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RESUMO 

 

Este trabalho buscou discutir a importância do Estudo do Meio como ferramenta para uma 

aprendizagem significativa, a partir do estudo da produção do espaço da cidade de Pojuca-

Bahia após implantação no bairro de Central da Ferbasa - CIA de Ferro Ligas da Bahia, 

através do qual foi avaliado o desempenho dos alunos das turmas do 7º Ano matutino MB e 

ME da Escola Municipal Dalva Ferreira Pinto, a partir da proposta de trabalho com atividades 

de Estudo do Meio. Foi proporcionada aos estudantes a vivência com atividades de Estudo do 

Meio para o desenvolvimento da pesquisa científica, de forma a ampliar o conhecimento 

acerca da realidade em que esses estavam inseridos, buscando promover uma aprendizagem 

que se revelasse significativa para os estudantes, através das aulas de Geografia. O referido 

projeto foi desenvolvido com base na pesquisa-ação, que segundo Thiollent (2005, p. 16) “é 

um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo”. O trabalho foi 

realizado de modo que os estudantes fossem autores do seu próprio conhecimento, visto que 

os mesmos foram orientados durante todo o processo, porém o trabalho de pesquisa foi 

realizado por eles, desde a confecção do diário de bordo, a divisão de tarefas, até a entrevista 

com os moradores do bairro de Central, objetivando assim a produção do conhecimento e uma 

aprendizagem autônoma.  

 

Palavras-chave: Estudo do Meio. Educação Científica. Aprendizagem Significativa. 

 

ABSTRACT  
 

This work aimed to discuss the importance of the Environment as a tool of a significant learning from 

the study of the creation of space of the city of Pojuca/Ba after implementation of the district in 

Central of Ferbasa – “CIA de Ferro Ligas da Bahia”, which allowed the evaluation of the students 

attending the 7
th
 grade morning MB and ME of “Dalva Ferreira Pinto School”, based on a work 

proposal with activities related to the Environment. The students could have the experience of the 

Environment through activities which were provided to them in order to develop the scientific research 

aiming to increase knowledge on their own reality seeking to promote a learning that was significant 

for the students, through the classes of Geography. This project was developed based on action 

research, which according to Thiollent (2005, p.16) "is a type of empirical social research that is 

conceived and carried out in close association with an action or with the resolution of a collective 

problem". The work was carried out so that the students were authors of their own knowledge, 

although they were guided during the whole process, the research work was done by them, since the 

preparation of the logbook, the division of tasks, until the interview with the residents of the Central 

district, aiming at the production of knowledge and autonomous learning. 

 

Keywords: Environmental Study; Scientific Education; Significant Learning. 
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1. INTRODUÇÃO      

 

A Escola Municipal Dalva Ferreira Pinto, foi construída em 1980 e constituía uma 

escola do Estado, porém no ano de 2015 foi municipalizada. A escola localiza-se na Rua 

Walter de Almeida Mansur, S/N, no Bairro Nova Pojuca, no município de Pojuca-Ba.  

 É uma escola pequena, possui apenas seis salas e funciona nos turnos Matutino e 

Vespertino, com duas turmas do 6º ano, três turmas do 7º ano e uma sala para atividades do 

Projeto Mais Educação, atendendo alunos provenientes de vários bairros e da zona rural deste 

município. 

Por se tratar de uma escola localizada em um bairro periférico, que atende estudantes 

de diversos bairros e que muitas vezes demonstram uma falta de motivação e interesse com os 

assuntos pedagógicos, faz-se necessário um outro olhar para essa realidade, visto que a escola 

deve ser um lugar que represente acolhimento, e que proporcione conhecimento e 

aprendizagem.  

Dessa forma, buscou-se inovar nas aulas de Geografia, visto que esta disciplina é 

capaz de contemplar o aprendizado e a compreensão da realidade vivida por esses estudantes. 

Nessa perspectiva, conforme o Parâmetro Curricular Nacional de Geografia, PCN, 

essas transformações indicaram que: 

 
“Os métodos e as teorias da Geografia Tradicional tornaram-se insuficientes para 

apreender a complexidade do espaço. A simples descrição tornou-se insuficiente 

como método. Era preciso realizar estudos voltados para a análise das ideologias 

políticas, econômicas e sociais. A partir dos anos 60, sob influência das teorias 

marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia Tradicional, cujo centro de 

preocupações passa a ser as relações entre a sociedade, o trabalho e a natureza na 

produção e apropriação dos lugares e territórios”. (BRASIL.1998, p.21) 

 

E concluiu ainda que: 
 

“Essa nova perspectiva considerava que não bastava explicar o mundo, era preciso 

transformá-lo. Assim, a Geografia ganhou conteúdos políticos que passaram a ser 

significativos na formação do cidadão.” (BRASIL. 1998, p.22) 

 

Sendo assim, a Geografia deve ser encarada como uma disciplina para além dos muros 

da escola, pois é uma ciência capaz de fazer com que os estudantes consigam transcender 

barreiras e obstáculos na compreensão do mundo em que vivem, ressaltando que o professor é 

peça fundamental nessa transição.   

É importante salientar que apesar dessas modificações, da Geografia tradicional, 

alicerçada na memorização, até a chamada Geografia crítica, alicerçada nas relações sociais, o 
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ensino de Geografia nas escolas públicas ainda precisa ser reestruturado, de modo que as 

aulas devam estar voltadas para o estudo da realidade local fazendo-se necessário que esteja 

em evidência para o estudante a relação do local com o global, para que o mesmo possa 

desenvolver habilidades para melhor compreender essa interação.     

O ensino de Geografia com ênfase na realidade vivida pelos estudantes proporcionará 

aos mesmos uma análise crítica do meio ao qual estão inseridos, visto que as aulas de 

Geografia podem ser utilizadas como “laboratórios” para a investigação in loco do que se 

deseja pesquisar.  

Ainda segundo o Parâmetro Curricular Nacional, PCN, acerca do ensino de geografia 

dispõe que: 

“O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreender de forma mais ampla a 

realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais consciente e 

propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram conhecimentos, 

dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com os quais este campo do 

conhecimento opera e constitui suas teorias e explicações, de modo que possam não 

apenas compreender as relações socioculturais e o funcionamento da natureza às 

quais historicamente pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma 

singular de pensar sobre a realidade: o conhecimento geográfico”. (BRASIL, 1998, 

p. 74) 

 

Nesta perspectiva faz-se necessário a utilização do Estudo do Meio, visto que “O 

Estudo do Meio pode ser compreendido como um método de ensino interdisciplinar que visa 

proporcionar para alunos e professores o contato direto com determinada realidade, um meio 

qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar” (LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p.1). 

Segundo Pontuschka (2004a) e Bittencourt (2005), há registros no Brasil que 

demonstram que o Estudo do Meio já era realizado em escolas desde o início do século XX, 

sobretudo em São Paulo com o intuito de fomentar o espírito crítico sobre o contexto social 

do entorno da escola ao qual os estudantes pertenciam.  

