma relação de respeito entre o 

pesquisador e os participantes, a fim de que os compromissos firmados possam ser 

cumpridos por ambos e, assim, a pesquisa tenha um valor significativo para os 

envolvidos no processo. Por isso, o acontecimento de apresentação do projeto à 

equipe de professores do Anexo da Escola Herval Soledade, na Vila Cachoeira, 

tornou-se uma ocasião singular, um momento de conquista, como o início de um 

relacionamento ético e profissional. A apresentação foi feita no início da tarde, teve a 

duração de 30 minutos, contando com a presença do pesquisador, da orientadora do 

projeto de pesquisa, dos professores e da merendeira. Nessa ocasião, foi assegurada 
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a confidencialidade das informações, com a não divulgação de dados, os quais 

possibilitem a identificação dos participantes. 

Outro fator relevante ocorrido foi de o pesquisador ter assumido o compromisso 

de manter os participantes informados acerca do andamento da pesquisa e, ao final 

de sua realização, comunicar-lhes os resultados. Para tanto, acreditamos que, para os 

professores envolvidos, a pesquisa contribuirá para a reformulação das práticas 

docentes com conteúdos escolares relacionados ao conceito de Lugar, visando 

possibilitar impactos positivos em suas ações educacionais, de modo a beneficiar, 

diretamente, não só sua prática pedagógica, mas também o meio no qual a escola 

está inserida, no caso, a Vila Cachoeira.   

 

4.6 Perfil dos Participantes da Pesquisa 

 

Com o intuito de preservar a identidade dos participantes da pesquisa, foi-lhes 

atribuído nomes fictícios para caracterizá-los. A escolha de tais nomes foi feita pelo 

pesquisador, de forma aleatória, não desconsiderando a integridade de cada um dos 

informantes. 

O Professor Mercúrio, 51 anos, é graduado em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC) e especialista em Gestão Escolar, pela Faculdade 

Montenegro (FMN). Exerce a docência há 22 anos, pela rede municipal de ensino, nas 

turmas dos anos iniciais, do Ensino Fundamental, com carga horária de 40 horas 

semanais, nos turnos matutino e vespertino. Atualmente, o docente leciona as 

disciplinas de Matemática, Ciências e Língua Portuguesa para as turmas do 3º e 4º 

anos. 

A professora Vênus, 55 anos, é graduada em Pedagogia pela Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC). Exerce a docência há 23 anos, pela rede municipal 

de ensino, nas turmas dos anos iniciais, do Ensino Fundamental, dispondo de uma 

carga horária de 40 horas semanais, nos turnos matutino e vespertino. Atualmente, a 

docente leciona as disciplinas: Ciências da Natureza, Artes, Linguagem Oral e Escrita 

e Matemática, para as turmas do 2º e 5º anos. 

A professora Terra, 50 anos, é graduada em Pedagogia, pela Faculdade de 

Tecnologia e Ciência (FTC) e especialista em Neuropscicopedagogia, pela Uniasselvi. 
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Exerce a docência há 30 anos, pela rede municipal de ensino, nas turmas dos anos 

iniciais, do Ensino Fundamental, com uma carga horária de 40 horas semanais, nos 

turnos matutino e vespertino. Atualmente, a docente leciona as disciplinas: História, 

Geografia, Filosofia e Ensino Religioso, nas turmas do 2º e 5º anos, conforme expõe 

o quadro 3. 

 

Quadro 03. Idade dos Sujeitos da Pesquisa, Tempo de Docência na Educação, 

Formação e Pós – Graduação 

Professor (a) Idade Tempo de Docência 

na Educação 

Graduação Pós-Graduação 

Mercúrio 51 anos 22 anos Pedagogia Gestão Escolar 

Vênus 55 anos 23 anos Pedagogia Não Apresenta 

Terra 50 anos 30 anos Pedagogia Neuropscicopedagogia 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A partir das informações obtidas, foi-nos possível verificar que os professores 

entrevistados apresentam idades que variam de 50 a 55 anos e um tempo de 

experiência, relativamente, grande com as turmas dos anos iniciais, do Ensino 

Fundamental. Compreendemos, assim, que a faixa etária e o tempo de serviço são 

significativos no que se refere à atuação docente, como afirmam Tardif, Lessard e 

Lahaye (1991, p.218), ao perceber que o saber do educador pode ser concebido como 

“um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da 

experiência”. Desse modo, o professor, ao longo de sua trajetória no magistério, ensina 

e aprende através uma relação horizontal, cujo conhecimento se estabelece em uma 

inter-relação entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Analisando o quadro 03, pudemos constatar que, os três professores 

pesquisados apresentam formação acadêmica, em nível superior, em Pedagogia, 

conforme princípios definidos pela LDBEN no Art.62 e Art. 63, cuja publicação 

preconiza que: 
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Art. 62. “[...] A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 
em nível superior, em curso de licenciatura ou Pedagogia, de graduação 
plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas 
quatro primeiras séries do Ensino Fundamental, a oferecida em nível médio, 
na modalidade Normal. 
Art. 63. Os institutos superiores de educação manterão: I – cursos formadores 
de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, 
destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 
primeiras séries do Ensino Fundamental. 

 

Outro ponto importante que deve ser salientado, diz respeito à especialização 

dos professores entrevistados, já que apenas dois apresentam especialização na área 

escolar e um não apresenta especialização em nenhuma área. Esse fato nos levou a 

observar que tanto a formação inicial, quanto a formação continuada são relevantes 

para a construção dos saberes. De acordo com Tardif (2002), esses saberes 

disciplinares são de extrema importância para o exercício do trabalho docente, uma 

vez que são transmitidos através dos cursos e dos departamentos universitários.  

 

4.7 Instrumentos da Pesquisa 

 

A coleta de dados empregada, para o desenvolvimento desse estudo, foi 

pautada na observação direta in loco, por meio de uma análise acerca do lugar onde 

a escola se encontra inserida, assim como a estrutura física da escola, o corpo 

docente que compõe a unidade escolar e sua dinâmica, além da entrevista 

semiestruturada, que de acordo com Lüdke e André (1986) representa uma grande 

vantagem se comparada a outras técnicas, por permitir uma captação imediata da 

informação desejada. 

As entrevistas foram realizadas com três professores que lecionam no anexo 

da Escola Municipal Herval Soledade, localizada na Vila Cachoeira, em Ilhéus-BA. As 

entrevistas (vide Anexo B) foram guiadas por um roteiro e tiveram como objetivos 

conhecer o perfil dos participantes, suas concepções em relação ao ensino da 

Geografia, visando compreender como os conteúdos escolares estão relacionados ao 

conceito de Lugar e, por fim, como os docentes organizam suas práticas pedagógicas. 

As entrevistas foram previamente agendadas, considerando a disponibilidade 

de horário das professoras, gravadas e, em seguida, foram transcritas. Tais 

entrevistas possibilitaram que os participantes da pesquisa tivessem mais liberdade 
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para expressar suas opiniões, seus anseios, percepções, de forma que se sentissem 

seguras nessa etapa da investigação. 

Organizamos a entrevista em duas partes: a parte I, denominada “Identificação 

do participante/professor”, na qual buscamos traçar o perfil dos professores. Para isso, 

foram apresentadas, na primeira parte, 14 (quatorze) questões, sendo que as primeiras 

questões correspondiam ao perfil pessoal e as seguintes ao perfil profissional, 

conforme notamos no quadro 4. 

 

Quadro 4. Parte I do Roteiro da Entrevista 

Parte I – Identificação do Participante/ Professor 

1. Nome: 

2. Idade/ Sexo: 

3. Naturalidade: 

4. Estado Civil: 

5. Município onde reside: 

6. Situação Funcional: 

7. Escolaridade: 

8. Graduação: 

9. Pós Graduação: 

10. Outros vínculos empregatícios: 

11. Nível de Ensino que leciona:  

12. Tempo de Serviço na Docência: 

13. Carga Horária 

14. Período de atuação na Instituição: 

Fonte: Extraído dos Dados da Pesquisa que consta no Apêndice 2. 

 

A parte II da entrevista correspondeu aos questionamentos que foram feitos 

aos professores, cujo intuito era o de responder o objetivo geral e os objetivos 

específicos da pesquisa. Dessa maneira, foram elaboradas 11 (onze) questões que 

foram aplicadas, a fim de se buscar conhecer, não só o que foi dito pelos participantes 

sobre o Ensino da Geografia, como também o que se encontrava implícito em suas 

palavras. 
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5. CAPÍTULO 4 – ANÁLISES, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

Esse capítulo objetiva fazer uma análise dos materiais coletados, por meio dos 

instrumentos de observação do lugar, de conversas informais, bem como das 

entrevistas semiestruturadas, realizadas com os três docentes dos anos iniciais, do 

Ensino Fundamental do anexo da escola Herval Soledade, situado na Vila Cachoeira, 

bairro da cidade de Ilhéus – BA. Para tanto, apresentaremos os resultados obtidos, 

assim como faremos as nossas considerações acerca do Ensino de Geografia 

naquela instituição. 

 

5.1 Do planejamento das atividades escolares 

 

Ao serem questionados a respeito de como realizam o planejamento das 

atividades na escola e qual o objetivo dessa ação, os três professores entrevistados 

foram unânimes em dizer que planejar é um momento semanal, em que todos os 

professores são divididos por área e que cada área tem o seu dia específico para 

execução dessa tarefa. Segundo os docentes, o objetivo desse planejamento é nortear 

as atividades, as aulas e as atividades pedagógicas, visando desenvolver no aluno as 

competências e habilidades contidas na grade curricular, conforme afirma a 

professora Vênus: 

 

O nosso planejamento, nós costumamos fazer semanalmente, então nós 
temos um dia na semana para fazer esse planejamento, ele é distribuído por 
áreas e seu objetivo é nortear as atividades, a aula, o nosso trabalho e o nosso 
fazer pedagógico (PROFESSORA VÊNUS). 

 

Apesar de todos afirmarem que o planejamento acontece buscando atender às 

competências e habilidades, pudemos observar, no decorrer das entrevistas e da 

observação de campo, que os professores recebem da SEDUC um manual pronto, 

que contém as competências e habilidades, assim como os conteúdos a serem 

trabalhados nas séries iniciais, do Ensino Fundamental, sendo portanto, os 

professores apenas reprodutores do que a SEDUC organiza e determina. Entretanto, 

frente a essa realidade que é tão comum, em tantas escolas brasileiras, muitos 

docentes resistem, lutando para que práticas engessadas e conteúdos pré-
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determinados, por técnicos, que estão em cargos de hierarquia superior, que, por 

vezes, nunca pisaram em sala de aula, sejam redirecionados às necessidades do 

educando, no processo de aprendizagem. 

 

O ofício do professor implica no manejo de técnicas, mas não só isso. Trata-
se de um misto de habilidades que não podem ser engessadas nesse quesito. 
Diversas questões instigam o trabalho cotidiano do professor exigindo 
reflexão, análise de situações e tomada de posição. As técnicas, sejam elas 
de que tipo for, serão sempre meios para o professor articular conhecimentos 
gerais e disciplinares com vistas à aprendizagem de seus alunos. Falamos, 
portanto, de um trabalho de mediação em que o professor, mais do que um 
técnico, representa um tradutor e um difusor do conhecimento (CRUZ, 2007, 
p.197). 

 

Quando perguntados acerca dos projetos desenvolvidos no ano de 2019, por 

eles e pelo grupo escolar, os professores entrevistados citaram dois projetos gerais, 

que são desenvolvidos por toda escola, tanto na sede quanto nos anexos. Esses dois 

projetos são organizados e divididos pela coordenação pedagógica e os professores 

definem como irão se adequar. Os projetos são: Chocolate Literário, que visa trabalhar 

a leitura e a escrita dos alunos e o Aniversário de Ilhéus, que tem como objetivo 

conhecer e divulgar os aspectos culturais, sociais e econômicos do município, como 

descreve o professor Mercúrio: 

 

Nós temos vários projetos. Um grande projeto que trabalhamos durante o 
ano, é o de leitura e escrita que chamamos de Chocolate Literário que visa 
desenvolver a leitura e a escrita dos alunos, entretanto, envolvemos também 
as demais disciplinas (PROFESSOR MERCÚRIO). 

 

Além dos projetos trabalhados coletivamente, a professora Terra desenvolve 

individualmente um projeto da Família, com as turmas com as quais trabalha. A 

professora Vênus também realiza projetos relacionados ao meio ambiente e de 

alimentação e o professor Mercúrio também desenvolve projetos ambientais. Desse 

modo, percebemos que, a prática de realização de projetos é uma constância na 

Escola, embora a coordenação seja responsável em elaborar alguns deles, conforme 

mencionou a professora Terra. Entretanto, pudemos verificar que os docentes 

procuram por em prática suas experiências, a partir da sua vivência em sala de aula, 

o que caracteriza uma forma mais adequada de desenvolver os projetos, pois os 

docentes passam a elaborá-los com o intuito de atender às especificidades de vida e 
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do contexto dos educandos, do anexo da Escola, localizado na Vila Cachoeira. 

 

A escola, cada vez mais, deverá ser um espaço aberto e a educação, 
inevitavelmente vinculada à cultura. A vida deve ser a dimensão integradora 
das relações na escola. Se não houver vida naquilo que aprendemos, então 
não há educação, formação e muito menos aprendizagem (MOSÉ, 2013, p. 
45). 

 

Assim, é preciso planejar partindo do pragmatismo da vida de todos os 

envolvidos no trajeto de construção do saber, pois: 

 

o professor pesquisador-interventor de Geografia é este sujeito que pensa seu 
papel social e age em função de tecer as possibilidades formativas 
socializantes, movendo suas práticas dentro de um planejamento que inclua 
uma ação pedagógica que se centra na cidadania como processual, no 
diálogo como peça fundamental e na criatividade e reconhecimento do outro 
como ingredientes importantíssimos para a formação escolar. Os temas 
comunitários, os interesses investigativos locais-globais, são de grande peso 
para a compreensão dos fenômenos, para descosturar leituras de mundo 
engessadas, recosturando-as ao sabor de um processo crítico-analítico-
reflexivo e propositivo que crie as potencialidades formativas personificadas, 
socializantes e dialógicas (BOTÊLHO; SANTOS e SANTOS, 2020, p. 433). 

 

Por isso, visando conhecer o planejamento, a partir das Áreas do 

Conhecimento, e entendendo que os professores lecionam diferentes disciplinas 

nessas áreas, foi perguntado aos entrevistados como é planejado os conteúdos da 

área de Exatas. A professora Terra não pode responder tal questionamento, pois 

leciona, apenas, as disciplinas da área de Humanas. A professora Vênus relatou que 

o trabalho é feito partindo de atividades concretas para se atingir a abstração. Citou, 

ainda, exemplos de jogos, mini mercados e atividades lúdicas ligadas à realidade dos 

alunos, para facilitar a aprendizagem e a partir desse pressuposto, trabalhar com os 

conteúdos sistematizados nos livros didáticos: 

 

Nós trabalhamos muito com material concreto e desse concreto partimos 
para o abstrato, procurando mostrar as crianças uma vivência, então 
realizamos projetinhos, trabalhos, tentando trazer essa realidade para sala 
de aula, através de atividades como Mercadinhos, com alguns produtos que 
eles gostam, estipulamos valores e distribuímos moedinhas, além de jogos 
e brincadeiras que estimulem essa realidade (PROFESSORA VÊNUS). 
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Assim, observamos que o professor compreende seu papel de mediador entre 

o objeto do conhecimento e o contexto do educando, proporcionando atividades 

práticas, as quais estão diretamente relacionadas ao cotidiano do estudante, 

traduzindo para a práxis do dia a dia a teoria das aulas, impulsionando uma 

aprendizagem muito mais participativa e eficaz, já que é na vivência e na experiência 

do aluno que o conhecimento é construído. 