Sendo assim, a realização do Estudo do Meio nas escolas possui ênfase no 

conhecimento da realidade dos estudantes e a utilização de atividades de estudo do Meio nas 

aulas de Geografia dará ao estudante a oportunidade de conhecimento de si próprio como 

parte integrante do meio, facilitando assim sua compreensão. Faz-se necessário ressaltar que 

as atividades de campo, orientada por um professor, é de suma importância para que o 

estudante comece a interagir com o meio pesquisado, além de contribuir para o interesse pela 

pesquisa e a efetivação de uma educação científica, visto que segundo os ideais contidos no 

PCN de Geografia, Primeiro Ciclo:  

 

“É fundamental também que o professor conheça quais são as ideias e os 

conhecimentos que seus alunos têm sobre o lugar em que vivem, sobre 
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outros lugares e a relação entre eles. Afinal, mesmo que ainda não tenham 

tido contato com o conhecimento geográfico de forma organizada, os alunos 

são portadores de muitas informações e ideias sobre o meio em que estão 

inseridos e sobre o mundo, têm acesso ao conhecimento produzido por seus 

familiares e pessoas próximas e, muitas vezes, às informações veiculadas 

pelos meios de comunicação”. (BRASIL, 1998, p. 87) 

 

O referido trabalho está subdividido em quatro capítulos, de modo que o primeiro 

capítulo traz uma reflexão acerca da necessidade da inserção da Educação Científica nas 

escolas públicas, visto que a mesma pode colaborar para a integração entre a pesquisa e o 

fazer científico. No segundo capítulo há uma discussão acerca da importância do Estudo do 

Meio como ferramenta para uma aprendizagem significativa durante as aulas de Geografia, 

tornando o processo de ensino/aprendizagem mais prazeroso, no momento em que 

oportunizou aos estudantes um estudo voltado para sua realidade vivida. No terceiro capítulo 

há uma apresentação das etapas do processo de desenvolvimento do projeto, bem como as 

discussões acerca dos resultados obtidos com o mesmo e o quarto capítulo composto pelas 

considerações finais.  

 

 

1.1 A NECESSIDADE DA INSERÇÃO DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DESDE AS SÉRIES INICIAIS 

 

 

A aprendizagem é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes, para que se 

tornem de fato, cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. O desenvolvimento 

do país depende da garantia de uma educação de qualidade, onde as escolas funcionem de 

acordo com as necessidades estudantis, tais como a compreensão da realidade vivida por esses 

estudantes e a relação que os mesmos possuem com a comunidade à sua volta.  

Nesse contexto, faz-se necessário a inserção da educação científica nas escolas, pois a 

mesma é vista por Demo (2009), como uma das habilidades do século XXI, visto que hoje, o 

desafio maior é produzir conhecimento, e não mais apenas “transmitir”.  

A educação científica baseia-se, primordialmente, na expectativa da sociedade de 

conhecimento, reconhecendo que a produção de conhecimento inovador se tornou, tanto mais, 

o divisor de águas em termos de oportunidades de desenvolvimento (Castells, 1997; 

Duderstadt, 2003). 

Por conseguinte, promover a inserção da educação científica nas escolas públicas 

desde as séries iniciais é vislumbrar uma integração entre a pesquisa e o fazer científico para a 
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construção de uma sociedade alfabetizada cientificamente. Pois, a partir dessa inserção, os 

estudantes terão a possibilidade de se (re) conhecerem enquanto cidadãos cientificamente 

alfabetizados e aptos a utilizarem a educação científica como um “veículo impulsionador” 

para a transformação e o desenvolvimento da sociedade, em escala  local, e quiçá global.  

Nesse contexto, Oliveira traz uma definição acerca de uma educação científica que 

priorize a formação de cidadãos “cientificamente cultos”: 

 

Um conceito multidimensional envolvendo simultaneamente três dimensões: 

aprender Ciência (aquisição e desenvolvimento de conhecimento 

conceitual); aprender sobre Ciência (compreensão da natureza e métodos 

da Ciência evolução e história do seu desenvolvimento bem como uma 

atitude de abertura e interesse pelas relações complexas entre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente); aprender a fazer Ciência 

(competências para desenvolver percursos de pesquisa e resolução de 

problemas) (OLIVEIRA, 2010, p.26-27). 

  

Consequentemente, o educando que tiver acesso a essa nova forma de aprender 

Ciência, terá uma significativa contribuição para a sua formação cidadã e será capaz de 

interagir e compreender o mundo à sua volta. 

Para Chassot, o termo educação científica representa “o conjunto de conhecimentos 

que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem” (Chassot, 

2000). 

Levando em consideração, que o mundo do trabalho está cada vez mais competitivo e 

que um país só avança se investir em educação faz-se necessário e urgente a efetivação da 

educação científica nas escolas públicas, visto que, a mesma representará um diferencial na 

vida profissional dos educandos, proporcionando aos mesmos, condições igualitárias de 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

Vale ressaltar que uma educação de qualidade que contemple a todos, deve ser 

encarada como prioridade em um país que queira crescer e se desenvolver economicamente, 

de forma que a falta desta não seja fator preponderante para uma maior exclusão social.  

Acerca disso, a Declaração da UNESCO assegura que: 
 

A educação científica, em todos os níveis e sem discriminação, é requisito 

fundamental para a democracia. Igualdade no acesso à ciência não é somente 

uma exigência social e ética: é uma necessidade para realização plena do 

potencial intelectual do homem. (UNESCO, 2005). 

 

A inserção da educação científica nas escolas públicas desde as séries iniciais, de 

maneira interdisciplinar, deverá proporcionará aos educandos um incentivo ao 

desenvolvimento de práticas que visem à utilização de sua criatividade e potencialidade, 
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oportunizando a todos uma alfabetização científica com ênfase na descoberta e 

aperfeiçoamento dos saberes científicos.  

Com base em estudos realizados por diversos cientistas brasileiros, a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), editou um documento de 

orientação alertando para a gravidade da situação do ensino de Ciências em nosso meio.  

Ainda de acordo com a UNESCO, com base em avaliações nacionais e internacionais, 

é possível admitir que: 

“Continuar aceitando que grande parte da população não receba formação científica e 

tecnológica de qualidade agravará as desigualdades do país e significará seu atraso no mundo 

globalizado. Investir para constituir uma população cientificamente preparada é cultivar para receber 

de volta cidadania e produtividade que melhora as condições de vida de todo o povo, e conclui ao seu 

termo que o custo de não fazer é ficar para trás”. (UNESCO, 2005) Possibilitar que a educação 

científica esteja presente no cotidiano dos educandos e que seja explorada de forma a 

contemplar a realidade em que o mesmo está inserido, com ênfase na atuação docente como 

autor e não como mero reprodutor de conteúdos, provocará estímulos para que os educandos 

tornem-se mais reflexivos e proativos.  

 Conforme o entendimento de Pedro Demo (2010) de que a “pesquisa começa na 

infância, não no mestrado”, faz-se necessário que seja fomentado desde as séries iniciais o 

gosto dos educandos pelo fazer científico, que só será possível, mediante incentivo para 

aguçar a curiosidade dos educandos.   

Nesse contexto, o docente tem papel fundamental na trajetória e desenvolvimento 

escolar dos mesmos. Portanto, o docente precisa de mecanismos que visem sua motivação, 

qualificação e valorização que deve ser propiciada através de políticas públicas que 

favoreçam o seu crescimento profissional, para que o mesmo tenha possibilidade de se 

reinventar diante da atual demanda da sociedade moderna, sendo um incentivador da 

produção e construção do conhecimento. Para que isso ocorra, faz-se necessário que o docente 

esteja preparado para inovar em seu fazer pedagógico, fazendo com que sua prática favoreça o 

processo de ensino-aprendizagem, cabendo ao mesmo o incentivo e a orientação dos 

educandos à utilização de práticas inovadoras, buscando a autonomia dos mesmos para a 

produção do conhecimento.  

Conforme assevera Demo (2009): 
 

A educação científica só poderia progredir mais visivelmente se cuidássemos 

bem melhor da formação docente: se o docente só dá aula, sem produção 

própria, não podemos superar o instrucionismo dominante na escola e na 

universidade. (DEMO, 2009, p.23) 
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 Para que o docente realize um trabalho despido de características postas até então, 

como o autoritarismo e a centralidade, seria necessária uma readequação do currículo escolar, 

de forma que buscasse colocar como foco central o educando e suas necessidades 

educacionais. Porém, não há pretensão neste trabalho de discutir a forma como os currículos 

das escolas públicas brasileiras estão estruturados.  