 

Neste sentido, é preciso que os profissionais do ensino de Geografia 
consigam inquirir a realidade, confrontá-la, compreendê-la para transformá-
la, tanto em formação quanto nas práticas escolares que estes 
desempenharão ao egressarem dos cursos de formação inicial e assumirem 
seus lugares no mundo do trabalho, dentro das salas de aula. Assumir estas 
posturas e invocar para elas sentido e significado nas práticas formadoras de 
professores é capaz de provocar as mudanças educacionais [...] (BOTÊLHO; 
SANTOS e SANTOS, 2020, p. 433). 

 

Já o professor Mercúrio disse ter encontrado em 2019 muitas dificuldades para 

planejar nessa Área do Conhecimento, pois sempre esteve acostumado a trabalhar a 

disciplina de Matemática de forma interdisciplinar e, no ano passado, precisou 

trabalhar com os conteúdos específicos da disciplina sem fazer essa inter-relação, pois 

não lecionou disciplinas de outras Áreas do Conhecimento, dificultando, bastante, a 

sua prática pedagógica. Contudo, apesar de continuar lecionando a disciplina no ano 

vigente, ele acredita sanar tais dificuldades, pois irá lecionar outras disciplinas de 

outras áreas, facilitando, assim, a interdisciplinaridade. 

Mediante o exposto, pudemos identificar que os professores apresentam, em 

algumas disciplinas, a exemplo da Matemática, algumas limitações, o que dificulta o 

processo de trabalho com os conteúdos sistematizados. Outro ponto que deve ser 

observado, é que a Professora Vênus, devido a sua prática pedagógica, consegue 

associar o conteúdo a ser trabalhado com questões práticas, facilitando assim, à 

aprendizagem. O professor Mercúrio, por sua vez, apresentou-se confuso ao tentar 

exemplificar sua prática pedagógica na Área de Exatas. 
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5.2 Dos objetivos e problema da presente investigação 

 

Envidando-se por responder os objetivos e o problema deste trabalho, foi 

perguntado aos entrevistados como eram planejados os conteúdos da Área de 

Humanas e, quais conceitos da Geografia eram mais trabalhados. Os professores 

foram unânimes em afirmar que o planejamento acontece coletivamente, junto com a 

coordenação, que apresenta uma proposta de planejamento, segundo os conteúdos 

pré-existentes no material disponibilizado pela SEDUC, mas que pode ser adequado 

à realidade de cada série. Esse fato apresentado chama bastante a nossa atenção, 

nessa pesquisa, por percebermos que não existe uma organização de conteúdos 

específicos da Ciência Geográfica para serem trabalhados nas turmas, mas uma 

adequação de alguns conteúdos específicos, que não atendem à realidade dos alunos, 

conforme ressalta o professor Vênus: 

 

Nós temos um conteúdo programático que já vem pronto da SEDUC e a partir 
desse conteúdo programático, nos sentamos com a coordenação e 
estabelecemos a partir desse conteúdo o que é essencial para ser trabalhado 
no momento (PROFESSOR VÊNUS). 

 

Nesse sentido, podemos notar que o ensino da disciplina de Geografia não 

acontece de forma sistematizada, utilizando os conceitos específicos dessa área e 

relacionando-os com o conceito de Lugar, o que nos faz perceber a fragmentação do 

ensino dessa ciência, por não ser tratada de forma contextualizada. Desse modo, 

nenhum dos três entrevistados conseguiu relacionar os conteúdos mais trabalhados 

na Geografia, nas séries iniciais, do Ensino Fundamental. Percebemos, também, que 

isso parte do processo formativo do docente, que por vezes, trata o conhecimento de 

modo muito fragmentado, fazendo com que essa prática seja reproduzida nas salas de 

aula. 

As trajetórias formativas percorridas por professores ainda se distanciam do 
saber- fazer com sentidos e significados práticos, percorrendo na sua maioria 
campos teóricos ou distanciados de contextos reais, que forneçam aportes 
experienciais para se pensar o real sentido e significado da docência escolar 
na contemporaneidade. Significa dizer que é preciso nutrir as práticas 
formativas de experiências que conjuguem e congreguem o ensino, com a 
pesquisa e a extensão de forma estratégica, situando os professores em 
formação num movimento didático-pedagógico dinâmico, construtivo e, 
sobretudo, dialógico e intersubjetivo (BOTÊLHO; SANTOS e SANTOS, 2020, 
pp. 423, 424). 
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Ainda questionados sobre o planejamento, procuramos saber como os 

professores planejam os conteúdos da disciplina de Ciências e como eles relacionam 

esses conteúdos à Geografia. Os professores Vênus e Mercúrio disseram que os 

conteúdos das disciplinas são trabalhados de forma contextualizada e que, ao 

ensinarem Ciências, eles procuram, através de temas como Meio Ambiente, explorar 

diversos aspectos que envolvem não só a Geografia, como outras disciplinas. Já a 

professora Terra foi clara em afirmar que os conteúdos de Ciências são planejados 

de forma isolada da Ciência Geográfica, pois cada professor ensina apenas a 

disciplina de sua área, como podemos destacar: 

 

O conteúdo de Ciências é pensado apenas em Ciências e não há nenhuma 
relação com a Geografia, pois cada professor ensina apenas a sua disciplina 
(PROFESSORA TERRA). 

 

Ante o exposto, pudemos verificar que nem todos os professores conseguem 

contextualizar os conteúdos trabalhados nas diversas ciências, relacionando apenas 

a Ciência Geográfica às discussões do Meio Ambiente, impedindo assim que tarefas 

interdisciplinares aconteçam, já que sabemos que nenhum conhecimento é fechado 

em si mesmo, mas faz sempre parte de um todo. 

 

Nas práticas cotidianas do ensino de Geografia, nos níveis da escola básica 
(de nível fundamental e médio), considero que a interdisciplinaridade é um 
grande desafio. Um trabalho docente interdisciplinar tem, hoje, de se efetivar 
em uma escola organizada com base na tradição disciplinar (...). Portanto, é 
uma prática que deve ser exercitada, experimentada, com a consciência de 
que é uma prática instituinte em contradição coma prática ou práticas 
instituídas. Para a instituição de uma nova prática, é necessário transpor 
alguns obstáculos (CAVALCANTI, 2002, p.132). 

 

Portanto, fica clara a grande necessidade de no currículo vigente, as ações 

didático- pedagógicas serem pautadas na prática da interdisciplinaridade, apesar de 

sabermos que o docente, desde a sua formação na licenciatura, ainda tem suas raízes 

fincadas em práticas disciplinares, em que cada um vai agindo dentro de suas 

especificidades, não abrindo-se ao diálogo interdisciplinar, bem como a práticas 

interconectadas entre as áreas do saber, bem como entre os componentes 

curriculares. É preciso, desse modo, pensar numa aprendizagem que esteja aberta à 

interdisciplinaridade. 
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5.3 Conteúdos ensinados em Geografia: explorando o Lugar 

 

 

Pretendendo compreender, especificamente, como os conceitos da Geografia 

eram trabalhados, os professores foram pontuais ao afirmarem que os conteúdos da 

Geografia também eram articulados, a partir da proposta curricular sugerida pela 

SEDUC, cujas temáticas difundidas eram: o bairro, a moradia, o comércio, a indústria, 

dentre outros, com o intuito de partir da realidade local, ou seja, explorar a comunidade 

e seu entorno. 

Os docentes também afirmaram não apresentar nenhuma dificuldade para 

tratar os conteúdos da Geografia, tendo em vista que utilizam, especificamente, a 

realidade local. Nesse sentido, fica claro que, os conceitos básicos da Geografia, a 

exemplo do lugar, paisagem, espaço geográfico, território, entre outros, mesmo sendo 

tratados de modo mais específico pelo docente, ainda não são trabalhados de forma 

adequada, já que não atende ao processo de conhecimento sistematizado que o 

educando precisa ter, portanto, impossibilita que este desenvolva uma visão crítica e 

reflexiva do espaço em que vive, fazendo contrapontos com outras realidades que não 

a local. 

 

É uma ação geográfica escolar que deve ser realizada com um tom analítico, 
crítico e criativo. Isso implica abordar a realidade no que se aprecia e o que 
ela esconde, mais além do que se vê. Então, é necessário não vislumbrar-se 
com o que se vê, mas ir em busca das internalidades, de tal maneira que se 
possa elaborar um ponto de vista sobre o que se revela em aparência e 
construir uma explicação crítica do que se observa e das razões subjacentes 
que o explicam (RIVERA, 2012, p. 35). 

 

Ao serem questionados sobre a realização de atividades fora do espaço escolar 

e como estas eram realizadas, os professores disseram que, rotineiramente, utilizam 

os espaços da comunidade para dinamizarem suas aulas, ressaltando um ícone, 

muito importante para os moradores do lugar, que faz parte da história local, trata-se 

do mais antigo pé de tamarindo existente ali. No espaço onde a árvore está, os 

professores realizam atividades recreativas, pescam, plantam árvores e estimulam os 

alunos a terem um contato mais direto com a natureza. Isso, somente, ocorre em datas 

comemorativas, como: o Dia da Árvore, o início da Primavera, dentre outros, como 

descreve, a seguir, a professora Vênus: 
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Nós realizamos muitas atividades fora da sala de aula, inclusive temos um 
local que eu costumo dizer que já é nosso, que já é tradicional, que é um pé de 
tamarindo que nós temos na comunidade e fica próximo ao rio. Os meninos 
amam, apesar deles estarem sempre no local junto a suas famílias ou até 
mesmo sozinhos, mas quando é a escola que leva parece ser uma coisa nova 
e eles vão com muita alegria, realizamos atividades como Dia da Árvore, 
Primavera, Atividades ao ar livre, Jogos, Leituras, Piqueniques, dentre outros 
(PROFESSOR VÊNUS). 

 

Ainda reforçando a importância de se trabalhar fora do espaço escolar, o 

professor Mercúrio ressaltou o trabalho que eles fazem em parceria com a AVATIM, em 

que os alunos visitam a empresa, a fim de terem aula de primeiros socorros, 

conscientização e cuidados com o meio ambiente, respeito, solidariedade e 

reflorestamento, possibilitando, assim, uma maior interação entre a comunidade e a 

empresa no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, o que nos leva a 

perceber que por se tratar de uma comunidade carente, a empresa desenvolve um 

trabalho social, com o intuito de futuramente absorver esses mesmos alunos como 

mão de obra. 

Outro fator a ser analisado, diz respeito à falta de um planejamento mais 

aprofundado, com objetivos, estratégias, registros para as aulas de campo. Constatou-

se que estas se referem, apenas, à visitação de espaços e não, necessariamente, a 

um trabalho de campo sistematizado. 

Com o intuito de conhecer não só o universo escolar e a relação dos alunos 

com a escola, pretendíamos, pela entrevista, saber dos professores se eles conheciam 

a realidade dos alunos, fora do ambiente escolar: modos de vida, formas de 

aprendizagem, ações cotidianas, dentre outros aspectos. Todos foram unânimes em 

dizer que percebem uma relação dessas crianças com o mundo do trabalho, pois 

trabalham vendendo frutas, peixes, raízes comestíveis, como o aipim, na própria 

comunidade e às margens da rodovia Ilhéus- Itabuna, com a finalidade de ajudar na 

renda familiar. 

 

É essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em todo lugar. 
Não são as diferenças de clima ou de região que marcam as grandes 
diferenças entre escola possível ou impossível, mas as diferenças de classe. 
As políticas oficiais tentam ocultar esse caráter de classe no fracasso escolar, 
apresentando os problemas e as soluções com políticas regionais e locais 
(ARROYO, 1991, p.21). 

 

Foi observado, também, que eles participam, diretamente, do plantio e da 



86  

colheita com os pais, pescam, cuidam dos animais, tiram leite, mantendo assim uma 

relação muito direta com as atividades desenvolvidas pela família. Toda essa realidade 

reforça que, essas crianças chegam à escola com um conhecimento prévio das 

realidades experimentadas, logo, cabe ao professor estar atento a esse 

conhecimento, valorizando a aprendizagem, individualmente, e a partir dessa 

realidade, conduzi-las no processo de sistematização do conhecimento. 

Outro questionamento muito importante para responder o problema da 

pesquisa, diz respeito aos recursos que a Escola dispõe para auxiliar o trabalho do 

professor e como o livro didático era utilizado na prática pedagógica. Em geral, os três 

entrevistados disseram que há uma falta de recursos disponíveis para auxiliar a prática 

pedagógica, e que na maioria das vezes, eles acabam comprando os materiais que 

necessitam para ministrarem suas aulas e realizarem seus projetos, segundo o 

professor Vênus: 

 

Desde quando trabalho no município, nós temos muita dificuldade para 
desenvolver nosso trabalho, principalmente pela falta de recursos e material 
didático e quando nós conseguimos alguma coisa é o básico do básico como: 
papel de ofício, pincel para o quadro branco, e às vezes, alguns lápis para as 
crianças e quando você projeta algo mais diferente, precisa tirar do seu próprio 
bolso para o projeto não ficar parado (PROFESSOR VÊNUS). 

 

É interessante ressaltar que, por se tratar de uma comunidade carente, a falta 

de recursos se torna um agravante, por dificultar ainda mais o trabalho do professor, 

por não poder solicitar aos alunos alguns desses materiais, devido à precária condição 

econômica dos educandos. Toda essa realidade não permite que o professor possa 

explorar, de forma lúdica, os conteúdos, tornando-os mais atrativos e, por 

consequência precisam ficar presos à lousa, ao caderno e ao livro didático. 

No que se refere ao uso do livro didático, os professores responderam que o 

utilizam como material de apoio para a realização de atividades e pesquisas, pois os 

conteúdos são escolhidos a partir do Manual, adotado pela SEDUC, o que mais uma 

vez, leva-nos a observação de que o planejamento é verticalizado e, que os professores 

tornaram-se meros reprodutores do sistema, o que inviabiliza um trabalho mais 

dinâmico dos conteúdos em sala de aula. 
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O livro escolar é objeto didático e fonte de pesquisa histórica que permite 
desvelar componentes do currículo escolar ao expressar valores, normas e 
conhecimentos próprios de uma época e de uma sociedade. Esse material 
didático, presente na instrução escolar até os dias de hoje, articula um 
conjunto de saberes organizados, que consiste numa representação da 
cultura, com vistas a transmiti-lo aos leitores, que devem ser iniciados nesta 
mesma cultura (TEIXEIRA, 2011, p. 419). 

 

Ainda refletindo acerca de tais questões, os professores entrevistados 

elencaram que os alunos gostam muito de atividades de leitura e interpretação, de artes 

e de atividades de campo. No entanto, tais atividades não são utilizadas devido à falta 

de recursos da escola. 

Por fim, quando perguntados se é possível desenvolver outras atividades e por 

que não conseguem desenvolver algumas atividades que gostariam, os três 

professores disseram que, na maioria das vezes, eles conseguem desenvolver 

atividades que não dispõem de muitos recursos, entretanto, gostariam muito de 

realizar aulas de campo, fora da comunidade, levando os alunos em indústrias, feiras 

livres, no comércio, dentre outros locais, para que haja um conhecimento ampliado de 

como se dão a organização e o trabalho nesses espaços. Porém, eles se deparam 

com a falta de recursos, bem como de transporte que possam conduzir os alunos a 

esses lugares, inviabilizando a realização desse tipo de trabalho, como enfatiza a 

Professora Vênus: 

 

Uma das atividades que eu gostaria muito de fazer, mas que temos 
dificuldades é de sair para outros lugares fora do bairro, por exemplo. Eu 
gostaria muito de levar nossas crianças a uma indústria, para eles 
perceberem o processo de transformação dos produtos. Gostaria muito de 
leva-los a uma feira, para eles perceberem a questão do comércio, como este 
funciona através da compra e venda dos produtos. Eu gostaria muito, mas os 
entraves são grandes para podermos transportar as crianças da escola para 
esses locais (PROFESSORA VÊNUS). 

 

Assim, através da entrevista semiestruturada, aplicada aos professores, 

pudemos perceber uma gama de dificuldades existentes no processo de 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, a exemplo do planejamento que é feito 

de forma verticalizada, a falta de recursos e de materiais e a precária estrutura escolar, 

que interferem, negativamente, no processo de ensino e aprendizagem e, 

consequentemente, prejudicam a formação dos educandos. 
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6. CAPÍTULO 5 – O ESTUDO DO MEIO COMO METODOLOGIA PARA O 
TRABALHO DE CAMPO 

 

 

 

Esse capítulo objetiva por apresentar uma discussão acerca do Trabalho de 

Campo sob a ótica do Estudo do Meio, com a finalidade de demonstrar como essa 

metodologia pode contribuir para a exploração dos conhecimentos sobre o meio no 

qual docentes e discentes estão inseridos. É importante ressaltar que, a partir do 

planejamento do Estudo do Meio, o/a educador(a) tem a possibilidade de abordar, de 

modo interdisciplinar, o Lugar, verticalizando para a realidade contextual dos sujeitos 

envolvidos no processo educacional. 

 

 

 

6.1 O Trabalho de Campo: atividade exploratória e interdisciplinar 

 

 

Para se refletir sobre uma proposta metodológica, que contribua para o 

desenvolvimento do Estudo do Meio, através da construção de uma Proposta de 

Trabalho de Campo é preciso antes de mais nada: 

 Conhecer a área estudada; 

 Observar a Vila e seu entrono, aprofundando o olhar para as questões sociais, 

econômicas, a dinâmica da Vila, os aspectos físicos, dentre outros aspectos; 

 Elaborar uma proposta metodológica, que possibilite ao professor inserir os conteúdos 

nos anos iniciais, de forma interdisciplinar. 

Para tanto, o Trabalho de Campo é entendido como toda e qualquer atividade 

investigativa e exploratória, que ocorre fora do ambiente escolar. É um tipo de 

atividade que, na maioria das vezes, é muito bem aceita pelos alunos, em função da 

possibilidade de sair da rotina escolar de sala de aula, configurando-se, assim, como 

um instrumento didático importante no ensino de Geografia, que é a ciência 

encarregada de explicar os fenômenos resultantes da relação sociedade/espaço. É 

preciso ressaltar que, outras expressões são comumente utilizadas para se referir a 
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este tipo de atividade, a saber: aula de campo, pesquisa de campo, dentre outras. 

De acordo com Silva (2002, p. 3): 

 

[...] o trabalho de campo vem a ser toda a atividade que proporciona a 
construção do conhecimento em ambiente externo ao das quatro paredes, 
através da concretização de experiências que promovam a observação, a 
percepção, o contato, o registro, a descrição e representação, a análise e 
reflexão crítica de uma dada realidade, bem como a elaboração conceitual 
como parte de um processo intelectual mais amplo, que é o ensino escolar. 
Ou, em decorrência de experiência mais recente vinculada à formação técnica, 
a observação e interpretação do espaço e suas formas de organização, 
inerentes à prática social. 

 

Nesse sentido, de acordo com a autora, o trabalho de campo deve ser visto 

como uma atividade intencional, pois parte do princípio que antes de ser aplicado, o 

professor teve a intenção de planejá-lo, com a finalidade de atingir os objetivos 

propostos. 

Como proposta metodológica no processo de ensino e aprendizagem em 

Geografia, o Trabalho de Campo, de acordo com Marcos (2006), é um instrumento de 

fundamental importância, pois é através dele que a teoria se torna realidade, 

materializando o que foi discutido em sala de aula. Assim, emerge a necessidade de 

realizá-lo a partir de um planejamento bem estruturado, de modo que não se 

transforme numa mera excursão recreativa, contudo possa ser um momento de 

produção do conhecimento, como ressalta Tomita (1999, p.13): 

 

Dentre as várias técnicas utilizadas no ensino da geografia, considera-se o 
trabalho de campo, uma atividade de grande importância para a compreensão 
e leitura do espaço, possibilitando o estreitamento da relação entre a teoria e 
a pratica, o alcance de um bom resultado parte de um planejamento criterioso, 
domínio de conteúdo e da técnica a ser aplicada. 

 

De tal forma, através do trabalho de campo, o aluno será capaz de desenvolver 

sua capacidade para compreender, organizar, sistematizar, explicar e produzir o 

conhecimento, sendo, portanto, esse tipo de atividade um rico encaminhamento 

metodológico de investigação que possibilitará o estabelecimento de diferenciações, a 

exemplo de paisagem e lugar, contribuindo assim, com a sistematização do 

conhecimento adquirido em sala de aula. 

Tal atividade funciona como um transmissor de conhecimento de teorias, 

conceitos, ciclos, processos e tudo que o espaço geográfico possa conter em seu meio 
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de estudo. Porém, é importante salientar que é papel do professor responsável não 

permitir que o Estudo do Meio se torne de fato um passeio, cuidando para dar sentido 

e significado ao estudo, mantendo o vínculo com os objetivos curriculares e propondo 

um produto final coerente, interessante de ser produzido, o qual tenha significado para 

os alunos (BELO e JUNIOR 2010). 

De acordo com Neves (2015), o Trabalho de Campo, direcionado ao ensino 

básico, deve priorizar o espaço geográfico local e/ou regional, ou seja, o próprio 

espaço onde o aluno vive, se movimenta e desenvolve suas atividades cotidianas, 

representando assim, um recorte importantíssimo para a realização desse tipo de 

atividade, pois, ao observar a paisagem urbana, identificando suas transformações e 

sua dinâmica, o aluno se percebe como produtor do espaço, ação que contribui para 

sua formação, enquanto cidadão. Dessa forma, ao realizar suas atividades cotidianas, 

ao locomover-se no espaço e acumular informações sobre ele, o aluno vai 

gradualmente construindo um arcabouço de conhecimentos espaciais, com os quais 

a educação escolar, de um jeito ou de outro, vai interagir. 

Nesse sentido, ao vivenciar o espaço do seu cotidiano e perceber suas diversas 

paisagens, o aluno passa a estabelecer relações de afetividade, pertencimento e 

identidade com o lugar. Conforme Neves (2015, p. 60), “a realização dos trabalhos de 

campo no ensino básico devem acontecer nesses espaços que o aluno convive devido 

a fatores”. Assim, abaixo relacionamos esses aspectos, a saber: 

 Trabalhar no/com o espaço conhecido pelo aluno permite que suas 

experiências sejam incorporadas ao processo ensino/aprendizagem; 

 A investigação de espaços do cotidiano é importante no processo de 

significação dos conteúdos do ensino de Geografia, destacando, também, o 

desenvolvimento de competências e habilidades de forma contextualizada; 

 Permite investigar as explicações espaciais e os vínculos afetivos do estudante 

com o espaço local; 

 Além de ser uma porção do espaço passível de ser conhecida pelos estudantes 

– ao menos parcialmente - apresenta uma outra característica importante para 

o ensino da Geografia: o Lugar preserva as relações dos vários níveis da escala 

de análise, permitindo que a investigação do local revele elementos de outras 

escalas (NEVES, 2015).  
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 Desse modo, explorar o espaço do cotidiano, observando o lugar vivido é de 

fundamental importância no desenvolvimento do trabalho de campo, por possibilitar 

ao aluno uma maior percepção do mundo, como define Carlos (2004), ao entender o 

lugar como o espaço da realização da vida, que envolve uma identidade entre o 

habitante e o seu espaço de vivência. 

Diante do exposto, Silva e Pedrosa (2005) reforçam a importância de se discutir 

o conceito do lugar no desenvolvimento do Trabalho de Campo, por possibilitar a 

exploração do espaço do cotidiano, considerando o lugar vivido fundamental para a 

construção da cidadania, pois a participação dos alunos na elaboração e execução 

das atividades é essencial para estimular sua iniciativa e atividade intelectual. Os 

autores destacam também a importância dos registros através de áudios, vídeos e 

fotografias, como mecanismos de suporte à elaboração do relatório de campo. Desse 

modo, no Ensino da Geografia, o estudo do Lugar é de fundamental importância por 

resgatar as percepções dos estudantes acerca do espaço cotidiano e desperta 

sentimentos de valorização, pertencimento e preservação desses espaços (NEVES, 

2015). 

Um outro fator que deve ser considerado no Trabalho de Campo está 

relacionado à abordagem interdisciplinar do conhecimento, ou seja, uma abordagem 

que prioriza o diálogo entre as disciplinas, isto é, entre os conhecimentos produzidos 

pelas diferentes ciências, na tentativa de superar o enfoque positivista de 

fragmentação do conhecimento, sendo caracterizado pelo alto nível de coordenação 

e cooperação entre as disciplinas, visando a construção de explicações que 

aproximem, o quanto possível, a contemplação da complexidade do real, que por 

natureza é multidimensional (NEVES, 2015). 

O trabalho interdisciplinar requer integração entre as disciplinas, com o intuito 

de atingir os objetivos propostos e proporcionar aos alunos alternativas didáticas, as 

quais melhor se adaptem às suas tendências. Assim, os conteúdos das disciplinas 

devem ser planejados de forma interdisciplinar, com vistas a assegurar os objetivos 

propostos e contribuindo, dentro das suas especificidades, para ampliar, 

didaticamente, o processo de aquisição do saber. 

Nesse sentido, os conteúdos das disciplinas no Trabalho de Campo tendem a 

se concretizar na aspiração de se conseguir alguns efeitos práticos para os alunos, 

dando um maior significado a essa atividade e auxiliando para que cada área do 
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conhecimento possa articular suas propostas ao trabalho realizado, conforme 

podemos destacar abaixo: 

Língua Portuguesa: É a base para a integração social, cultural e política, 

suporte que dá sequência à formação intelectual e o único caminho que permite o 

entendimento entre todas as outras disciplinas. Através dessa disciplina, o aluno será 

capaz de não se contentar em adquirir o conhecimento através somente da 

compreensão e memorização, mas irá utilizar outros domínios que envolvem a 

experiência, a pesquisa, a reflexão e a própria investigação científica. 

Matemática: Em sua estrutura didática e pedagógica, essa ciência tem a 

importante missão de assegurar o desenvolvimento do raciocínio dentro da lógica, 

fundamentando a expressão através de cálculos e medidas, contribuindo para a 

resolução de problemas. Ajuda, significativamente, na interpretação de dados 

econômicos e sociais, na conclusão racional das informações, além de auxiliar para o 

desenvolvimento de instrumentos didáticos e pedagógicos. Entende-se, nesse 

universo, um espaço para o diálogo entre as pessoas, para a criatividade coletiva, para 

a interação entre as disciplinas e a transformação no modo de aprender. 

 

Se é que queremos relacionar a matemática com a vida, se é que desejamos 
que ela se torne uma ferramenta auxiliadora para o aluno entender o que está 
acontecendo com o universo do qual faz parte. Para isso a 
interdisciplinaridade pode nos ajudar, fazendo com que entremos em contato 
com o lado dinâmico e vivo das coisas e transformemos a matemática em 
conhecimento vivo e humano (ALVES, apud FAZENDA 2008, p. 107). 

 

Geografia: Tem a sua relação vinculada com o espaço geográfico, em termos 

de territorialidade e extensão, na leitura e interpretação das paisagens e na dinâmica 

dos fenômenos naturais, bem como as consequências da apropriação indevida, pelo 

homem, de regiões vitais para a sobrevivência dos seres vivos. Apresentando as 

possíveis mudanças no meio e suas prováveis transformações. No contexto dessa 

disciplina, é preciso estimular uma maior compreensão da realidade contextual, como 

bem explicita Junior; Fuscaldo e Ferreira, (2002, p. 151): 

 

[...] é importante que se propicie às crianças, situações planejadas para 
observação, percepção, descrição, análise e registro de aspectos do 
ambiente. Esses são procedimentos que permitirão aos alunos compreender 
melhor a realidade em que vivem. A compreensão da realidade em todo o seu 
dinamismo, contribui para a formação de atitudes positivas de respeito e 
conservação do ambiente. 
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 História: Representante legítima do passado e do presente, além de 

apresentar a evolução social, política e cultural da civilização. Tem sua presença 

contemplada nos conflitos históricos entre o homem e a natureza. Ao longo da sua 

existência, aponta para o homem como objeto transformador do meio físico e social. 

Ciências: Seu comprometimento está atrelado ao estudo da natureza e sua 

relação com os seres vivos, particularmente o homem. Têm a responsabilidade, junto 

à sociedade, quanto à informação e formação de indivíduos capazes de preservar a 

vida e o meio ambiente, além da aquisição de hábitos e conhecimentos, os quais 

permitam uma harmonia social. 

 

O ensino de Ciências, assim como no ensino de outras disciplinas, vem se 
tornando alvo de questionamentos ao longo dos anos devido às mudanças 
que a sociedade vem sofrendo e à necessidade de se ensinar aos alunos a 
ciência do dia-a-dia. Por isso, é preciso que o ensino de ciências esteja 
voltado para a preservação do ambiente, e o aluno deve perceber-se como 
integrante desse meio e também um agente transformador, identificando seus 
elementos e as interações entre eles, contribuindo assim significativamente 
para sua melhoria e preservação (SALLES, 2007, p. 54). 

 

Artes: Possibilita uma relação com o meio ao qual se está inserido, além de 

estimular o lado artístico na criação e construção de novas perspectivas. Contribui, 

assim, para a interpretação da realidade, do desenvolvimento intelectual, da reflexão 

e do senso crítico. Prestigia o valor cultural por meio da expressão em suas diferentes 

formas. E essas qualidades ficam claras nas poucas palavras de Bastos (2009, p.69): 

“a produção da criança antecede às indagações sobre produção de artistas, numa 

demonstração da prioridade de importância ao fazer artístico”. 

Desse modo, através das várias metodologias utilizadas pelos professores das 

diversas disciplinas, podemos perceber por meio da abordagem de Campos (2010), 

que a Geografia juntamente com as demais disciplinas ocupam um posição relevante 

no Trabalho de Campo, contribuindo para a formação do aluno e fornecendo um 

conjunto de saberes que serão fundamentais na compreensão do mundo, a fim de 

melhor apreendê-lo e nele atuar. 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade, por meio de aulas práticas de campo, 

permite, na relação com outras disciplinas, entender por diferentes perspectivas, as 

interações homem-natureza-sociedade, na apropriação, uso, produção, distribuição 

dos elementos da natureza, nos seus aspectos econômicos, sociais, culturais, 
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ambientais, conforme ressalta Brasil (2000, p.89): 

 

[…] a interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as 
linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, comunicação 
e negociação de significados e registro sistemático dos resultados. 

 

Partindo dessa premissa, a interdisciplinaridade na escola terá o sentido de 

complementaridade às disciplinas, criando ao conceito de conhecimento, uma visão 

de totalidade, colaborando para que os alunos sejam capazes de perceber que o 

mundo onde estão inseridos é composto por vários fatores, e que a soma de todos, 

formam uma complexidade. 

Nesse contexto, o processo de ensino aprendizagem tende a ser uma 

composição do saber integralizado, rompendo a tendência fracionada do processo de 

conhecimento. A interdisciplinaridade, então, garante a união de temáticas entre 

disciplinas diferentes, que buscam uma singularidade direcionada para o 

aperfeiçoamento de competências e habilidades, numa visão globalizada do 

conhecimento. 

 

6.2 O Trabalho de Campo como Metodologia para Compreender o Lugar na 
Vila Cachoeira, no Município de Ilhéus – BA 

 

Eleger numa metodologia que encante aos educandos parece ser uma tarefa 

não muito fácil, principalmente no mundo atual, em que a globalização, por meio de 

seus pilares essenciais, como a Técnica, a Ciência e a Informacional ditam às regras, 

construções, desconstruções de um espaço cada vez mais repleto de significados. 

Nessa perspectiva, o Trabalho de Campo surge como uma possibilidade de ensinar 

a Geografia a partir da observação do meio e das análises que, tanto os alunos 

quanto os professores possam fazer do Lugar onde estão inseridos, tornando o 

conhecimento mais significativo. 