Nesse contexto acerca da escola, assevera Saviani (2003): 

 

Enquanto organização e instituição social, a escola tem uma função que a 

distingue das outras e é parte fundamental na formação das sociedades 

humanas. A distinção está na sistematização, no processo formativo que visa 

inculcar valores, ensinamentos e normas da sociedade, fazendo a mediação 

entre os conteúdos historicamente produzidos pela humanidade e o aluno, 

procurando formas para que esses conhecimentos sejam apropriados pelos 

indivíduos, contribuindo para a formação de novas gerações de seres 

humanos (SAVIANI, 2003, p. 33). 

 

 A concepção de Demo (2009) em “educar pela pesquisa”, parte da premissa de que a 

escola deve ser um espaço propício para que os educandos aprendam a questionar, 

experimentar, inventar e se (re) inventar através da pesquisa.  

 A pesquisa deve ser o princípio ativo que despertará no educando a vontade de 

descobrir, manejar, comprovar ou não, “verdades” antes postas como “absolutas”. Ela é algo 

inerente ao processo de efetivação da educação científica, visto que, não há como dissociá-las, 

pois ao pesquisar o educando também se educa.  

Portanto, para que as escolas públicas estejam em conformidade com os anseios da 

sociedade e apta a oferecer uma educação que favoreça o crescimento intelectual e 

profissional de seus educandos, faz-se necessário a adoção de medidas que priorizem o ensino 

da educação científica, tais como novas formas de ensino/aprendizagem, visando a integração 

estudante/ sociedade/Ciência, visto que a ciência faz parte do cotidiano destes.     

Nesse contexto, Chassot (1994, p. 161) afirma que a ciência faz maravilhas, ressalta 

ainda que “um dos acontecimentos mais importantes que é o produto da acumulação de 

conhecimentos [...]”, o autor ressalta ainda que não se pode fazer uma análise dissociada da 

ciência e da sociedade, pois estes avanços necessitam ter o foco no individuo, pois para ele o 

desenvolvimento da ciência faz parte da humanidade e é esta, na sua globalidade que faz a 

ciência avançar (CHASSOT, 1994). 

 A inserção da educação científica deve ser encarada como uma maneira de sanar as 

desigualdades educacionais e sociais que afloram nas escolas públicas do país visto que 
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segundo a UNESCO (2000), “o desenvolvimento científico tornou-se um fator crucial para o 

bem-estar social dos cidadãos”.  

Uma escola voltada para a inserção da educação científica em sua grade curricular 

possuirá a capacidade de massificar e difundir novas formas de ensinar e aprender ciência, 

desmistificando a ideia de que “a ciência é apenas para os cientistas”.  

Porém, para que isso ocorra, deve-se investir no aparelhamento das escolas, na 

qualificação docente e na formação de seus educandos, proporcionando assim, uma sociedade 

mais igualitária e democrática. Afinal, a ciência é algo inerente ao ser humano e deve estar a 

serviço de todos. Mas, como a ciência estará a serviço da humanidade se apenas “as elites” 

tiverem acesso a ela? Como democratizar o acesso à ciência se as escolas públicas (de massa), 

não investirem em uma educação científica? Nem na qualificação docente para um ensino de 

ciências que se aproxime do cotidiano do educando? 

Nesse contexto Almeida (2008), afirma que: “a evolução da ciência está estreitamente 

ligada à construção do conhecimento científico estando ela vinculada à própria história da 

humanidade” 

 Por isso, a construção do conhecimento científico deve ser prioridade nas escolas 

públicas contemporâneas, haja vista, a urgente necessidade de elevar o nível de 

desenvolvimento científico dos educandos para que o país desponte no cenário internacional, 

salientando que essa construção deve ser encarada como uma necessidade de todos.  

 

1.2. A necessidade de educar e alfabetizar cientificamente 

 

Entre os desafios da educação básica brasileira, está a necessidade da efetivação da 

educação científica, visto que conhecimento é poder e a ciência e tecnologia, segundo a 

UNESCO (2000), devem ser dirigidas para aumentar a competitividade, o emprego e a justiça 

social. 

 Para que isso ocorra, as escolas precisam adequar-se para atender as demandas atuais, 

possibilitando aos educandos novas formas de aprendizagem, onde o foco seja a descoberta 

pelo próprio educando de suas potencialidades, sendo condição “fundamental aumentar o 

capital humano da nossa população através de uma educação científica voltada para o 

aprender como aprender” (TOFFLER,1970). 

 O ambiente escolar deve propiciar aos educandos uma visão mais criativa e pró-ativa, 

para que os mesmos sejam protagonistas no processo de ensino aprendizagem, devendo ser 

proporcionado oportunidades de desenvolvimento das múltiplas habilidades que possuírem.  
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 Há tempos que a questão da educação cientifica vem sendo discutida, haja vista a 

realidade das escolas brasileiras e os desafios enfrentados pelos docentes, no que diz respeito 

ao incentivo das crianças e jovens pelo ensino. Pois conforme afirma Demo (2008), entre nós 

“estudar” ainda faz parte das atividades similares a castigo”. Mas, será que essa falta de prazer 

pelo estudo não foi tolhida pela própria escola com seus métodos tradicionais ao longo dos 

anos? Que não buscavam aproximar-se da realidade vivenciada pelos educandos?  

 No Brasil a preocupação com a educação científica foi mais tardia, por volta das 

décadas de 60 e 70, visto que eram predominantes os métodos tradicionalistas de ensino, onde 

o docente ensinava, e o educando aprendia, não havendo trocas de experiências e vivências 

entre eles, muitas vezes desprezando os diversos saberes que os educandos traziam consigo.  

 A educação científica deve ser vista como uma prioridade nacional, suprindo as 

lacunas deixadas por longos anos desse método tradicional da Geografia e fazendo com que 

os educandos sintam-se incluídos nessa “sociedade intensiva de conhecimento” (Duderstadt, 

2003), transformando-os em verdadeiros pesquisadores. 

Nesse contexto, segundo Chassot (2003), “a alfabetização científica pode ser 

considerada como uma das dimensões para potencializar alternativas que privilegiam uma 

educação mais comprometida, considerando ainda que o domínio de conhecimentos 

científicos e tecnológicos são necessários para o cidadão desenvolver-se na vida diária”. 

 Essas questões abordadas por Chassot perpassam pelo papel da escola, e do docente 

como mediador nesse processo, tornando-se imprescindível o foco no desenvolvimento do 

educando a partir de novas concepções de aprendizagem. 

Chassot defende ainda que devido ao fato da ciência ser uma linguagem,  o 

alfabetizado cientificamente é aquele que consegue ler o universo, ou seja, aquele que entende 

essa linguagem e a utiliza em seu cotidiano. 

Pode-se perceber uma demanda atual pela alfabetização científica, visto que o 

educando que possuir essa alfabetização se destacará, pois terá uma melhor percepção do 

cotidiano ao qual está inserido e saberá valorizar os saberes adquiridos através da pesquisa 

feita por ele mesmo, dando um caráter científico à sua educação.  

O fazer ciência deve ser algo acessível a todos, sendo um meio possível para 

contribuir na inclusão no âmbito escolar. O docente não deve impor limitações ao educando, 

para que o mesmo sinta-se livre para conhecer o seu lado pesquisador, de modo que “a ciência 

possa ser não apenas medianamente entendida por todos, mas, e principalmente, facilitadora 

do estar fazendo parte do mundo” (Chassot, 2003). 
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Vale ressaltar a importância do fazer científico, principalmente para quem está 

inserido nessa nova descoberta, nesse caso, o educando, e a implicação disto no processo de 

ensino aprendizagem, onde o mesmo vislumbrará em seu docente aquele que o apresentou 

esse novo mundo, repleto de possibilidades e conhecimento.  