A proposta do Estudo do Meio através de um Trabalho de Campo, na Vila 

Cachoeira, justifica-se pela grande importância que a Geografia desempenha na vida 

da sociedade, seja no espaço rural ou urbano. As pessoas devem perceber a 

Geografia presente na sua vida, no seu dia-a-dia, conforme ressalta Silva (1995), ao 
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explicar que o Trabalho de Campo acontece in loco, observando a paisagem e 

discutindo assuntos que seriam tratados em sala de aula, aproximando, desse modo, 

a teoria da prática. 

Diante dos conteúdos trabalhados em sala de aula, na disciplina de Geografia, 

podemos perceber que pelos menos sete conceitos são bastante trabalhados pelos 

professores: Espaço, Lugar, Paisagem, Região, Território, Ambiente e Rede, por 

estarem, estes, diretamente ligados às construções humanas e a forma como o 

homem ocupa e domina o Espaço Geográfico. 

Entretanto, o que se percebe é que as análises e a descrição do espaço têm 

ficado, por muitas vezes, restritas à leitura de textos, de imagens, e de mapas, bem 

como a utilização de visualização de vídeos e audição de músicas, os quais retratem 

o espaço. Entretanto, nem sempre os alunos se sentem inseridos nesse espaço e não 

se dão conta que são agentes ativos desta construção. 

Por isso, pretendemos, através da proposta metodológica de Trabalho de 

Campo, apresentar aos professores uma possibilidade viável para o estudo do Lugar, 

mediante a um planejamento interdisciplinar. Como o nosso objetivo não é fornecer 

modelos, sugeriremos a elaboração de três etapas para a construção do Trabalho de 

Campo, com a finalidade de serem executadas com os estudantes dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, independente da série, dos conteúdos pré-estabelecidos e 

do tempo de duração de cada proposta. 

Para tanto, podemos afirmar que o Trabalho de Campo é uma proposta 

motivadora, que, aos olhos dos alunos, contribui para o bom andamento do processo 

de ensino e aprendizagem, uma vez que estes se fazem protagonistas da sua própria 

aprendizagem. Desse modo, 

 

A aula em campo é um corpo didático que não tem como ser separado da 
sensação de lazer, ansiedade, angústia e novidades. Entretanto, não deixa de 
ser aula, requisitando, aos docentes e discentes, preocupação com o objetivo 
de estar em campo: uma construção e legitimação do pedagógico processo 
de formação humana dos alunos e dos próprios professores em sua trajetória 
profissional. A aula em campo não é um simples passeio, um dia de ócio fora 
da escola, o momento de alívio e brincadeiras, um caminhar para relaxar as 
mentes “bagunçadas” das crianças e jovens do mundo moderno (OLIVEIRA 
e ASSIS 2009. p. 198). 

 

Dessa forma, os Trabalhos de Campo se mostram favoráveis para o professor 
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que tem o interesse em ensinar, como também para os alunos que devem ter o desejo 

e a motivação em aprender. Certamente, todos devem ter clareza dos objetivos das 

visitas de campo, a fim de focar os seus olhares para o que se pretende analisar e, 

dessa forma, uma vez focados, os resultados, provavelmente, serão satisfatórios. 

O Trabalho de Campo deverá ser realizado em três etapas importantes e 

sucessivas, obedecendo ao planejamento e a organização para sua execução. Desse 

forma destacamos os seguintes pontos: o Pré-Campo, o Campo e o Pós-Campo. 

 

6.3 Etapas do planejamento do Estudo do Meio 

 

Figura 14 – Etapas do planejamento do Estudo do Meio 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2021. 

 

 

 

6.3.1 O Pré-Campo 

 

 

O estudo do Lugar pode oferecer experiências muito ricas para o aprendizado, 

que determinam ganhos significativos no processo de ensino e de aprendizagem, 

possibilitando, ao aluno, construir e reconstruir o conhecimento. Sendo assim, a 

utilização do Trabalho de Campo com estudantes das séries iniciais do Ensino 

Fundamental pode estimular o interesse pelo aprendizado da Ciência Geográfica, uma 

vez que consiste em uma metodologia que se desenvolve por definição fora da sala 

de aula, quebrando a rotina e possibilitando o interesse para a realização de um tipo 

de atividade diferente das que estão habituados. Para tanto, com a finalidade de 

executar tal atividade, no Pré-Campo algumas etapas deverão ser desenvolvidas, 

conforme descritas a seguir: 

 

 

O Pré- 
Campo 

O 
Campo 

O Pós- 
Campo 
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Figura 15: Pré-campo 

 

 

 

 

 

A escolha do Espaço e do Tema a serem tratados 

 

 

Os espaços ou lugares a serem estudados, em atividades de ensino dentro da 

proposta que estamos sugerindo são variados e podem estar situados nas 

adjacências da unidade escolar, podendo ser o quarteirão, o bairro, o fundo de vale 

mais próximo. Ou pode ser um espaço mais abrangente, dentro do município, como um 

distrito industrial, um prédio público e seus arredores, uma área de mata nativa, 

chegando até a lugares mais distantes, como uma cidade histórica, um parque 

ecológico, uma barragem de hidrelétrica, etc. A rigor, não existem “lugares 

privilegiados” e não há, também, “lugares pobres”, que não sirvam para a realização 

do Trabalho de Campo. Em cada caso, o grande desafio que se apresenta aos seus 

realizadores é o processo de “[...] saber ‘ver’, saber ‘dialogar’ com a paisagem, 

detectar os problemas existentes na vida de seus moradores, estabelecer relações 
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entre os fatos verificados e o cotidiano do aluno” (PONTUSCHKA, 2004a, p. 260). 

Nesse sentido, a definição do lugar a ser estudado necessita inicialmente de 

identificação e de uma visita prévia para que sejam traçados os itinerários do Trabalho 

de Campo, bem como a escolha do tema que norteará todo o trabalho, e para isso se 

faz necessário um planejamento que atenda os objetivos propostos e que deem 

ressignificação aos conteúdos trabalhados em sala de aula, desenvolvendo 

habilidades e competências e atendendo as necessidades e interesses dos 

estudantes. 

 

 

 

 

 

Embora, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, o Trabalho de Campo seja 

apresentado como atividades mais simples do que aquelas aplicadas nos demais 

segmentos do ensino, isso não exime do professor, a necessidade de realizar um 

planejamento rigoroso, a partir de objetivos gerais bem definidos, os quais podem ser 

descritos por Pontuschka, Paganelli e Cacete (2007, p. 177-178) da seguinte maneira: 

 

 consolidação de um método de ensino interdisciplinar denominado 
estudo do meio, no qual interagem a pesquisa e o ensino; 

 verificação de testemunhos de tempos e espaços diferentes: 
transformações e permanências; 

 levantamento dos sujeitos sociais a ser contatados para as entrevistas; 

 observações a ser feitas nos diferentes lugares arrolados para a 
produção de fontes e documentos: anotações escritas, desenhos, fotografias 
e filmes; 

 compartilhamento dos diferentes olhares presentes no trabalho de 
campo mediante as visões diferenciadas dos sujeitos sociais envolvidos no 
projeto; 

 coleta de dados e informações específicas do lugar, de seus 
frequentadores e das relações que mantêm com outros espaços; 

 emersão de conteúdos curriculares disciplinares e interdisciplinares 
a ser contemplados na programação; 

 produção de instrumentos de avaliação em um trabalho participativo; 

 criação de recursos didáticos baseados nos registros; 

 divulgação dos processos e do resultado. 

 

Entretanto, os objetivos gerais aqui referenciados, devem ser adequados a 

outros que considerem as características do Lugar escolhido para a realização do 

Trabalho de Campo, contemplando as experiências vividas e os problemas que são 

A definição dos Objetivos e do Planejamento 
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comuns aos professores, aos alunos e a comunidade, na qual a atividade será 

desenvolvida. 

Após a definição dos objetivos, o planejamento e a organização do Trabalho de 

Campo devem acontecer, obedecendo alguns critérios como: 

 a excursão prévia do professor; 

 o preparo metodológico dos estudantes e o preparo psicológico dos estudantes; 

 elaboração do programa de trabalho que norteará as atividades a serem 

desenvolvidas e na efetivação de providências administrativas necessárias à 

realização desse tipo de atividade; 

 a seleção e a preparação do material de campo (NEVES,2015). 

 

Assim, alguns instrumentos deverão ser utilizados na prática de campo, como 

forma de desenvolver nos alunos a capacidade da pesquisa, bem como uma melhor 

compreensão dos conteúdos a serem estudados nas diversas disciplinas. 

 

 

O Caderno de Campo, como já citado nas etapas que compõem o Estudo do 

Meio, é um instrumento tradicional no trabalho de pesquisa e desempenha uma função 

didático- pedagógica fundamental. É uma espécie de roteiro, contendo todas as 

informações necessárias ao desenvolvimento do Trabalho de Campo. Para que se 

possa fazer a coleta de informações, imagens, depoimentos de pessoas que vivem no 

local e documentos, faz- se mister que os alunos, organizados em grupos, escolham 

subtemas, a partir do tema gerador. 

O Caderno de Campo deve conter: 

Elaboração do Caderno de Campo 
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Figura 16 – Caderno de Campo 

 

 

 

I. Capa 

 

 

A capa deve ser elaborada pelo aluno, expressando o tema central ou um 

aspecto significativo do Estudo do Meio a ser analisado, pode ser um desenho ou uma 

fotografia que sintetize e mostre características marcantes do espaço a ser estudado. 

Na capa, o aluno deve também registrar o nome da instituição responsável pelo 

trabalho, o nome do aluno, a série e nome do professor responsável. 

 

 

II. Roteiro e Cronograma das Atividades 

 

 

Outro elemento orientador do Trabalho de Campo que deve estar presente no 

Caderno de Campo, é o cronograma de atividades a serem desenvolvidas durante a 

pesquisa. No cronograma devem constar os lugares que serão visitados, itinerários, 
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horários previstos para saída e chegada, horário das refeições e de outras atividades 

programadas e os objetivos a eles associados. 

 

 

III. Textos para sensibilização e mapas de apoio 

 

 

São elementos que visam a subsidiar os alunos no Trabalho de Campo em sua 

dimensão conceitual, procedimental e atitudinal. São textos que instrumentalizam 

teoricamente o processo de observação, a realização das entrevistas, os 

procedimentos mais recomendados para o tratamento do material coletado, sínteses 

históricas e geográficas do lugar ou região estudado. Devem-se anexar também, ao 

Caderno de Campo, mapas da área a ser estudada, sendo alguns deles temáticos, 

que correspondam aos interesses do trabalho de campo em pauta. 

 

 

 

IV. Roteiro das Entrevistas 

 

 

A entrevista cumpre um papel fundamental na concretização do Estudo do Meio, 

por se tratar de um instrumento que requer uma prévia elaboração das questões a 

serem aplicadas à população residente na comunidade, cidade ou região onde se 

desenvolverá a pesquisa. As questões formuladas deverão ser registradas no Caderno 

de Campo, para que o aluno possa, ao final do estudo, usá-las na organização das 

informações. 

 

V. Registros de Desenhos 

 

 

É importante reservar, também, no Caderno de Campo, um espaço para 

registros diversos, tais como: anotações diversas de outros dados e informações 

consideradas importantes e espaços para a elaboração de desenhos e croquis, 
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possibilitando a ampliação das informações coletadas no Estudo do Meio. Assim, 

concluída essa etapa do Pré-Campo, o aluno estará pronto para avançar na 

exploração do Trabalho de Campo, propriamente dito. 

 

 

6.3.2 O Campo 

 

 

Essa é a etapa muito aguardada, pelos discentes, no processo do Estudo do 

Meio, pois é nesse momento que eles irão coletar as informações, através da 

observação, do registro e das entrevistas, colocando em prática tudo o que foi 

planejado em sala de aula, verificando e analisando o espaço vivido e entendendo 

como esse espaço está organizado, seja pela sua estrutura física ou pelas relações 

sociais que ocorrem. 

Oliveira e Souza (2009) afirmam que o campo é uma oportunidade de despertar 

os alunos da passividade, que o ensino-aprendizagem mais simplista tende a 

conduzir. Salientam ainda que, 

 

Essa compreensão favorece o reconhecimento da aula em campo como 
instrumento de acesso ao binômio espaço/espacialidade, cujo movimento 
carrega, ao estudante, potenciais pedagógicos de facilitadores da elucidação 
do mundo pela geografia. Não se trata de uma substituição da sala pela ‘rua’, 
mas uma ligação do que é produto/produzido pelo aluno — nas diversas 
escalas do particular — com o processo de mundialização que o orienta à 
condição de agir no espaço de diferentes maneiras, ajudando a construir a 
amplitude da aula, de tal modo a fazê-lo sentir e (re)agir sobre o seu próprio 

produto e além dele (OLIVEIRA e SOUZA, 2009, p. 199). 

 

Nessa perspectiva, o Trabalho de Campo deve ser provocativo, oportunizando 

aos alunos, as novas investigações. É necessário chamar atenção, que essa etapa (a 

efetivação do Trabalho de Campo), não é mais ou menos importante que as outras, 

pois todas precisam estar sincronizadas, visto que, as atividades não se findam com 

o retorno à sala de aula, pois posterior ao campo, deve haver um reinício de todo o 

processo de aprendizagem. 
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6.3.3 O Pós-Campo 

 

 

O Estudo do Meio não se encerra no Trabalho de Campo, por isso, o pós-

campo consiste no retorno a sala de aula, momento em que todas as experiências, 

impressões, dúvidas e sugestões devem ser socializadas, tanto pelos alunos quanto 

pelo professor. Os registros como imagens, anotações, vídeos, entrevistas, etc., 

podem ser solicitadas pelo professor, para uma breve exposição, ou serem cobradas 

em forma de relatório de campo. Oliveira e Souza (2009, p. 204) caracterizam que, “[...] 

a atividade de retorno à sala de aula completa aquilo que no campo escapou, ficou 

subentendido ou mal-entendido [...]. Não se esgota com a simples ‘avaliação’, na qual 

uma turma afirma ter sido ótimo ‘ver’ a ‘realidade’”. 

É nesse momento que acontecerá a sistematização do conhecimento, ou seja, 

da análise do material coletado na pesquisa de campo, de pensar coletivamente o que 

revela o conjunto dos registros. Começam a aparecer os nexos, os significados, as 

contradições e aspectos relevantes, talvez pouco conhecidos da história do lugar 

estudado, ganhando assim, visibilidade. 

Que eixos temáticos afloram? Como tudo isso se insere ou pode ser inserido 

no currículo? Que material podemos construir? O resultado pode ser um vídeo-

documentário, um ensaio fotográfico, um mural, um teatro, um artigo, ou materiais 

didáticos mais específicos que, posteriormente, podem ser adequadamente 

socializados, compartilhados. 

Portanto, por meio dessas etapas, o Trabalho de Campo apresenta maior 

legitimidade no núcleo escolar, destacando, mais uma vez, que essa proposta 

apresenta uma dimensão bastante significativa no processo de ensino e 

aprendizagem. Para isso, faz-se preciso apontar que essa metodologia não se resume 

apenas ao que foi proposto, porque ela deve compreender experiências cotidianas 

dos participantes, para que não se torne uma receita pronta e acabada. 
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As trajetórias formativas percorridas por professores ainda se distanciam do 
saber- fazer com sentidos e significados práticos, percorrendo na sua maioria 
campos teóricos ou distanciados de contextos reais, que forneçam aportes 
experienciais para se pensar o real sentido e significado da docência escolar 
na contemporaneidade. Significa dizer que é preciso nutrir as práticas 
formativas de experiências que conjuguem e congreguem o ensino, com a 
pesquisa e a extensão de forma estratégica, situando os professores em 
formação num movimento didático-pedagógico dinâmico, construtivo e, 
sobretudo, dialógico e intersubjetivo (BOTÊLHO; SANTOS e SANTOS, 2020, 
pp. 423, 424). 