A alfabetização científica, segundo Krasilchik (1992, p. 06) apud Lorenzetti (2001), 

constitui-se como uma das grandes linhas de investigação no ensino de ciências. Este 

movimento relaciona-se à mudança dos objetivos do ensino de ciências, em direção à 

formação geral da cidadania, tendo hoje papel importante no panorama internacional, estando 

"estreitamente relacionado à própria crise educacional e a incapacidade de a escola em dar aos 

alunos os elementares conhecimentos necessários a um indivíduo alfabetizado"  

  Deste modo, a escola deve possuir estrutura para promover um ensino de ciências 

voltado para a vivência prática dos educandos, podendo utilizar-se de atividades de Estudo do 

Meio, um método que visa proporcionar um contato direto com a realidade dos educandos, de 

modo que os mesmos sejam autores do seu próprio conhecimento científico, estando aptos a 

acompanhar os avanços tecnológicos atuais, visto que, ciência e tecnologia são termos 

indissociáveis.  

Este conhecimento científico em pauta na Conferência Mundial sobre a Ciência para o 

Século XXI em 1999, onde Cachapuz et al. (2005, p. 20), declara que “[...] Hoje, mais do que 

nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as culturas e em 

todos os setores da sociedade, [...] a fim de melhorar a participação dos cidadãos na tomada 

de decisões relativas à aplicação dos novos conhecimentos”. 

Nesse contexto, vale ressaltar que o conhecimento científico se faz necessário e 

imprescindível para difundir a importância da ciência no mundo contemporâneo e 

globalizado.  

Levando em consideração que o alfabetizado científico estará apto a compreender e 

aplicar a ciência em sua vida cotidiana e que essa alfabetização poderá ser massificada se 

efetivada nas escolas públicas, esse fator será preponderante para que a ciência se faça 

presente em todas as camadas da sociedade. 

 Ao longo dos anos, diferentes concepções foram surgindo acerca da alfabetização 

científica. A partir da revisão dessas concepções, Norris e Phillips (2003) identificaram os 

seguintes significados para essa educação: 

a) conhecimento do conteúdo científico e habilidade em distinguir ciência de não-

ciência; b) compreensão da ciência e de suas aplicações; c) conhecimento do que vem a ser 

ciência; d) independência no aprendizado de ciência; e) habilidade para pensar 



16 

 

cientificamente; e) habilidade de usar conhecimento científico na solução de problemas; f) 

conhecimento necessário para participação inteligente em questões sociais relativas à ciência; 

g) compreensão da natureza da ciência, incluindo as suas relações com a cultura; h) 

apreciação do conforto da ciência, incluindo apreciação e curiosidade por ela; i) conhecimento 

dos riscos e benefícios da ciência; ou j) habilidade para pensar criticamente sobre ciência e 

negociar com especialistas. 

Ou seja, são concepções baseadas no entendimento de cada autor acerca dos domínios 

que o mesmo acredita que o educando deve apresentar.  

De acordo com esses autores, a alfabetização científica pode ocorrer em dois níveis: a 

alfabetização científica multidimensional e a democrática. 

Na alfabetização científica de nível multidimensional Bybee (1995) apud Cachapuz et 

al., 2005, p. 23), apud Teixeira, enfatiza que “devemos ajudar a desenvolver perspectivas da 

ciência e da tecnologia que incluíam a história das idéias científicas, a natureza da ciência e o 

papel de ambas na vida pessoal e social.” Já a alfabetização científica democrática Cachapuz 

et al. (2005, p. 24), apud Teixeira (2011 “[...] permite aos cidadãos participar nas decisões que 

as sociedades devem adotar em torno a problemas sócio-científicos e sócio-tecnológicos cada 

vez mais completo”. 

Segundo essas concepções, todos tem capacidade cognitiva para desenvolver-se a 

partir do ensino de ciências, bastando para isso que o docente seja capaz de conduzir o 

processo de ensino-aprendizagem voltado para “as novas formas” de ensinar ciências, fugindo 

do método tradicionalista, que se baseia muitas vezes, apenas no livro didático.  

Surge então, a preocupação em qualificar o professor para que o mesmo seja capaz de 

fomentar no educando o interesse pela ciência, de modo que o educando possa enxergar a 

ciência como um caminho para a transformação e interação com a sua realidade, de modo que 

a ciência deixe de ser vista como algo inerente aos cientistas. 

Nessa perspectiva, conforme o Parâmetro Curricular Nacional de Ciências Naturais, 

PCN:  

“O estudante não é só cidadão do futuro, mas já é cidadão hoje, e, nesse 

sentido, conhecer Ciência é ampliar a sua possibilidade presente de 

participação social e desenvolvimento mental, para assim viabilizar sua 

capacidade plena de exercício da cidadania. (BRASIL, 1998, p. 23) 

 

E concluiu ainda que: 

 
“A abordagem dos conhecimentos por meio de definições e classificações 

estanques que devem ser decoradas pelo estudante contraria as principais 

concepções de aprendizagem humana, como, por exemplo, aquela que a 
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compreende como construção de significados pelo sujeito da aprendizagem”. 

(BRASIL, 1998, p.26) 

 

Posto isso, considera-se que a Educação Científica nas escolas públicas deve estar 

voltada para suprir uma lacuna que existe entre o nível de desenvolvimento tecnológico 

necessário para a inserção do educando numa sociedade globalizada e o real sentido dessa 

aprendizagem na vida prática do mesmo.  

 

2. O ESTUDO DO MEIO COMO FERRAMENTA PARA UMA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NO ENSINO DE GEOGRAFIA  

 

 

O ensino de Geografia passou por várias transformações ao longo do tempo. Antes da 

década de 80 quando houve a expansão da Geografia crítica no Brasil, o ensino desta 

disciplina era mnemônico, distante da realidade dos estudantes e passou a ser vista como 

alienante e incumbida de servir às classes dominantes. Segundo Vesentini (2004), o ensino 

que cobrava a memorização dos alunos era comum, como decorar os nomes de rios, planaltos 

e outros aspectos da paisagem.  

Porém, após várias tentativas de mudanças e até tentativas de aboli-la, houve uma 

transição e a Geografia passou a ser vista como uma disciplina capaz de suscitar debates 

acerca das questões sociais e ser utilizada para instigar a criticidade dos estudantes, o 

desenvolvimento de sua autonomia e cidadania, além de proporcionar aos mesmos o poder de 

questionar a sua própria realidade e até mesmo transformá-la e reconstruí-la.  

Contudo, é importante salientar que apesar dessas modificações, da Geografia 

tradicional, alicerçada na memorização, até a chamada Geografia crítica, baseada nas relações 

sociais, o ensino de Geografia nas escolas públicas ainda precisa ser reestruturado, de modo 

que as aulas devam estar voltadas para o estudo da realidade local, não negligenciando a 

análise multiescalar do fenômeno, fazendo-se necessário que esteja em evidência para o 

estudante a relação do local com o global, para que o mesmo possa desenvolver habilidades 

para melhor compreender essa interação.     

Nessa perspectiva, conforme o Parâmetro Curricular Nacional de Geografia, PCN, 

essas transformações indicaram que: 

Os métodos e as teorias da Geografia Tradicional tornaram-se insuficientes 

para apreender a complexidade do espaço. A simples descrição tornou-se 

insuficiente como método. Era preciso realizar estudos voltados para a 
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análise das ideologias políticas, econômicas e sociais. A partir dos anos 60, 

sob influência das teorias marxistas, surge uma tendência crítica à Geografia 

Tradicional, cujo centro de preocupações passa a ser as relações entre a 

sociedade, o trabalho e a natureza na produção e apropriação dos lugares e 

territórios (BRASIL, 1998, p. 21). 