 

Ainda questionados sobre o planejamento, procuramos saber como os 

professores planejam os conteúdos da disciplina de Ciências e como eles relacionam 

esses conteúdos à Geografia. Os professores Vênus e Mercúrio disseram que os 

conteúdos das disciplinas são trabalhados de forma contextualizada e que, ao 

ensinarem Ciências, eles procuram, através de temas como Meio Ambiente, explorar 

diversos aspectos que envolvem não só a Geografia, como outras disciplinas. Já a 

professora Terra foi clara em afirmar que os conteúdos de Ciências são planejados 

de forma isolada da Ciência Geográfica, pois cada professor ensina apenas a 

disciplina de sua área, como podemos destacar: 

 

O conteúdo de Ciências é pensado apenas em Ciências e não há nenhuma 
relação com a Geografia, pois cada professor ensina apenas a sua disciplina 
(PROFESSORA TERRA). 

 

Ante o exposto, pudemos verificar que nem todos os professores conseguem 

contextualizar os conteúdos trabalhados nas diversas ciências, relacionando apenas 

a Ciência Geográfica às discussões do Meio Ambiente, impedindo assim que tarefas 

interdisciplinares aconteçam, já que sabemos que nenhum conhecimento é fechado 

em si mesmo, mas faz sempre parte de um todo. 

 

Nas práticas cotidianas do ensino de Geografia, nos níveis da escola básica 
(de nível fundamental e médio), considero que a interdisciplinaridade é um 
grande desafio. Um trabalho docente interdisciplinar tem, hoje, de se efetivar 
em uma escola organizada com base na tradição disciplinar (...). Portanto, é 
uma prática que deve ser exercitada, experimentada, com a consciência de 
que é uma prática instituinte em contradição coma prática ou práticas 
instituídas. Para a instituição de uma nova prática, é necessário transpor 
alguns obstáculos (CAVALCANTI, 2002, p.132). 

 

Portanto, fica clara a grande necessidade de no currículo vigente, as ações 

didático- pedagógicas serem pautadas na prática da interdisciplinaridade, apesar de 
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sabermos que o docente, desde a sua formação na licenciatura, ainda tem suas raízes 

fincadas em práticas disciplinares, em que cada um vai agindo dentro de suas 

especificidades, não abrindo-se ao diálogo interdisciplinar, bem como a práticas 

interconectadas entre as áreas do saber, bem como entre os componentes 

curriculares. É preciso, desse modo, pensar numa aprendizagem que esteja aberta à 

interdisciplinaridade. 

 

6.4 Conteúdos ensinados em Geografia: explorando o Lugar 

 

 

Pretendendo compreender, especificamente, como os conceitos da Geografia 

eram trabalhados, os professores foram pontuais ao afirmarem que os conteúdos da 

Geografia também eram articulados, a partir da proposta curricular sugerida pela 

SEDUC, cujas temáticas difundidas eram: o bairro, a moradia, o comércio, a indústria, 

dentre outros, com o intuito de partir da realidade local, ou seja, explorar a comunidade 

e seu entorno. 

Os docentes também afirmaram não apresentar nenhuma dificuldade para 

tratar os conteúdos da Geografia, tendo em vista que utilizam, especificamente, a 

realidade local. Nesse sentido, fica claro que, os conceitos básicos da Geografia, a 

exemplo do lugar, paisagem, espaço geográfico, território, entre outros, mesmo sendo 

tratados de modo mais específico pelo docente, ainda não são trabalhados de forma 

adequada, já que não atende ao processo de conhecimento sistematizado que o 

educando precisa ter, portanto, impossibilita que este desenvolva uma visão crítica e 

reflexiva do espaço em que vive, fazendo contrapontos com outras realidades que não 

a local. 

 

É uma ação geográfica escolar que deve ser realizada com um tom analítico, 
crítico e criativo. Isso implica abordar a realidade no que se aprecia e o que 
ela esconde, mais além do que se vê. Então, é necessário não vislumbrar-se 
com o que se vê, mas ir em busca das internalidades, de tal maneira que se 
possa elaborar um ponto de vista sobre o que se revela em aparência e 
construir uma explicação crítica do que se observa e das razões subjacentes 
que o explicam (RIVERA, 2012, p. 35). 

 

Ao serem questionados sobre a realização de atividades fora do espaço escolar 

e como estas eram realizadas, os professores disseram que, rotineiramente, utilizam 
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os espaços da comunidade para dinamizarem suas aulas, ressaltando um ícone, 

muito importante para os moradores do lugar, que faz parte da história local, trata-se 

do mais antigo pé de tamarindo existente ali. No espaço onde a árvore está, os 

professores realizam atividades recreativas, pescam, plantam árvores e estimulam os 

alunos a terem um contato mais direto com a natureza. Isso, somente, ocorre em datas 

comemorativas, como: o Dia da Árvore, o início da Primavera, dentre outros, como 

descreve, a seguir, a professora Vênus: 

 

Nós realizamos muitas atividades fora da sala de aula, inclusive temos um 
local que eu costumo dizer que já é nosso, que já é tradicional, que é um pé de 
tamarindo que nós temos na comunidade e fica próximo ao rio. Os meninos 
amam, apesar deles estarem sempre no local junto a suas famílias ou até 
mesmo sozinhos, mas quando é a escola que leva parece ser uma coisa nova 
e eles vão com muita alegria, realizamos atividades como Dia da Árvore, 
Primavera, Atividades ao ar livre, Jogos, Leituras, Piqueniques, dentre outros 
(PROFESSOR VÊNUS). 

 

Ainda reforçando a importância de se trabalhar fora do espaço escolar, o 

professor Mercúrio ressaltou o trabalho que eles fazem em parceria com a AVATIM, em 

que os alunos visitam a empresa, a fim de terem aula de primeiros socorros, 

conscientização e cuidados com o meio ambiente, respeito, solidariedade e 

reflorestamento, possibilitando, assim, uma maior interação entre a comunidade e a 

empresa no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, o que nos leva a 

perceber que por se tratar de uma comunidade carente, a empresa desenvolve um 

trabalho social, com o intuito de futuramente absorver esses mesmos alunos como 

mão de obra. 

Outro fator a ser analisado, diz respeito à falta de um planejamento mais 

aprofundado, com objetivos, estratégias, registros para as aulas de campo. Constatou-

se que estas se referem, apenas, à visitação de espaços e não, necessariamente, a 

um trabalho de campo sistematizado. 

Com o intuito de conhecer não só o universo escolar e a relação dos alunos 

com a escola, pretendíamos, pela entrevista, saber dos professores se eles conheciam 

a realidade dos alunos, fora do ambiente escolar: modos de vida, formas de 

aprendizagem, ações cotidianas, dentre outros aspectos. Todos foram unânimes em 

dizer que percebem uma relação dessas crianças com o mundo do trabalho, pois 

trabalham vendendo frutas, peixes, raízes comestíveis, como o aipim, na própria 
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comunidade e às margens da rodovia Ilhéus- Itabuna, com a finalidade de ajudar na 

renda familiar. 

 

É essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em todo lugar. 
Não são as diferenças de clima ou de região que marcam as grandes 
diferenças entre escola possível ou impossível, mas as diferenças de classe. 
As políticas oficiais tentam ocultar esse caráter de classe no fracasso escolar, 
apresentando os problemas e as soluções com políticas regionais e locais 
(ARROYO, 1991, p.21). 

 

Foi observado, também, que eles participam, diretamente, do plantio e da 

colheita com os pais, pescam, cuidam dos animais, tiram leite, mantendo assim uma 

relação muito direta com as atividades desenvolvidas pela família. Toda essa realidade 

reforça que, essas crianças chegam à escola com um conhecimento prévio das 

realidades experimentadas, logo, cabe ao professor estar atento a esse 

conhecimento, valorizando a aprendizagem, individualmente, e a partir dessa 

realidade, conduzi-las no processo de sistematização do conhecimento. 

Outro questionamento muito importante para responder o problema da 

pesquisa, diz respeito aos recursos que a Escola dispõe para auxiliar o trabalho do 

professor e como o livro didático era utilizado na prática pedagógica. Em geral, os três 

entrevistados disseram que há uma falta de recursos disponíveis para auxiliar a prática 

pedagógica, e que na maioria das vezes, eles acabam comprando os materiais que 

necessitam para ministrarem suas aulas e realizarem seus projetos, segundo o 

professor Vênus: 

 

Desde quando trabalho no município, nós temos muita dificuldade para 
desenvolver nosso trabalho, principalmente pela falta de recursos e material 
didático e quando nós conseguimos alguma coisa é o básico do básico como: 
papel de ofício, pincel para o quadro branco, e às vezes, alguns lápis para as 
crianças e quando você projeta algo mais diferente, precisa tirar do seu próprio 
bolso para o projeto não ficar parado (PROFESSOR VÊNUS). 

 

É interessante ressaltar que, por se tratar de uma comunidade carente, a falta 

de recursos se torna um agravante, por dificultar ainda mais o trabalho do professor, 

por não poder solicitar aos alunos alguns desses materiais, devido à precária condição 

econômica dos educandos. Toda essa realidade não permite que o professor possa 

explorar, de forma lúdica, os conteúdos, tornando-os mais atrativos e, por 

consequência precisam ficar presos à lousa, ao caderno e ao livro didático. 
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No que se refere ao uso do livro didático, os professores responderam que o 

utilizam como material de apoio para a realização de atividades e pesquisas, pois os 

conteúdos são escolhidos a partir do Manual, adotado pela SEDUC, o que mais uma 

vez, leva-nos a observação de que o planejamento é verticalizado e, que os professores 

tornaram-se meros reprodutores do sistema, o que inviabiliza um trabalho mais 

dinâmico dos conteúdos em sala de aula. 

 

O livro escolar é objeto didático e fonte de pesquisa histórica que permite 
desvelar componentes do currículo escolar ao expressar valores, normas e 
conhecimentos próprios de uma época e de uma sociedade. Esse material 
didático, presente na instrução escolar até os dias de hoje, articula um 
conjunto de saberes organizados, que consiste numa representação da 
cultura, com vistas a transmiti-lo aos leitores, que devem ser iniciados nesta 
mesma cultura (TEIXEIRA, 2011, p. 419). 

 

Ainda refletindo acerca de tais questões, os professores entrevistados 

elencaram que os alunos gostam muito de atividades de leitura e interpretação, de artes 

e de atividades de campo. No entanto, tais atividades não são utilizadas devido à falta 

de recursos da escola. 

Por fim, quando perguntados se é possível desenvolver outras atividades e por 

que não conseguem desenvolver algumas atividades que gostariam, os três 

professores disseram que, na maioria das vezes, eles conseguem desenvolver 

atividades que não dispõem de muitos recursos, entretanto, gostariam muito de 

realizar aulas de campo, fora da comunidade, levando os alunos em indústrias, feiras 

livres, no comércio, dentre outros locais, para que haja um conhecimento ampliado de 

como se dão a organização e o trabalho nesses espaços. Porém, eles se deparam 

com a falta de recursos, bem como de transporte que possam conduzir os alunos a 

esses lugares, inviabilizando a realização desse tipo de trabalho, como enfatiza a 

Professora Vênus: 

 

Uma das atividades que eu gostaria muito de fazer, mas que temos 
dificuldades é de sair para outros lugares fora do bairro, por exemplo. Eu 
gostaria muito de levar nossas crianças a uma indústria, para eles 
perceberem o processo de transformação dos produtos. Gostaria muito de 
leva-los a uma feira, para eles perceberem a questão do comércio, como este 
funciona através da compra e venda dos produtos. Eu gostaria muito, mas os 
entraves são grandes para podermos transportar as crianças da escola para 
esses locais (PROFESSORA VÊNUS). 
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Assim, através da entrevista semiestruturada, aplicada aos professores, 

pudemos perceber uma gama de dificuldades existentes no processo de 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, a exemplo do planejamento que é feito 

de forma verticalizada, a falta de recursos e de materiais e a precária estrutura escolar, 

que interferem, negativamente, no processo de ensino e aprendizagem e, 

consequentemente, prejudicam a formação dos educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



110  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
 

Com a presente pesquisa, propusemo-nos a analisar como a Educação 

Geográfica pode contribuir com a aprendizagem crítica dos educandos e 

educadoras/es, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a partir da leitura do Lugar. 

Para tanto, direcionamos o nosso olhar para o planejamento escolar, com a finalidade 

de compreender como os conteúdos escolares estão relacionados com a categoria do 

Lugar. Debruçamo-nos, também, em conhecer a comunidade escolar, a partir do 

Lugar, ou seja, seu entorno social, cultural e físico, visando a entender sua dinâmica e 

a inter-relação entre a comunidade e a escola. 

Esta pesquisa se propôs, ainda, a analisar as práticas pedagógicas nas aulas 

de Geografia, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pretendendo compreender 

como as metodologias de ensino podem inserir, no cotidiano escolar, conteúdos 

inerentes ao Lugar, do qual a escola faz parte. 

E como contribuição prática, elaboramos um material didático-pedagógico 

como proposta para uma Aula de Campo, sobre o Estudo do Meio, tendo por finalidade 

sugerir ao docente formas de como se az possível abordar o Lugar, como metodologia 

fundamentada e bem articulada, para o Ensino da Geografia, nos anos iniciais, do 

Ensino Fundamental. 

No que tange ao problema da pesquisa e dos seus objetivos, os quais 

orientaram toda a investigação, através da observação direta e das entrevistas 

aplicadas aos professores, conseguimos conhecer a comunidade onde a escola se 

encontra inserida, bem como o seu Lugar, o qual apresenta uma riqueza social, 

histórica e cultural muito importante, fazendo com que as experiências ali vivenciadas 

sejam singulares e traduzam os anseios, sentimentos, emoções e modos de ser e estar 

no mundo, característicos daquela comunidade. 

Analisando a Vila Cachoeira, um bairro da cidade de Ilhéus–BA, 

compreendemos que o anexo da Escola Herval Soledade, ali localizado, desempenha 

um importante papel no processo de formação da comunidade sendo, portanto, de 

grande relevância estudar o Lugar, a fim de que se possa compreender as relações 

existentes nesses espaços. 
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Nossas observações nos permitiram perceber que a Escola tende a representar 

uma ponte que liga os conhecimentos prévios dos alunos ao saber sistematizado e 

articulado pelos professores. Entretanto, ao analisar o planejamento dos docentes, 

verificamos que nem sempre ocorre essa relação, devido à falta da elaboração de 

ações que se adequem a tal realidade, pois, por vezes, os professores são obrigados 

a adaptarem-se às mesmas metodologias tradicionais de ensino, para reproduzir os 

conteúdos dos livros didáticos, não correlacionando-os com a realidade dos discentes. 

Outro fator ainda observado no que diz respeito ao planejamento, foi a seleção 

dos conteúdos a serem elencados, que não são escolhidos pelos professores, mas 

sugeridos pela SEDUC, a fim de priorizar os conteúdos das disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, deixando para segundo plano os conteúdos das demais 

áreas do conhecimento, o que implica na fragmentação do saber, tendo em vista que 

no processo de formação do educando, todas as disciplinas contribuem, 

significativamente, para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem. 

Analisando o estudo do Lugar, relacionando aos conteúdos presentes nas 

diversas disciplinas, pudemos observar que, apesar dos professores pesquisados 

informarem que estabelecem essa inter-relação, essa categoria ainda é tratada de 

forma não sistematizada, de modo que o educando tem apenas acesso à esse 

conhecimento através de passeios pela Vila Cachoeira e, somente, em datas 

comemorativas, o que nos leva a perceber um grande distanciamento entre o discurso 

e a prática. 