 

E concluiu ainda que: 

Essa nova perspectiva considerava que não bastava explicar o mundo, era 

preciso transformá-lo. Assim, a Geografia ganhou conteúdos políticos que 

passaram a ser significativos na formação do cidadão (BRASIL, 1998, p.22). 

   

Desse modo, a Geografia deve ser encarada como uma disciplina para além dos muros 

da escola, pois é uma ciência capaz de fazer com que os estudantes consigam transcender 

barreiras e obstáculos na compreensão do mundo em que vivem, ressaltando que o professor é 

peça fundamental nessa transição.   

A Geografia é uma ciência da natureza, é também dinâmica, social, cultural e 

interativa e seu ensino deve ser capaz de fazer com que o estudante compreenda a realidade à 

sua volta e possa interagir e interferir nela.  

O ensino de Geografia com ênfase na realidade vivida pelos estudantes proporcionará 

aos mesmos uma análise crítica do meio ao qual estão inseridos, visto que as aulas de 

Geografia podem ser utilizadas como “laboratórios” para a investigação in loco do que se 

deseja pesquisar.  

Ainda segundo o Parâmetro Curricular Nacional, PCN, acerca do ensino de geografia 

dispõe que: 

O ensino de Geografia pode levar os alunos a compreender de forma mais 

ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais 

consciente e propositiva. Para tanto, porém, é preciso que eles adquiram 

conhecimentos, dominem categorias, conceitos e procedimentos básicos com 

os quais este campo do conhecimento opera e constitui suas teorias e 

explicações, de modo que possam não apenas compreender as relações 

socioculturais e o funcionamento da natureza às quais historicamente 

pertence, mas também conhecer e saber utilizar uma forma singular de 

pensar sobre a realidade: o conhecimento geográfico. (BRASIL, 1998, p.25) 

 

           Dessa forma, busca-se inovar nas aulas de Geografia, visto que esta disciplina é capaz 

de contemplar o aprendizado e a compreensão da realidade vivida por esses estudantes. 

Nesta perspectiva emerge como possibilidade para o ensino de Geografia o Estudo do 

Meio, visto que “O Estudo do Meio pode ser compreendido como um método de ensino 

interdisciplinar que visa proporcionar para alunos e professores o contato direto com 

determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida estudar” (LOPES; 

PONTUSCHKA, 2009, p.173). 
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2.1. Estudo do Meio – premissa histórica no Brasil 

 

Segundo Pontuschka (2004ª, p. 176) e Bittencourt (2005), há registros no Brasil que 

demonstram que o Estudo do Meio já era realizado em escolas desde o início do século XX, 

sobretudo em São Paulo com o intuito de fomentar o espírito crítico sobre o contexto social 

do entorno da escola ao qual os estudantes pertenciam. Porém nem sempre foi assim, pois no 

período da ditadura militar durante o governo do general Costa e Silva, os Estudos do Meio 

foram proibidos, já que os ideais das escolas que fomentavam a realização de Estudos do 

Meio conflitavam com os interesses do governo brasileiro à época. Diante desse cenário, 

quando eram realizadas atividades de Estudo do Meio, eram de forma clandestina, visto que, 

estes eram “proscritos” e a organização de trabalhos interdisciplinares desse tipo “era quase 

uma temeridade” (PONTUSCHKA, 2004a, p. 258). 

Ainda de acordo com a autora, o Estudo do Meio só voltou a fazer parte da agenda dos 

educadores, após a crise do governo militar e consequentemente redemocratização do Brasil, 

especificamente na gestão de Paulo Freire, como secretário municipal de educação da cidade 

de São Paulo, em 1989. 

Neste contexto, destaca-se a importância da realização do Estudo do Meio nas escolas 

públicas, visto que o mesmo possui ênfase no conhecimento da realidade dos estudantes e a 

utilização de atividades de Estudo do Meio nas aulas de Geografia dará ao mesmo 

oportunidade de conhecimento de si próprio como parte integrante do meio, facilitando assim 

sua compreensão.  

 Por conseguinte, o ensino de Geografia nas escolas públicas deve estar pautado no 

estudo e compreensão da realidade vivenciada pelos estudantes que fazem parte dela.  

Levando em consideração que em sua maioria, os estudantes por vezes agem com 

apatia às aulas tradicionais, que permitem uma visão equivocada da Geografia, busca-se 

estimular os estudantes a questionarem, refletirem e ressignificarem a Geografia, para que por 

meio dela, sejam capazes de compreender o mundo à sua volta. 

Ponderando as leituras de que a Geografia é uma das áreas da ciência que têm a 

pretensão de construir uma compreensão do mundo de uma perspectiva, ou seja, a partir de 

alguns elementos da realidade, faz-se necessário que o estudante compreenda as 

particularidades e especificidades dessa ciência, a fim de estabelecer uma consciência 

geográfica.  
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Posto isto, a Geografia escolar precisa ser desmistificada, precisa romper com a 

barreira da “decoreba”, haja vista ser ela uma ciência que se interessa pelo empírico e almeja 

prescindir da teoria (Gomes, 1997). 

Destarte, o papel do professor nessa desmistificação é imprescindível, visto que cabe 

ao mesmo, suscitar no estudante o interesse pela ciência geográfica, a partir de aulas que 

priorizem a contextualização de sua vivência escolar e em comunidade.  

 Nesse contexto, a utilização do Estudo do Meio se dá como um método “inovador”, já 

que Silva apud Farfus e Rocha (2007, p. 17) afirmam que “a inovação é o substrato dos 

transbordamentos de conhecimentos”, este proporcionará aos estudantes uma experiência 

enriquecedora, significativa e atual.  

Os autores ressaltam ainda que as atividades de estudo do meio podem tornar o 

processo de ensino-aprendizagem mais significativo, haja vista que os educandos terão a 

oportunidade de desenvolvimento de sua criticidade e de suas habilidades. 

Dessa forma, a realização do Estudo do Meio, além de fomentar o prazer pela pesquisa 

pode despertar no estudante o interesse pelo convívio social, levando em consideração que 

este método de ensino pode auxiliar no desenvolvimento das relações sociais entre os atores 

envolvidos nesse processo.  

Segundo Magaldi apud Vesentini, o Estudo do Meio seria um “recurso por excelência” 

para que se pudessem “[...] suprimir as fronteiras entre a escola e a vida” (1965, p. 70). 

Vale ressaltar que através do Estudo do Meio, os estudantes podem sentir-se capazes e 

motivados a pensar em soluções para os conflitos que possam existir na realidade pesquisada, 

tornando possíveis assim, novas descobertas.  

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que através do Estudo do Meio podem ser 

utilizados elementos do cotidiano do estudante, buscando auxiliar na formação cidadã do 

mesmo, além de permitir uma aprendizagem mais significativa.  

  Em sua abordagem, Pannuti afirma que “o estudo leva sempre a uma descoberta, que 

faz com que o educando se conheça e aprofunde seu conhecimento sobre a realidade 

circundante” (1981, p. 50). 

 Quando o educando se conhece, fica mais fácil a compreensão da sua realidade vivida, 

além de torná-lo apto a conduzir novas discussões acerca dos problemas enfrentados em seu 

meio. 

Já Oliveira (2006) justifica a oportunidade da discussão do Estudo do Meio “pela 

apresentação de novas tendências práticas e regulamentares que motivam sua atualização” e 

compreende como definição preliminar, que: 
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[...] um estudo do meio se configura como um conjunto de atividades 

programadas – pela disciplina geografia ou em planejamento interdisciplinar 

– no sentido de promover a compreensão mais direta da realidade sócio-

ambiental do aluno, por intermédio do trabalho de campo (OLIVEIRA, 

2006, p. 38). 