Um ponto importante a ser destacado, está relacionado à pesquisa que sofreu 

um interrupção abrupta, por conta de um fator externo que assolou toda a 

humanidade: a pandemia. Inicialmente, tivemos acesso às informações, por meio de 

observações diretas, de visitas feitas à escola e das entrevistas com professores 

participantes. Contudo, restringimos o nosso acesso, tanto à vila quanto aos 

participantes, por conta das orientações para o isolamento social, imputado pela 

Pandemia do COVID – 19, fato que nos limitou a ter acesso a outras informações in 

lócus e, assim, melhor fundamentar a pesquisa. Todas as constatações levantadas 

reforçaram, em nós, a certeza de que a sistematização do conhecimento não acontece 

de maneira inter-relacionada entre as áreas do conhecimento e isso pode ser 

percebido com a superficialidade do ensino do conceito 
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ANEXO 1 - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 
O (A) Senhor(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: A Leitura do “Lugar”: a 

Educação Geográfica dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com o propósito de analisar o 

Ensino da Geografia dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Objetivamos conhecer a 

comunidade escolar a partir do “Lugar” (entorno social, compreendendo como as metodologias de 

ensino podem inserir no currículo escolar conteúdos inerentes ao lugar. 

Para o desenvolvimento deste trabalho utilizaremos a pesquisa participante numa abordagem 

qualitativa de estudo de caso, a coleta de dados dar-se-á no anexo da Escola Municipal Herval 

Soledade, localizado e Vila Cachoeira. Será desenvolvida a observação direta nos espaços 

escolares, para conhecer suas práticas e produções escolares e, assim, poder relacionar os 

conteúdos escolares trabalhados com os espaços de vivência dos educandos. Realizaremos 

entrevistas semiestruturadas, cujo roteiro elaborado por nós será apresentado ao (a) senhor (a) 

antes de começar a entrevista, o (a) senhor (a) avaliará o roteiro e dará a sua concordância, em 

caso de não concordância o item será retirado. Com a sua autorização as entrevistas poderão ser 

gravadas em vídeo. 

Asseguramos que o nosso comportamento durante e após a entrevista será de muito respeito, 

evitando qualquer tipo de constrangimento ou desconforto causado ao participante por ter que 

gravar sua imagem, que por ventura venha acontecer. Tudo que for dito pelo (a) senhor (a) durante 

a entrevista sobre a unidade escolar, os procedimentos metodológicos e as práticas desenvolvidas 

pelos docentes, comporão um banco de dados que será utilizado com fins exclusivamente 

didáticos. O (A) senhor (a) receberá uma via da entrevista podendo opinar, debater e sugerir novas 

perguntas. Nesse sentido, é inegável o quanto as pesquisas têm contribuído com as discussões 

dos problemas que permeiam a ação educativa, por isso, a necessidade de deixar claro os 

benefícios trazidos pela pesquisa aqui apresentada para a área do Ensino de Geografia no campo 

das práticas educativas na Educação Básica onde podemos destacar a Formação de professores, 

o Exercício de Planejamento para a escola e o Material Didático. 

As entrevistas serão realizadas na unidade escolar e na comunidade onde a escola encontra-se 

inserida. Seu nome não aparecerá em nenhum lugar, a não ser nessa folha. Sua participação é 

voluntária, ou seja, só participará se quiser, sendo que a qualquer momento o (a) senhor (a) pode 

desistir de participar e retirar seu consentimento, a sua desistência não trará nenhum problema 

para a pesquisa. 

Garantimos também por meio desta pesquisa que não haverá qualquer tipo de gasto por parte dos 

participantes e nem remuneração, e caso, mesmo não previsto o senhor (a) tiver gastos 

decorrentes da pesquisa, este será ressarcido. É garantido o direito a indenização se o senhor (a), 

tiver qualquer dano decorrente da sua participação na pesquisa. 

Os resultados dessa pesquisa serão divulgados através da produção de material didático e artigos 

em revistas e livros. O (A) senhor (a) receberá uma via deste termo, este termo foi impresso em 

duas vias iguais e uma via devidamente assinada será entregue ao senhor(a), onde consta o 

telefone e o endereço dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, agora ou a qualquer momento. 

 
 

 

Jeanes Martins Larchert Fone- (73) 99134 -7811 
jelarchert@yahoo.com.br 

David Raniére Bastos Magalhães Pesquisador 
Responsável Fone – (73) 99150-6077 

ranieredavid@gmail.com 

mailto:jelarchert@yahoo.com.br
mailto:ranieredavid@gmail.com


119  

Eu, aceito participar da 

pesquisa “A Leitura do “Lugar”: a Educação Geográfica dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental”. Declaro que fui devidamente orientada pela pesquisadora. Foi-me garantido de 

que poderei desistir da pesquisa a qualquer momento que desejar, sem que isto leve a quaisquer 

prejuízos e que as informações confidenciais serão mantidas em sigilo. Fui também informada que 

este documento será emitido em duas vias, ficando uma com a pesquisadora e outra comigo. 

 
 

  - Ba, de de 2020. 
 
 
 
 

 

                                              Assinatura 

 
 
 
Esta pesquisa teve os aspectos relativos à Ética da Pesquisa envolvendo Seres Humanos 

analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Santa Cruz. Em 

caso de dúvidas sobre a ética desta pesquisa ou denúncias de abuso, procure o CEP, que fica no 

Campus Soane Nazaré de Andrade, Rodovia Jorge Amado, KM16, Bairro Salobrinho, Torre 

Administrativa, 3º andar, CEP 45552-900, Ilhéus, Bahia. Fone (73) 36805319. Email: 

cep_uesc@uesc.br. Horário de funcionamento: segunda a quinta-feira, de 8h às 12h e de 13h30 

às 16h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cep_uesc@uesc.br
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ANEXO 2 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA AOS DOCENTES  
DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA CACHOEIRA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO – DCIE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- PPGE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO 

 

 
Roterio da Entrevista aos Docentes da Escola Municipal da Vila Cachoeira 

 
PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

 
Nome:   
 

Idade Sexo: ( ) M ( ) F 

 
Naturalidade (cidade, estado, país):   
 

Estado Civil    
 

Mora no munícipio ( ) sim ( ) não Qual?   
 

Situação Funcional: ( ) efetiva ( ) substituta ( ) contratada 

 
Escolaridade: Magistério: ( ) Sim ( ) não 

 
Outro curso do ensino médio(qual)?    
 

Ano de conclusão:     
 

Ensino Superior: (  ) Sim ( ) não  ( ) Público ( ) Privado  Instituição    
 

Ano de conclusão:     
 

Graduação: Curso Instituição: `   
 

Especialização: Curso Instituição: `   
 

Trabalha em mais de uma instituição educativa ( ) sim ( ) 

não Quantas? ( ) pública ( ) privada ( ) 

conveniada 

Nível (is) de ensino para o (s) qual (is) ministra aulas atualmente: 

 
( ) Educação Infantil  ( ) Fundamental  ( ) Fundamental II ( ) EJA  ( ) Médio 
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Tempo de trabalho como docente:    
Rede Municipal (       ) Rede Estadual (       ) Rede Privada (       ) 

 
Cargo que ocupa: 
 
( ) Professor ( ) coordenador ( ) Direção ( ) outros Qual    

Carga Horária 

( ) 20 horas semanais 

 ( ) 40 horas semanais 

Período de atuação na Instituição 

( ) Matutino ( ) Vespertino ( ) Integral 

 

1. Como você e seus colegas realizam o planejamento? E qual o objetivo desse 
planejamento? 

 

2. Durante o ano de 2019, quais os temas e/ou projetos que foram desenvolvidos por 
você e seu grupo escolar? 

 

3. Como é planejado o conteúdo da área de Exatas? 
 

4. Como é planejado os conteúdos da Área de Humanas? Quais conteúdos da 
Geografia são mais explorados? Por quê? 

 
5. Como é planejado o conteúdo de Ciências e como estes conteúdos também se 
correlacionam ao Ensino da Geografia? 

 

6. Existe algum(s) conteúdo(s) de Geografia planejado(s) durante o ano para as 
turmas de 1º ao 5º ano? O que de geografia aparece no planejamento? Vocês tem alguma 
dificuldade? Quais são estes conteúdos? De onde é retirado este conteúdo? 

 

7. Em algum momento a escola realiza atividades fora do seu espaço? Onde? Que 
atividade é essa? Como é realizada? 

 

8. Além das aprendizagens desenvolvidas na escola o que esses meninos e essas 
meninas aprendem no seu cotidiano fora da escola? O que fazem fora da escola? 

 

9. A Escola dispõe de recursos para auxiliar no trabalho do professor? Qual(is) são 
esses recursos? Como vocês usam os livros didáticos? O que mais vocês usam? As 
atividades didáticas desenvolvidas? O que os alunos mais gostam de atividades? 

 

10. É possível desenvolver outras atividades e quais vocês gostam e não conseguiram 
desenvolver? 

 
11. Você aceitaria realizar uma oficina comigo sobre o ensino e os conteúdos de geografia? 
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  RESUMO 
 
 
 
 
 
 

Fundada por pescadores e trabalhadores rurais da lavoura cacaueira há cerca de 

um século, a Vila Cachoeira, uma comunidade ribeirinha, localizada à margem 

esquerda do rio Cachoeira, no Sul do estado da Bahia, longitude 39°08’96” W e 

latitude 14°48’55”, no Km 13 da Rodovia Ilhéus-Itabuna é o Lugar contemplado 

pela presente proposta. A partir do seu processo de ocupação, passou a ser 

considerada um bairro do município de Ilhéus. Assim, essa comunidade apresenta 

uma riqueza própria, que abrange os aspectos sociais, econômicos, culturais e 

físicos. Segundo esses aspectos, o trabalho tem por objetivo ser um recurso 

didático, a fim de auxiliar o professor em seu processo de ensino e aprendizagem, 

de forma interdisciplinar, contextualizada e significativa para si e para seus 

educandos. Portanto, propomos a elaboração de uma Aula de Campo, sobre o 

Estudo do Meio, com a finalidade de trabalhar o Lugar, como metodologia para o 

Ensino da Geografia.  Esperamos que este trabalho possa contribuir para facilitar 

na aprendizagem e despertar, nos educandos, a consciência crítica, acerca das 

questões que envolvem o Lugar em que vivem. 



  APRESENTAÇÃO 
 
 
 

 

Esse trabalho é produto de uma pesquisa desenvolvida através do Mestrado 

Profissional em Educação, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), que 

visa a contribuir com o processo de ensino e aprendizagem, utilizando o Lugar 

como ferramenta metodológica, a fim de trabalhar, de forma interdisciplinar, o 

conhecimento, em especial a Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

no anexo da Escola Herval Soledade, na Vila Cachoeira, em Ilhéus-Bahia. 

Considerando os desafios que essa comunidade enfrenta, bem como a falta 

de assistência por parte do poder público e o alto grau de fragilidade social, na qual 

a Vila Cachoeira se encontra inserida, estudar o Lugar, como ferramenta 

metodológica na escola do bairro, é de suma importância, porque acreditamos que 

dessa forma, os professores estarão aproximando os conteúdos trabalhados em 

sala de aula às suas realidades vividas, para assim contribuir com o fomento da 

reflexão e da criticidade dos educandos, a fim de que se tornem cidadãos mais 

atuantes e responsáveis com seus espaços de vida, podendo agir, intervir e 

transformar o meio em que vivem. 

Esse trabalho se encontra organizado de forma a ajudar o professor a 

explorar as riquezas do Lugar, entretanto destacamos que esta não deve um 

“receita” única e definitiva a ser seguida, pois cada turma traz suas peculiaridades e 

estas precisam ser consideradas. Ressalto, aqui, que essa proposta é um plano de 

orientação, ou seja, um plano em que o professor poderá desenvolver seu trabalho 

junto com seus alunos, colocando em prática toda a vivência construída na 

formação de sua identidade docente. 
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“Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao 
aprender”.                      

Paulo Freire 
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1. O TRABALHO DE CAMPO NA VILA CACHOEIRA – ILHÉUS/BA 

 
A Pesquisa de Campo é considerada de grande importância nos Mestrados 

Profissionais, por ter como finalidade contribuir na qualificação dos docentes da rede 

pública. Portanto, todo conhecimento gerado, em âmbito acadêmico, voltado, 

especificadamente, aos mestrados profissionais em áreas como: uma 

comunidade/vila, uma instituição de ensino básico, um bairro, uma cidade ou unidade 

de saúde, entre outras, visam a contribuir com a elaboração da pesquisa desenvolvida, 

podendo ser utilizado no intuito de ajudar para a melhoria de um entrave ou, mesmo, 

para sanar um problema recorrente no espaço analisado. 

Para tanto, a pesquisa integra uma etapa de formação durante o curso de 

mestrado profissional, uma vez que os mestrandos deverão ser capazes de utilizar, 

reconhecer e localizar a pesquisa nos seus campos de atuação. Assim, essa 

modalidade de mestrado tende a promover: 

 

(...) a capacitação para a prática profissional transformadora por meio da 
incorporação do método científico. Volta-se para um público 
preferencialmente oriundo de fora da academia e destinado à gestão, 
produção e aplicação do conhecimento orientado para a pesquisa aplicada, 
a solução de problemas e a proposição de novas tecnologias e 
aperfeiçoamentos tecnológicos (BARROS et al, 2005, p. 131). 

 

 
Nessa perspectiva, a pesquisa desenvolvida e aplicada no anexo da Escola 

Herval Soledade, localizado na Vila Cachoeira, bairro da cidade de Ilhéus/Bahia, tem 

como objetivo desenvolver práticas pedagógicas, as quais insiram os conteúdos 

inerentes ao Lugar onde a escola está localizada, de forma interdisciplinar. Nesse 

sentido, a proposta de Trabalho de Campo, apresentada a seguir, visa a contemplar 

tal objetivo, na busca por auxiliar o trabalho docente e contribuir no processo de ensino 

e aprendizagem dos educandos. 

 

 
1.1 A Leitura do Lugar: O Estudo do Meio na Vila Cachoeira 

 
 

Na proposta metodológica aqui apresentada, não temos a intenção de sugerir 

modelos prontos, pois, apenas, pretendemos, através do modelo proposto, ajudar 

na construção do planejamento do professor, no qual deve constar aspectos 
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importantes, tais como: os objetivos que se pretende alcançar durante a realização do 

Trabalho de Campo, os conteúdos, a profundidade com que a temática será abordada, 

de acordo com a realidade da turma, o detalhamento das atividades que serão 

desenvolvidas, dentre outros aspectos. 

 

 
1.1.1 – I Momento: Escolha do Tema 

 
 

 Nesse momento, o professor deverá fazer a escolha do tema individualmente 

ou, dependendo da maturidade da turma e da série, fazê-lo junto com os alunos, a 

partir da temática geral a ser abordada. Nessa pesquisa, propomos escolher o tema 

a partir da necessidade de se conhecer o Lugar a ser estudado, o bairro da Vila 

Cachoeira, em Ilhéus- BA. 

 Portanto, propomos como Tema para a realização desse o Trabalho de Campo: 

 
 

 
 
 
 

1.1.2 – II Momento: Objetivos 

 
 

 Depois da escolha do tema a ser trabalhado, o professor deverá apresentar 

aos alunos os objetivos a serem alcançados no Trabalho de Campo, a fim de fazer 

a sensibilização para a realização de tal atividade. E para dar seguimento ao 

planejamento da temática aqui indicada, sugerimos os seguintes objetivos: 

 
 

Tema: “A Vila Cachoeira: Passado e Presente” 
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Objetivo Geral: 
 
 

 Estudar acerca da relevância do Lugar: Vila Cachoeira para a escola, os 

moradores, assim como para os discentes que ali vivem, destacando os aspectos 

sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais daquele espaço. 

 

 
Objetivos Específicos: 
 
 

 Localizar a Vila Cachoeira no Espaço Geográfico no qual está inserida; 
 

 Compreender os conceitos básicos que envolvem a Ciência Geográfica: 

o Lugar e a Paisagem; 

 Reconhecer aspectos sociais, culturais e históricos presentes no Lugar; 
 

 Perceber as transformações do Lugar, no tempo e no espaço, ao longo das 

últimas décadas; 

 Coletar dados e informações da Vila, a partir de diferentes tipos de dados: 

entrevistas, documentos, imagens, outros. 