Nessa perspectiva o autor refere-se à Geografia, como uma disciplina que possui 

participação importante na bibliografia relacionada ao Estudo do Meio por proporcionar a 

compreensão direta da realidade social do estudante, ademais, o Estudo do Meio tem se 

mostrado como uma excelente ferramenta didática, que pode auxiliar nas aulas de Geografia. 

Oliveira (2006), afirma ainda que “o meio não é um vínculo de transmissão de ideias. 

É acima disso, um caminho para a construção dessas”, portanto o meio em que o educando 

vive deve ser levado em consideração sempre, para que o mesmo reconheça a importante 

relação entre o local e o global, no Estudo do Meio. 

Há ainda, algumas discussões acerca do Estudo do Meio. Alguns pesquisadores o 

vêem enquanto técnica, outros como método ou um fim em si mesmo.  

Magaldi (1965), dispondo de afirmações feitas por Marquez, caracterizou o duplo 

aspecto do Estudo do Meio como método e fim em si mesmo, afirmando que como fim, ele 

possui uma essência informativa e enquanto método desenvolve o espírito de síntese e permite 

a observação, a descoberta, a documentação e a ligação ao meio mais próximo do estudante.  

Tomando por base essa definição de Magaldi, neste trabalho o Estudo do Meio será 

utilizado como método, portanto, através de métodos que permitam novas experiências, como 

o Estudo do Meio, o processo de ensino-aprendizagem pode se tornar mais significativo, visto 

que os estudantes poderão desenvolver um olhar crítico e reflexivo acerca do seu objeto de 

estudo. 

Nessa perspectiva, o estudo do meio enquanto método, deve estar aliado a uma 

educação científica voltada para o apreender como apreender, conforme (Toffler, 1970) apud 

Zancan, de forma que os estudantes tornem-se ávidos na busca pelo conhecimento.  

Segundo 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. (GOETTEMS, 2006, p.52) 

 

Porém para utilizar o Estudo do Meio como método inovador, faz-se necessário 

ultrapassar as barreiras que existem na escola, onde o sistema tradicional por vezes sobressai-
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se, sendo capaz de podar os anseios dos estudantes que reagem desmotivados aos métodos 

adotados por professores que não possuem qualificação adequada para exercer a profissão. 

Vale ressaltar também que ainda impera nas escolas públicas a cultura de “distribuição” de 

aulas de disciplinas que divergem da real formação do professor, ou seja, o professor para não 

ficar excedente vê-se obrigado a aceitar lecionar uma disciplina que não condiz com sua 

formação originária, o que certamente contribui para um desempenho inadequado do 

professor e consequentemente no aumento da falta de interesse dos estudantes por essas aulas 

pouco atrativas, já que diante das inúmeras dificuldades enfrentadas pelo professor, o ensino 

de uma disciplina que não lhe é própria é uma questão altamente relevante.   

Destarte, a formação docente é frequentemente discutida, devido à sua relevância, haja 

vista que ao docente são atribuídas diversas funções e espera-se que o mesmo seja capaz de 

executá-las com destreza e sabedoria. 

Vale ressaltar que a escola deve proporcionar ao estudante novas experiências que 

visem servir de alicerce para a construção do conhecimento, contribuindo assim, para uma 

aprendizagem significativa.  

 

2.2. O Estudo do Meio e a Aprendizagem Significativa: uma relação intrínseca 

 

Segundo Moreira (2000, p. 04), a aprendizagem significativa caracteriza-se pela 

interação cognitiva entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio.  O autor salienta 

também que o conhecimento prévio é, isoladamente, a variável que mais influencia a 

aprendizagem. 

Deste modo, faz-se necessário que o docente esteja atento aos conhecimentos que os 

estudantes trazem consigo, para que a aprendizagem possa tornar-se mais eficaz, e seja 

significante para os mesmos, haja vista que geralmente, só se consegue despertar o  interesse 

de uma pessoa com algo que faça sentido para ela.  

Nesse contexto, de acordo com os ensinamentos de Ausubel (1963, p. 58), a 

aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar 

a vasta quantidade de idéias e informações representadas em qualquer campo de 

conhecimento. Nessa perspectiva, o Estudo do Meio pode contribuir para uma aprendizagem 

significativa, atuando de forma a valorizar a essência, o que realmente faz sentido para a vida 

prática do estudante, cabendo ao professor traçar um paralelo entre os conteúdos ministrados 

na sala de aula e o cotidiano do estudante.  
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Ausubel (1963) defende ainda a ideia de que os novos conhecimentos adquiridos 

relacionam-se com os conhecimentos prévios que o estudante possui, haja vista ser o 

conhecimento prévio, uma variável bastante considerável para uma verdadeira aprendizagem 

significativa. 

Para Ausubel, “nascem” assim, os subsunçores, ou seja, um símbolo já significativo, 

um conceito, uma imagem, um conhecimento estabelecido na estrutura cognitiva do estudante 

que aprende e que permite dar significados a outros conhecimentos.  

Desta forma, o professor é peça fundamental nesse processo dialético, pois ao mesmo 

cabe a função de conduzir, de ser o mediador entre o estudante e o conhecimento, fomentando 

através de novos métodos a descoberta e a produção de conhecimento pelo próprio estudante. 

Daí a importância da qualificação do professor, para que o mesmo seja capaz de apoderar-se 

de novas estratégias de ensino, buscando favorecer a produção de conhecimento pelo 

estudante, pois segundo Freire (1987) “não há docência, sem discência”. Quem ensina 

aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”, destacando ainda a necessidade de o 

estudante ser curioso, pois a curiosidade aguça o aprendizado.  

A aprendizagem significativa é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes, 

para que se tornem de fato, cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. O 

desenvolvimento do país depende da garantia de uma educação de qualidade, onde as escolas 

funcionem de acordo com as necessidades estudantis.  

Sendo assim, o papel do docente deve estar voltado para a condução da pesquisa e 

produção do conhecimento e não apenas para a transmissão de conteúdos para que os 

estudantes sejam meros reprodutores.  

Neste contexto, a fomentação para a descoberta do fazer científico para esses 

estudantes poderá ser um diferencial na realidade vivida por cada um deles e provavelmente 

influenciará na aprendizagem, fazendo com que os mesmos sintam prazer pela pesquisa e pelo 

que será pesquisado, dando ênfase assim, a uma aprendizagem significativa. 

Para que isso ocorra, faz-se necessário também que os métodos utilizados para a 

realização da pesquisa estejam de acordo com as necessidades educacionais, de forma 

inovadora para que façam sentido para os educandos, como ocorre com as atividades de 

Estudo do Meio.  

Ressalte-se que, o conhecimento científico pode despertar inúmeras habilidades, antes 

até desconhecidas pelos estudantes. Além disso, estimula a curiosidade, a imaginação e o 

entendimento do processo de construção do conhecimento; logo, investir no conhecimento 
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científico contribuirá para que os seus resultados estejam ao alcance de todos (ROITMAN, 

2007). 

Para que o conhecimento científico esteja ao alcance de todos, faz-se necessário que a 

bagagem trazida pelo educando, seja respeitada e aproveitada, visto que, não foi por acaso, 

que Ausubel (1968) trouxe uma proposta de uma aprendizagem significativa, salientando a 

necessidade de o ensino encontrar algum intermediário que ancorasse o conteúdo científico 

pré-determinado ao esquema conceitual do aprendiz, de modo que o professor deva encontrar 

a chave do conhecimento de seu educando a partir daquilo que ele traz consigo, de suas 

antigas referências, a partir de sua vivência em sociedade, para que a aprendizagem ocorra, 

quando este educando encontrar significado naquilo que ouvir, pois a aprendizagem 

significativa só acontece, de acordo com Ausubel, apenas com a integração de conceitos 

relevantes, para que haja assim, uma integração de saberes.  