 

 
1.1.3 – III Momento: Organização e Planejamento 

 
 

 A partir do roteiro determinado e os objetivos traçados, é chegada a hora de o 

professor planejar o Trabalho de Campo, considerando as etapas já citadas 

anteriormente. 

 

1º Passo: 

 

O Professor deverá orientar os alunos sobre a importância e 
utilização do Caderno de Campo. 

 
 

2º Passo: 

O Professor deverá orientar os alunos na montagem do Caderno 

de Campo. Esse momento é considerado lúdico, pois o aluno poderá 

expressar sua criatividade na representação do lugar a ser estudado, 

por meio de um desenho, por exemplo. Sugerimos que nesta 

elaboração, o professor disponibilize diversos tipos de materiais como: 

lápis de cor, hidrocor, canetas coloridas, giz de cera, régua, cola gliter, 

dentre outros. 
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Capa do Caderno de Campo de Estudo do Meio da Vila Cachoeira no município 
de  Ilhéus – BA 
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1.2 Roteiro e Cronograma das Atividades 

 

 Nesse momento, o professor apresentará aos alunos o itinerário e as atividades 

a serem desenvolvidas no Trabalho de Campo, explicando sobre a importância e os 

objetivos a serem alcançados na visita dos lugares, previamente escolhidos. Para 

tanto, sugerimos a seguinte organização, mediante à temática escolhida para ser 

trabalhada: 

 

 
 

 
Itinerário 2 

 

Área de Estudo: Igreja São Francisco de Assis – Rua Deodata Matildes 

Objetivo Geral: Entender a importância da Igreja no processo de construção do anexo da 

Escola Herval Soledade, na Vila Cachoeira e da Unidade Básica de Saúde, para a comunidade. 

Itinerário 1 

 

Área de Estudo: O Pé de Tamarindo – Rua Beira Rio 

Objetivo Geral: Compreender o processo histórico inicial de ocupação da Vila Cachoeira, 

ocorrido às margens do rio, bem como identificar os elementos que compõem a paisagem. 

Objetivos Específicos: 
 

 Compreender a História de formação do Lugar e a importância de elementos 

da paisagem, a exemplo do Pé de Tamarindo, para a comunidade local; 

 Entender como ocorreu o processo de ocupação desordenada nas margens 

do rio Cachoeira e os seus impactos para o meio ambiente; 

 Identificar as atividades desenvolvidas pela população local no rio 

Cachoeira; 

Duração: 1 hora aula 
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Itinerário 3 

 

Área de Estudo: AVATIM – Rodovia Ilhéus – Itabuna, SN, Vila Cachoeira, Banco da Vitória 

Objetivo Geral: Compreender o papel que a empresa AVATIM desempenha na comunidade 

da Vila Cachoeira, em relação à sua intervenção na economia, sociedade e meio ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Identificar a relação existente entre a Empresa e a comunidade no processo de 

geração de empregos; 

 Identificar os trabalhos sociais desenvolvidos pela a empresa junto à comunidade da 

Vila Cachoeira; 

 Conhecer o compromisso ambiental que a empresa desenvolve dentro da Vila. 

Duração: 2 horas aulas 

 
 
 
 

1.3 Textos para sensibilização e mapas de apoio 

 
 

Nesse momento, o professor, através de uma música, de um poema, de uma 

poesia ou até mesmo uma imagem sobre o Lugar, apresentará aos alunos a proposta 

a ser desenvolvida no Trabalho de Campo, levantando questionamentos que possam 

 
Objetivos Específicos: 

 Compreender como a Igreja contribuiu no processo de formação da Escola; 

 Identificar o papel social da Igreja na comunidade; 

 Reconhecer a importância da mais antiga moradora da comunidade que foi 

homenageada, tendo seu nome dado à rua onde está a Igreja Católica e a Unidade de 

Saúde; 

 Ressaltar a importância da Unidade de Saúde para a população local 

Duração: 2 horas aulas 
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estimular os alunos a participarem da discussão, a partir dos seus conhecimentos 

prévios. 

Poderá também ser utilizado alguns mapas, a exemplo da localização do local 

a ser estudado, do município e do estado, para que o aluno possa compreender as 

diferentes escalas que envolvem o Lugar. 

 
 
 
 

Poema para Sensibilização: Ricachoeira 

Minha terra tem um rio 
onde os poetas bebem a inspiração e os desamparados da sorte pescam, no leito 

poluído 
peixes rarefeitos e doentios. 

 
Minha terra tem um rio 

onde navega uma civilização 
plantando cacau semente de ouro 

porque não sabe fazer outra coisa. 

 
Minha terra tem um rio onde lavadeiras franzinas velhas, moças, meninas 

limpam o lodo da roupa que nunca vestiram. 

 
Quem dera essas mulheres 

de mãos milagrosas pudessem lavar o individualismo 
que marca a gente do meu torrão. 

 
E minha terra teria um rio 

sem tantas cachoeiras nos olhos dos velhos desiludidos 
dos moços sem esperanças dos menores abandonados dos homens 

desempregados dos escravos sem remissão. 
(Ruy Póvoas) 
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1.3.1 Questionamentos para a Sensibilização do Tema proposto: 
 

1. De que assunto trata o poema? 

2. Qual o nome do Rio que está sendo citado no poema? 

3. Esse rio está presente no lugar onde você mora? O que ele 

representa para você? 

4. Como as pessoas utilizavam as águas do rio Cachoeira no passado? 

5. Qual a importância do rio Cachoeira para os moradores da Vila 
Cachoeira? 

6. De acordo com o poema, o que aconteceu com o rio para que as 

pessoas tenham cachoeiras nos olhos? 

7. Através de um desenho, represente o Rio Cachoeira descrito no poema. 

 
 
1.3.2 Atividade Cartográfica: Escalas Geográficas 

 

 
Para a realização da atividade desse momento de sensibilização, o professor 

deverá apresentar aos alunos o mapa de localização da Vila (proposta de trabalho 

sugerida na pesquisa) e sua relação com as diferentes Escalas Geográficas. 

 

Mapa de Localização do Município de Ilhéus com Destaque para o bairro da Vila 
Cachoeira 
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1.3.3 Como proposta de Atividade sugerimos: 
 

 Fazer a leitura do mapa com os alunos, mostrando a localização da Vila, do 

Município e do Estado, onde ela está inserida. 

 Identificar os elementos que compõem o mapa: Título, Legenda e a Escala. 

 Trabalhar com os alunos os diferentes conceitos que envolvem as Escalas 

Geográficas do local a ser estudado: Lugar, Vila, Município e Estado. 

 

 
1.4 Entrevistas 

 
 

A entrevista exerce um papel importante na realização do Trabalho de Campo e 

para a sua aplicação se faz necessário que o professor possa estruturá-la de forma 

objetiva, visando, através da interdisciplinaridade, levantar informações sobre o lugar a 

ser estudado, a fim de destacar elementos importantes, os quais contribuirão para o 

desenvolvimento do trabalho. 

Nessa etapa, sugerimos que o professor agrupe os alunos em equipes para a 

aplicação da entrevista, que deverá ser elaborada previamente, considerando aspectos 

que atinjam os objetivos propostos para a realização do Trabalho de Campo. A entrevista 

poderá ser aplicada pelos grupos, a uma quantidade de moradores, equivalente a 

quantidade de grupos formados e escolhidos previamente, junto ao professor. 

 Como modelo, propomos o Roteiro de Entrevista a seguir: 
 
 

 

 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
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Escolaridade: 
 

Ensino Fundamental Séries Iniciais (  ) 

Ensino Fundamental Séries finais ( ) 

Ensino Médio ( ) 

Ensino Superior Completo ( ) Ensino 

Superior Incompleto (  ) 

Profissão/Ocupação:    

Escola Municipal Herval Soledade – Ilhéus/BA 

Anexo – Vila Cachoeira 

Roteiro da Entrevista aos Moradores da Vila Cachoeira 

PARTE I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome:   

Idade   Sexo: ( ) M ( ) F 

Naturalidade (cidade):   

PARTE II – Entrevista 
 

1. Há quanto tempo você mora na Vila Cachoeira? 

__________________________________________________________________ 

2. Onde morou antes de vir para a Vila Cachoeira? 

__________________________________________________________________ 

3. Por que escolheu a Vila Cachoeira para morar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Qual o lugar da Vila que você mais gosta ou acha bonito? Por quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Você percebe mudanças na paisagem da Vila Cachoeira ao longo dos tempos? 

Quais? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
6. Em sua opinião, essas mudanças foram positivas ou negativas? Por quê? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Como era viver no bairro antigamente? O que mudou? O que mais sente falta em 

relação à forma antiga de vida no bairro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
8. Qual a importância do rio Cachoeira para os moradores da Vila? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
9. Existem problemas ambientais na Vila? Qual(is)? 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
10. De que maneira esses problemas prejudicam a saúde da sua família? 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Ao término da aplicação da entrevista, os alunos deverão agradecer aos 

participantes da pesquisa e deverão anexar, no Caderno de Campo, as informações 

para que em sala de aula, junto ao professor, possam organizar as informações 

através de painéis, quadros, tabelas, e outros, os resultados levantados em Campo. 

 

 

1.5 Registros de desenhos 

 

 

É importante que o professor nesse momento oriente o aluno a realizar no 

Caderno de Campo desenhos sobre os espaços observados e aquilo que mais lhe 

chamou à atenção. Essa etapa poderá ser realizada no retorno à sala de aula, ou em 

casa, para que o aluno possa concretizá-la de forma mais organizada. 

 

 
1.5.1– IV Momento: O Campo 

 
 

A saída a Campo é considerada o momento de maior expectativa, por parte dos 

alunos, pois fora do ambiente escolar, eles irão explorar outros espaços, 

desenvolvendo assim, a sua capacidade de compreensão e investigação, que 

contribuirá na sistematização do conhecimento. 

Nesse momento, a proposta de visitar os itinerários 1, 2 e 3 está baseada no 

critério de serem locais conhecidos na comunidade e ao mesmo tempo por serem 

considerados locais que apresentam uma grande riqueza histórica, cultural e 

ambiental. A partir desse critério, os locais escolhidos para a visita a Campo, como já 

citados anteriormente, são: I. O Pé de Tamarindo; II. A Igreja Católica São Francisco; 

III AVATIM. 

 

 Assim, a construção dos itinerários serão estruturados da seguinte forma: 

 
 

 Itinerário I: O Pé de Tamarindo. O local estudado corresponde a Rua Beira Rio e ao 

ponto onde encontra-se localizado o mais antigo Pé de Tamarindo da comunidade. 

Esta visitação se baseia no estudo do principal marco histórico, do processo de 
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formação da Vila. 

 

 
 Itinerário II: Igreja São Francisco de Assis. Considerada uma referência para a 

comunidade, por desenvolver diversos trabalhos sociais e por ser o primeiro local a 

abrigar as primeiras salas da Escola Herval Soledade. Esta visitação corresponde à 

importância de conhecer essa entidade, bem como sua função social. 

 

 Itinerário III: AVATIM. A empresa, considerada de grande porte nacionalmente, 

localizada nas proximidades da comunidade e absorvendo mão de obra local, 

desempenha um importante papel econômico e social. A visitação à sede desta 

possibilitará ao aluno ampliar a sua percepção da relação das diferentes Escalas 

Geográficas, que se estabelecem entre o Local, o Nacional e o Global. 

Mediante os itinerários mencionados, para esta proposta não foi estabelecida, 

a série, tão pouco os conteúdos a serem trabalhados, por entender que o professor 

deverá adequar a proposta a cada turma das séries iniciais do Ensino Fundamental e 

buscar desenvolver as etapas sugeridas, obedecendo às características e às 

necessidades de cada turma. 

O Trabalho de Campo tem início na escola, pois o professor reunirá a turma no 

pátio, para passar algumas orientações importantes sobre o começo das atividades, 

conforme pontuamos abaixo: 

 Atenção às explicações dos professores e dos entrevistados; 
 

 Registro das informações no Caderno de Campo; 
 

 Manutenção da disciplina durante o percurso da atividade; 
 

Assim, a primeira atividade a ser desenvolvida na saída de Campo também 

acontecerá no pátio da escola, quando o professor entregará a cada aluno um mapa 

de localização da Vila, contendo o nome das ruas, para que o aluno possa localizar 

os itinerários a serem visitados. Esse mapa deverá ser anexado no Caderno de 

Campo, como sendo a 1ª Etapa da atividade. Para tanto sugerimos: 
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De posse do mapa, o professor deverá iniciar a leitura junto aos alunos, pedindo 

para que localizem os pontos a serem visitados, criando uma legenda. Para tanto, o 

professor deverá disponibilizar lápis de cor, a fim de que sejam feitas as marcações: 

 Pintar de vermelho a Rua Beira Rio e marcar um X a provável 

localização do Pé de Tamarindo; 

 Pintar de verde a Rua Deodata Matildes e marcar com um X a Igreja 

Católica São Francisco; 

 Pintar de laranja a Rodovia Jorge Amado (BR 415) e marcar com um X 

a sede da AVATIM. 

 Pintar de azul o leito do rio Cachoeira. 
 

Em seguida, após a localização dos pontos, o professor e os alunos devem se 

deslocar para o primeiro itinerário a ser visitado. 
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Neste momento, durante o trajeto, o professor conduzirá os alunos pela Rua 

Beira Rio, em direção ao Pé de Tamarindo, levantando questionamentos acerca do 

espaço a ser estudado: 

 Que tipo de Paisagem está sendo observada? Natural ou 
Construída? 

 

 Quis elementos naturais fazem parte dessa paisagem? 
 

 Quais elementos construídos pelo homem podem ser observados 

nesse lugar? 

 Que tipos de moradias predominam nesse espaço? 
 

 Que tipos de atividades comerciais se desenvolvem nesse lugar? 
 

 Quantos estabelecimentos comerciais estão localizados nessa rua? 
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Chegando ao local de estudo, o Pé de Tamarindo, o aluno deverá observar 

atentamente o entorno da Paisagem, com a finalidade de identificar os elementos que 

a compõem, registrando no Caderno de Campo a descrição do lugar observado. 

Em seguida, caberá ao professor fazer uma contextualização histórica, social, 

cultural, econômica e ambiental da área estudada pontuando: 

 Como surgiu a Vila Cachoeira? 
 

 Por que a Vila recebeu esse nome? 
 

 Qual a importância do Rio Cachoeira para a população da Vila? 
 

 Por que o Pé de Tamarindo é considerado um marco histórico para os 

moradores da Vila? 

 Quais problemas ambientais podem ser identificados nesse espaço? 

 

 
Após essa mediação, o professor deverá solicitar que os alunos comentem o 

que mais chamou a atenção no lugar, quais foram as suas impressões e curiosidades, 

criando um desenho, através do qual registre a área estudada. 
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O segundo ponto a ser visitado no Campo, é a Igreja de São Francisco de Assis, 

considerada um importante ponto de referência para a comunidade, por se tratar de 

uma entidade social, que desenvolve diversos projetos, visando atender algumas 

necessidades locais, além de ter sido a sede das primeiras salas do anexo da Escola 

Herval Soledade na Vila. 

Neste momento, o professor ou uma representatividade da igreja deverá 

apresentar aos alunos o contexto histórico, que envolve a construção da escola na 

Vila, considerando os principais aspectos: 

 

 A importância histórica da Igreja de São Francisco de Assis para a 

comunidade da Vila; 

 Data de fundação das primeiras salas de aula, alojadas no salão 
paroquial; 

 

 Primeiras séries formadas; 
 

 O papel da Igreja no processo inicial de construção da sede da escola. 