Levando em consideração os ensinamentos de Ausubel et al. (1978), de que nem o 

processo nem o resultado da aprendizagem possivelmente serão significativos se a tarefa de 

aprendizagem não é potencialmente significativa, fica evidente a importância da mediação 

professor – educando, além de apontar para a sagacidade do professor na escolha das etapas e 

dos métodos para a condução dessa aprendizagem.  

Mas, como evidenciar ou mesmo compreender aquilo que faz sentido para “meu 

educando”? Diante deste questionamento, pode-se recorrer à afirmação de Sacristán (1991, 

p.74) apud Castellar (1999, p.52): 

[...] a competência docente não é tanto técnica composta por uma série de 

destrezas baseadas em conhecimentos concretos ou na experiência, nem uma 

simples descoberta pessoal. O professor não é um técnico nem um 

improvisador, mas sim um profissional que pode utilizar o seu conhecimento 

e a sua experiência para se desenvolver em contextos pedagógicos práticos 

preexistentes. (SACRISTÁN, 1991, p.74 apud CASTELLAR, 1999, p.52) 

 

 Posto isto, ressalta-se cada vez mais a importância do professor na condução do 

processo ensino-aprendizagem, para que este se torne de fato, um processo dotado de 

significado para os educandos, fazendo com que o professor utilize em seu favor o seu 

conhecimento de mundo.  

Ante o exposto, resta claro a importância de fazer com que a aprendizagem seja 

significativa para os estudantes, potencializando seu conhecimento prévio, fazendo com que 

os mesmos atuem de maneira autônoma, crítica e reflexiva, reafirmando o papel da escola e 

do professor em proporcionar aos estudantes métodos, como o Estudo do Meio para tornar 

efetiva a interação do mesmo com o meio em que vive, dando ênfase à sua própria realidade.  
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3. ETAPAS DO PROCESSO COM O ESTUDO DO MEIO E DISCUSSÕES 

DOS RESULTADOS 

 

 

O processo de descoberta diante de um meio qualquer, seja urbano, seja 

rural, pode aguçar a reflexão do aluno para produzir conhecimentos que não 

estão nos livros didáticos.  

Nídia Nacib Pontuschka, (2007, p. 173) 

  

Partindo do pressuposto de que as descobertas acerca do meio ao qual estão inseridos 

podem levar os estudantes a refletirem e a produzirem conhecimento, conforme afirma 

Pontuschka (2007), serviram de base teórica e metodológica para o desenvolvimento do 

referido projeto com atividades pautadas no Estudo do Meio.  

A proposta do Estudo do Meio como um método de ensino, como podemos observar 

nos capítulos anteriores, converge para análise de Freire (1981), de que a leitura do mundo 

procede a leitura da palavra, haja vista que nossa proposta de estudo foi alicerçada  na imersão 

dos estudantes em sua própria realidade, no seu mundo vivido, acerca do funcionamento do 

lugar ao qual estão inseridos, possibilitando assim aproximar a nossa prática pedagógica as 

concepções que o PCN de Geografia, Terceiro e Quarto Ciclos trazem, mostrando a 

necessidade de dar ênfase ao imaginário do estudante, visto que: 

 

Falar do imaginário em Geografia é procurar compreender os espaços 

subjetivos, os mapas mentais que se constroem para orientar as pessoas no 

mundo. Quando se pensa sobre o mundo rural e urbano, um bairro ou mesmo 

um país, se constroem com o imaginário esses espaços. O imaginário não 

deve ser aqui compreendido como o mundo do devaneio, mas o das 

representações (BRASIL, 1998, p. 23). 

 

A nossa proposta do Estudo do Meio teve como objetivo compreender como a 

atividade industrial, leia-se a Ferbasa- Companhia de Ferro e Ligas da Bahia, uma empresa do 

ramo metalúrgico que está implantada na cidade de Pojuca desde 1963, contribui/contribuiu 

para a produção do espaço do município de Pojuca – Bahia, haja vista que para Santos (1991): 

 

O espaço deve ser considerado como um conjunto indissociável de que 

participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais 

e objetos espaciais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a 

sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é independente da 

forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do 
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conteúdo. O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas 

contendo cada qual frações da sociedade em movimento. As formas, pois, 

têm um papel na realização social (SANTOS, 1991, p. 27).  

 

Dessa forma, a produção do espaço, ocorre por meio das relações sociais que se 

desenvolvem no espaço e é fruto da interação e da articulação entre as diversas forças que 

movem essas relações. Daí a importância do estudo e compreensão das forças e movimentos 

resultantes da implantação da Ferbasa neste município. 

Por conseguinte, sabendo que o Estudo do Meio possui caráter interdisciplinar e 

podem proporcionar o estudo do lugar que se quer conhecer de forma autônoma e interativa, a 

atividade foi dividida em algumas etapas e buscou-se realizar atividades voltadas para 

aprofundar o conhecimento da história de formação, povoamento e ocupação, além da 

instalação da Ferbasa no bairro de Central no município de Pojuca, de modo que aguçasse o 

imaginário desses estudantes. Para isso, foram realizadas aulas expositivas no sentido de 

fornecer suporte para o entendimento de conteúdos inerentes às atividades que seriam 

realizadas, como discussão acerca da definição e caracterização do processo de 

industrialização, partindo do global para o local, estabelecendo um diálogo com os conceitos e 

as categorias de análise da ciência geográfica.  

Nessa perspectiva, a Escola Municipal Dalva Ferreira Pinto tornou-se o palco principal 

para o desenvolvimento deste projeto. A referida escola localiza-se à Rua Walter de Almeida 

Mansur, S/N, no Bairro Nova Pojuca, no município de Pojuca-Ba.  

 É uma escola de pequeno porte, possui apenas seis salas e funciona nos turnos 

Matutino e Vespertino, com duas turmas do 6º ano, três turmas do 7º ano e uma sala para 

atividades do Projeto Mais Educação, atendendo alunos provenientes de vários bairros e da 

zona rural deste município. 

Por se tratar de uma escola localizada em um bairro periférico, que atende estudantes 

de diversos bairros e que muitas vezes apresentam uma baixa auto-estima e se mostram 

desmotivados, faz-se necessário, portanto, um outro olhar para essa realidade, visto que a 

escola deve ser um lugar que proporcione a construção do conhecimento, o desenvolvimento 

da autonomia e, consequentemente, a elevação da auto-estima desses estudantes.  

Dessa forma, buscando proporcionar aos estudantes experiências com metodologias 

inovadoras (como o Estudo do Meio) foram escolhidas duas turmas de 7º ano, MB e ME, que 

possuem características distintas: a turma do 7º Ano MB é uma turma agitada, porém 

disciplinada e comprometida, além de em sua maioria, os estudantes demonstram “sede” pela 
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aprendizagem, por outro lado, a turma do 7º Ano ME, é uma turma que apresenta problemas 

com disciplina, além de em sua maioria, os estudantes mostrarem falta de interesse pelos 

assuntos escolares e por vezes, mostram-se desmotivados.  

Isto posto, os estudantes do 7º Ano MB e ME foram convidados a realizarem estudos 

acerca da dinâmica do bairro de Central, onde localiza-se a Ferbasa,  a partir de pesquisas em 

mapas, livros, jornais, revistas e sites da internet, além de entrevistas com os moradores locais 

e com alguns funcionários da Ferbasa.  

Com o objetivo de fornecer elementos para que todos os alunos participassem das 

atividades propostas e que pudessem compartilhar as suas pesquisas e descobertas com os 

demais colegas de classe, as turmas foram divididas em equipes (seis equipes com em média 

seis estudantes) e cada equipe tinha uma atividade a ser cumprida.  