 

 
Após a contextualização histórica acerca da Igreja, os alunos deverão levantar 

informações sobre: 

 

1. Influência da Igreja no processo de formação da Vila. 
 

2. Atividades sociais desenvolvidas pela Igreja São Francisco de Assis. 
 

3. Participação da Igreja no processo de formação dos jovens na 
comunidade. 

 

Após esse importante momento histórico e ainda, visitando as demais ruas da 

Vila, os alunos deverão aplicar os questionários, que foram previamente elaborados, 

com o intuito de obter mais informações dos moradores a respeito do Lugar e assim 

enriquecer o Trabalho de Campo e seus conhecimentos sobre a Vila Cachoeira. 
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O terceiro e último itinerário a ser visitado é a AVATIM, localizada na Rodovia 

Jorge Amado (BR 415), SN, Banco da Vitória, por se tratar de uma empresa que atua 

em escala local, regional, nacional e até mesmo internacional, fabricando e 

comercializando produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e 

empregando, em seu quadro funcional, alguns moradores da Vila Cachoeira, além de 

desenvolver junto à comunidade projetos sociais e ambientais. 

No decorrer da visita, faz-se necessária a participação de um representante da 

empresa, que deverá fazer uma exposição sobre os seguintes pontos: 

 Histórico da Empresa: Como surgiu? Quem são os proprietários? Por que 

está instalada nesta localidade? Quanto tempo em atividade? O que 

fabrica? 

 Explicar como ocorre o processo de produção da Empresa, de onde 

vem à matéria – prima e onde os produtos são comercializados. 

 Falar sobre os Projetos desenvolvidos pela empresa. 

 

 
Após a exposição, os alunos deverão fazer no Caderno de Campo os seguintes 

registros: 
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 O que mais lhe chamou atenção na empresa? 

 Quais as ações sociais e ambientais apresentadas pela empresa e sua 

relação com a comunidade da Vila Cachoeira? 

 Quantos funcionários estão empregados na empresa atualmente? 
 

 Desses funcionários, quantos são moradores da Vila? 
 

 Além da geração de emprego, quais outros benefícios a empresa 

disponibiliza para os moradores da Vila Cachoeira? 

 

 
Afora esses questionamentos, os alunos também deverão fazer registros 

fotográficos do local, caso a empresa permita. 

Ao retornar do Campo e de posse das informações levantadas, é chegado o 

momento de sistematizar o conhecimento adquirido através da visita, e cabe, ao 

professor, junto aos alunos, rodas de conversas, dialogarem sobre as atividades 

desenvolvidas, expondo as impressões que tiveram, o que mais chamou a atenção, 

os pontos positivos e os pontos negativos da atividade, o que aprenderam sobre o 

Lugar estudado, dentre outros. 

Em seguida, o professor deverá agrupar as informações coletadas, para serem 

trabalhadas pelas diferentes áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar, 

explorando essas informações e desenvolvendo, com os alunos, algumas atividades 

que farão parte de uma Exposição, na escola, sobre a Vila Cachoeira. Para tanto, 

sugerimos como proposta interdisciplinar: 
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Língua Portuguesa e Artes: O aluno utilizará o Poema trabalhado no 

momento de sensibilização “Ricachoeira”, para a produção de um painel ilustrado, 

com a finalidade de apresentar, aos visitantes da exposição, a importância do rio 

Cachoeira para a Comunidade no passado e no presente, assim como os seus 

principais problemas ambientais. 

História e Língua Portuguesa: A partir das fotografias registradas no Pé de 

Tamarindo e nos demais pontos visitados e através das informações históricas 

adquiridas a respeito do Lugar, os alunos poderão produzir um Mural, expondo as 

fotos e alguns registros escritos, a respeito do processo de formação da Vila. 

Geografia e Ciências: Os alunos poderão confeccionar, com a ajuda dos 

professores, uma maquete, destacando a presença do rio Cachoeira e da vegetação 

na Vila. E no momento da Exposição, os alunos poderão apresentar aos visitantes 

informações importantes como: 

 
 

1. O Tipo de vegetação encontrada nas margens do Rio; 
 

2. As espécies animais encontradas na área estudada; 
 

3. Os principais problemas ambientais que afetam o rio e a comunidade. 

 

 
Matemática, Artes e Ciências: A partir das informações obtidas sobre a 

quantidade de moradores, como vivem, o que comercializam e também sobre as 

informações obtidas na visita à AVATIM, a respeito da quantidade moradores que 

trabalham na empresa e o tipo de atividades que é desenvolvida, os alunos poderão 

organizar cartazes com gráficos, mostrando esse levantamento estatístico, e poderão 

também fazer uma exposição dos produtos comercializados pelos moradores da Vila 

(frutas, verduras, hortaliças, peixes, pitú, camarão, dentre outros), bem como construir 

tabelas, mostrando o valor nutricional de cada produto e a sua escala de distribuição. 

Língua Portuguesa e Geografia: Além das sugestões apresentadas, o 

professor junto aos alunos poderão produzir Paródias e Poemas sobre a Vila, 

enfatizando os aspectos geográficos, físicos, culturais e sociais, e por fim uma 

dramatização para ser apresentada pelos alunos, mostrando o passado e o presente 

da Vila Cachoeira. A partir da realização das atividades interdisciplinares propostas, a 
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Escola deverá agendar uma data para a exposição do material produzido, 

direcionando esse evento para a visitação da comunidade da Vila Cachoeira. 

 

 
1.6 O Estudo do Meio: “A Vila Cachoeira na perspectiva da Educação 
Geográfica” 

 

 
Para se pensar, atualmente, no ensino de Geografia como algo eficaz e capaz 

de despertar o pensamento crítico, a tomada de posição, participação e o referencial 

espacial dos alunos perante a sociedade, faz-se mister necessário repensar a relação 

entre teoria e prática. Nesse aspecto, os desafios são grandes, sendo necessário 

refletir a respeito da forma que, tradicionalmente, a Geografia vem sendo ensinada. É 

importante encontrar meios para transformar a aprendizagem em algo significativo, 

que articulem os diversos saberes, no intuito de dar significado ou mesmo ressignificar 

os conhecimentos. 

Mediante tal realidade, o Estudo do Meio, a partir da percepção da Educação 

Geográfica visa ao desenvolvimento de atitudes que reflitam criticamente sobre os 

problemas sociais, culturais, econômicos, ambientais e políticos presentes nos 

espaços de vida dos educadores e educandos. 

Praticar a Educação Geográfica implica na valorização dos conhecimentos, 

saberes e experiências de vida dos sujeitos. Tais experiências são construídas, em 

diversos espaços como: ruas e lugares, bem como nas relações estabelecidas com 

as outras pessoas. Todo esse processo de educação é fundamental para que o sujeito 

crie as relações com “o mundo”. Desta forma, o próprio ato de ensinar, nos espaços 

escolares, pode ser redimensionado, construindo atitudes, que valorizem o educando 

como sujeito repleto de experiências de vida, construídas nas relações com/no 

mundo, sob a curiosidade sobre si, o outro e o espeço, além da capacidade criativa e 

portadora de um olhar inquieto sobre a vida (CASTROGIOVANNI, 2011). 

Desta maneira, a Educação Geográfica emerge dentro das nossas práticas 

socioespaciais, nas ações construídas no dia-a-dia e nas macro e microdinâmicas, 

em que estamos inseridos. Assim, constituem-se, na essência dessa perspectiva de 

construção conhecimentos geográficos, os processos e dinâmicas sociais, que 

constituem o espaço geográfico, nos quais fazemos parte. 
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Neste sentido, ao destacarmos o espaço como essência da concepção de 

Educação Geográfica, consideramos pertinente continuar nossas discussões a partir 

das observações feitas no Trabalho de Campo, direcionando o olhar dos educandos 

para as questões que estão presentes no espaço e que, por sua vez, não despertam 

a sua visão crítica e reflexiva. Assim, cabe à Geografia, de acordo com Santos (2012, 

p. 63), “estudar o conjunto indissociável dos sistemas de objetos e de ações que 

constituem esse espaço”. 

Desse modo, ao trabalhar os conteúdos em sala de aula e fazer a sua relação 

com o espaço de vivência, o educador deve problematizar estes conteúdos, a fim de 

que os educandos possam compreender melhor a realidade que vivem, formulando 

hipóteses que expliquem as transformações ocorridas no espaço, possibilitando assim 

conhecer a inter-relação existente entre o local e o global. 

Neste contexto, cabe destacar que a geografia escolar possui um papel 

fundamental para a compreensão do espaço e, consequentemente, para a sociedade. 

Nos anos iniciais, entretanto, sabemos que a atenção aos conhecimentos geográficos 

é muitas vezes negligenciada ou mesmo esbarram em dificuldades que perpassam, 

desde a formação do professor (geralmente pedagogos devido sua formação 

generalista, desenvolvendo grandes dificuldades para trabalhar com os conteúdos), 

bem como a estrutura curricular da escola, com carga horária que privilegia os estudos 

de língua portuguesa e matemática. 

Assim, ao desenvolver uma proposta de Trabalho de Campo, conforme o 

planejamento sugerido na pesquisa, o professor deverá conduzir os alunos não só a 

conhecer os itinerários propostos, e sim a desenvolverem uma reflexão das questões 

sociais, políticas e econômicas que estão presentes na vida da comunidade e que 

refletem as desigualdades existentes no espaço geográfico, pois, é na infância que as 

relações no/com espaço se tornam, gradativamente, mais complexas, sendo relevante 

fazer a leitura do Lugar para poder compreender o Mundo. 

Palco de diversas transformações socioespaciais ao longo dos tempos, a Vila 

Cachoeira reflete as condições e modos de vida, que se organizam e se estruturam 

nesse espaço, sendo, portanto, um lugar que apresenta uma realidade excludente, 

marginalizada e segregada, fruto de uma sociedade capitalista. 

Desse modo, ao visitar o primeiro itinerário, identificado como o Pé de 
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Tamarindo, o aluno não deverá observar apenas os elementos da paisagem e a 

formação histórica do lugar, faz-se necessário que o professor, através de uma visão 

crítica e reflexiva, conduza os alunos a pensarem acerca do processo de ocupação 

desordenada daquele espaço, identificando os tipos de moradias existentes e 

relacionando-as com as demais moradias, localizadas na parte mais central da vila; 

os impactos ambientais provocados pela retirada da mata ciliar nas margens do rio; o 

lançamento de dejetos (esgoto) diretamente no rio, contribuindo com o aumento da 

poluição e por fim, conduzir o aluno a pensar a respeito da importância e da destruição 

que a comunidade vem provocando, ao longo dos tempos, no rio Cachoeira, tendo em 

vista que, ao mesmo tempo em que o rio é considerado um local de lazer e de fonte 

de renda, tem sido alvo de ações involuntárias da comunidade local, decorrentes de 

políticas públicas ausentes, as quais deveriam contribuir para o bem estar e 

desenvolvimento da população da vila. 

Outro aspecto a ser analisado na Vila e que merece uma reflexão mais 

aprofundada diz respeito às questões sociais presentes na comunidade, tendo como 

ponto de partida a participação da Igreja, no processo inicial dos trabalhos 

desenvolvidos na Vila Cachoeira, por se tratar de uma entidade que visa atender às 

necessidades da população. Entretanto, faz-se necessário também refletir junto aos 

alunos, a ausência de serviços essenciais que devem ser comprometidos em 

desempenhar, na comunidade, outras funções sociais, tais como: médicos, pois no 

posto de saúde a população só dispõe de enfermeiros; serviço de transporte que 

circule por dentro da Vila; policiamento efetivo, uma vez que existe um posto policial 

desativado e a viatura que faz a ronda na comunidade vem de Ilhéus, quando 

solicitada; a instalação de farmácias populares, pois na comunidade não há; serviço 

de coleta de lixo periódica, uma vez que os moradores só tem acesso a esse serviço 

três vezes na semana; serviço de saneamento básico, pois o esgoto, em grande parte 

na Vila, corre a céu aberto, contribuindo assim para a proliferação de doenças; 

pavimentação; dentre outros aspectos. 

Por fim, ao se discutir o último ponto visitado, a AVATIM, o professor deverá 

levar o aluno a refletir sobre a localização da Empresa em uma área da Mata Atlântica, 

que se encontra bastante devastada, visando identificar ações da empresa que 

contribuam para a preservação do meio ambiente, bem como conhecer o modo como 

a empresa trata os resíduos da produção, a água utilizada e o esgoto. Outro aspecto 
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importante que deve ser refletido diz respeito às ações sociais que a empresa poderia 

prestar à comunidade, não só no sentido da geração de emprego, mas também no 

desenvolvimento de outros serviços como: construção de quadras esportivas, projetos 

culturais, oficinas de artesanato, doação de materiais escolares, cursos de 

capacitação para os jovens, entre outros serviços. 

Portanto, ao considerar que nosso conhecimento geográfico é constituído, 

cotidianamente, em sociedade e nas relações com/no espaço, pode-se traçar 

caminhos à superação do ensino pautado somente na transmissão dos conteúdos, 

procurando torná-los significativos à vida do aluno. Nesta perspectiva, Cavalcanti 

(2008) ressalta o desenvolvimento dos modos de pensamento geográfico nas práticas 

sociais cotidianas, e a importância dos métodos e procedimentos da Educação 

Geográfica, que contribuem para os sujeitos captarem a sua realidade, criando 

consciência da sua espacialidade. 

Igualmente, 

 
Esse modo de pensar geográfico é importante para a realização de 
práticas sociais variadas, já que essas práticas são sempre práticas 
socioespaciais. A materialização dessas práticas que se realizam 
num movimento entre pessoas e os espaços vão se tornando cada 
vez mais complexa, e sua compreensão cada vez mais difícil, o que 
requer referências conceituais sistematizadas, para além de suas 
referências espaciais cotidianas, carregadas de sentidos, de 
histórias, de imagens, de representações (CAVALVANTI, 2008, pp. 
35-36). 

 

Neste sentido, ressaltamos que o entendimento da Educação Geográfica não 

se restringe às práticas e metodologias de ensino da Geografia, mas engloba 

estratégias elaboradas pelos sujeitos, resultando na construção da noção espacial e 

constitui o seu conhecimento geográfico, elaborações essas advindas de suas 

experiências com/no espaço. 

A constituição da Educação Geográfica pode ser entendida pela existência de 

uma dimensão relacionada às práticas socioespaciais dos sujeitos e, por outra 

dimensão que envolve as referências conceituais, metodológicas concernentes aos 

movimentos de ensino e aprendizagem, construídos no contexto da geografia escolar, 

imbricando, ambas, às perspectivas, à transgressão de uma concepção reduzida à 

transmissão de conteúdos. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
A Escola e o Ensino de Geografia devem ser portas abertas para o mundo, 

possibilitando ao aluno compreender a pluralidade das relações sociais, culturais, 

físicas, econômicas e dos fenômenos mundiais. E para atuar, satisfatoriamente, 

neste mundo é preciso ter desenvolvido determinadas habilidades e competências 

para ser um cidadão. Dessa forma, cabe ao professor elaborar estratégias de ensino, 

as quais possibilitem ao aluno relacionar os conteúdos sistematizados em sala de 

aula, relacionando-os com a realidade vivida, ou seja, seu Lugar de entorno. 

Ensinar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais não é uma tarefa 

tão difícil quanto possa parecer, mas, é uma importante alternativa para dissolver a 

ideia de uma escola desconectada da vida real, focada em conteúdos estanques, 

cuja memorização e o ensino de Matemática e Português sejam o único caminho a 

ser seguido. 

Pensando na necessidade de uma escola e um ensino mais contextualizado 

e que valorize a comunidade local, elaboramos uma Aula de Campo sobre o Estudo 

do Meio, pretendemos contribuir com a sugestão de se trabalhar o Lugar como 

metodologia para o Ensino da Geografia, a fim de que os alunos possam perceber 

uma relação entre os conteúdos sistematizados pelos professores e suas 

experiências no Lugar vivido. 

Desejamos que este trabalho possa contribuir, não só para a Escola em que 

esta pesquisa se desenvolveu, mas, também para que possa ser aplicado em outras 

unidades de ensino, por meio de outros profissionais da educação. 
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