A equipe 1 ficou responsável por realizar um levantamento geográfico acerca da 

localização do bairro e estudo de suas particularidades, tais como: condições de moradia do 

bairro, tipos de lazer oferecidos, tipos de comércio existentes na localidade, perfil dos 

moradores. De modo que pudéssemos compreender a estrutura espacial do referido bairro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Equipe 1 reunindo fotos do bairro de Central (Turma MB) 

 

A equipe 2 ficou responsável por realizar uma pesquisa acerca da definição e 

caracterização das indústrias, tema de suma importância para a compreensão da produção do 

espaço de Pojuca a partir da implantação da Ferbasa , visto que segundo Carlos (1988, p. 36), 

“a produção do espaço urbano realiza-se, concretamente, a partir do trabalho industrial que 

subordina, cria e determina outras atividades não produtivas, como o comércio e os serviços”.  
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A equipe 3 ficou responsável por uma investigação acerca da instalação da Ferbasa e 

de seu histórico no bairro, para descobrirmos se houve e quais foram as mudanças ocorridas 

após a implantação da referida indústria. 

A equipe 4 ficou responsável por investigar os possíveis impactos ambientais e 

socioeconômicos acarretados para o bairro e consequentemente para o município de Pojuca a 

partir da implantação da Ferbasa, no intuito de estabelecer relações desses fenômenos 

intrínsecos ao desenvolvimento de atividades industriais.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Equipe 4 buscando comparar fotos de Central, anteriores e posteriores à implantação da 

Ferbasa. (Turma ME) 

A equipe 5 ficou responsável pelo estudo do funcionamento da Ferbasa, de modo a 

auxiliar no conhecimento acerca da relação entre as atividades desenvolvidas pela referida 

indústria e a produção do espaço urbano, haja vista que Carlos (1988), ao problematizar a 

relação entre a cidade e a indústria,  assevera que: 

 

A atividade industrial assume o papel de comando na reprodução espacial. 

Ela articula e subordina outras parcelas do espaço, pois o mercado de 

matérias-primas e auxiliares, e o mercado de destino dos produtos, 

necessariamente ultrapassam o nível espacial do lugar.  (CARLOS, 1988, 

38) 

Desse modo, fez-se necessário o estudo desses impactos para o conhecimento das 

funções exercidas pela Ferbasa.  

A equipe 6 ficou responsável pelas entrevistas com os moradores locais e com 

funcionários da Ferbasa cujo objetivo era o conhecimento da realidade vivida desses 

moradores.  

Os integrantes da equipe elaboraram e aplicaram cerca de 10 questionários (em anexo) 

onde restou evidente a relação entre os moradores do bairro e a Ferbasa, seja pelo vínculo 
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afetivo com o lugar de convivência, ou por razões socioeconômicas, haja vista que muitos 

desses moradores trabalham nessa indústria.  

A partir da distribuição das tarefas para cada equipe, os estudos do local escolhido 

passaram a ser desenvolvidos pelos estudantes. O trabalho docente foi o de acompanhamento 

e orientação das atividades. 

Durante parte das aulas semanais (dentre as 3 horas/aulas de cada turma) foram 

reservados momentos para as discussões acerca dos dados coletados, onde era possível 

analisar o nível de compreensão e interação que os estudantes demonstravam. Eram 

momentos dedicados também a sanar eventuais dúvidas para consolidar o aprendizado.  

1ª - Foram feitos questionamentos das inquietações dos educandos acerca do seu lugar 

de origem (foram utilizadas 2 horas/aulas); 

Nessa etapa buscou-se conhecer os anseios dos educandos para que a pesquisa e o 

objeto pesquisado pudessem fazer sentido para os mesmos.  

2ª – Foi realizado um levantamento do conhecimento prévio dos educandos acerca da 

história do município em que eles residem, do bairro onde está localizada a escola e do bairro 

onde está instalada a Ferbasa (foi utilizada 1 hora/aula); 

Partindo do pressuposto que muitos educandos, por diversos motivos, não têm acesso 

à história de seu município, nessa etapa buscou-se perceber o nível de conhecimento que os 

mesmos possuíam acerca desse tema.  

3ª – Aula expositiva acerca da definição de lugar, espaço geográfico e espaço vivido, 

que de acordo com a compreensão de Santos 

 

O lugar, assim como o território, é simultaneamente uma materialidade e 

uma imaterialidade; é vivido e percebido; é a dimensão espacial do 

cotidiano. O lugar, portanto, é a escala da totalidade do cotidiano. 

(SANTOS, 1996, p.155) 

  

Nessa etapa buscou-se levar ao conhecimento dos educandos a distinção entre essas 

categorias da Geografia, que são fundamentais para a compreensão do mundo em que eles 

vivem, (foram utilizadas 2 horas/aulas); 

4ª – Divisão das turmas em grupos de estudo;  

Nessa etapa buscou-se facilitar a interação entre os educandos, para que os mesmos 

percebessem que todos são atores nesse processo de relação indivíduo-meio. Buscou-se 
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também, facilitar a orientação dos estudantes quanto às pesquisas que foram realizadas (foi 

utilizada 1 hora/aula).  

5ª – Confecção do diário de bordo;  

Nessa etapa, os educandos foram orientados para confeccionar o diário de bordo, que 

se trata de um caderno com todas as anotações acerca das etapas do projeto, algo fundamental 

para a prática e desenvolvimento da educação científica, visto que segundo Falkembach 

(1987), os fatos precisam ser registrados no diário de bordo assim que são produzidos. Neste 

sentido, os alunos podem aproveitar esses momentos para uma reflexão sobre a aula e 

contextualizá-la de acordo com sua realidade vivenciada, tal qual preza a educação científica, 

de modo que esse trabalho contribua para que os alunos desenvolvam habilidades que lhes 

permitam a compreensão e interação com o meio em que vivem, (foram utilizadas 03 

horas/aulas); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 3: Capa do diário de bordo, turma 7º ME (aluno Maurício) 
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Figura 4: Capa do diário de bordo, turma 7º MB (aluno Alison) 

 

6ª - Discussão acerca das tarefas a serem executadas por cada grupo; 

A partir dessas discussões, buscou-se priorizar a autonomia dos educandos, fazendo 

com que eles mesmos percebessem e indicassem qual tarefa deveria ser executada nesse 

momento do projeto levando em consideração alguns caminhos apontados pela UNESCO 

(2005, p. 05), acerca da promoção da educação científica como necessidade para que os 

alunos sejam integrados de maneira crítica e autônoma na sociedade a qual pertencem, como: 

disponibilizar para os alunos materiais diversos que estimulem a curiosidade científica e 

promovam a aprendizagem com base na busca, indagação e investigação, (foram utilizadas 2 

horas/aulas); 

7ª – Pesquisa sobre atividades econômicas, com ênfase na atividade industrial, (foram 

utilizadas 02 horas/aulas); 

Nessa etapa buscou-se despertar o prazer pela pesquisa, além de propiciar o 

conhecimento acerca das atividades desenvolvidas pela Ferbasa, visto que para Demo 

(2011b), a pesquisa como princípio científico e educativo, faz parte integrante de todo 

processo emancipatório. E, conforme afirma o autor, é nesse processo de emancipação que:  

 

[...] se constrói o sujeito histórico autossuficiente, crítico e autocrítico, 

participante, capaz de reagir contra a situação de objeto e de não cultivar os 

outros como objeto [...] pesquisa como diálogo é processo cotidiano, 

integrante do ritmo da vida, produto e motivo de interesses sociais em 

confronto, base da aprendizagem que não se restrinja a mera reprodução; na 

acepção mais simples, pode significar conhecer, saber, informar-se para 

sobreviver, para enfrentar a vida de modo consciente (DEMO, 2011b, p. 43) 
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8ª – Elaboração dos questionários para entrevistas, (foram utilizadas 02 horas/aulas); 

A partir de sugestões dos próprios educandos, foram elaborados alguns questionários 

para entrevistas de funcionários e ex-funcionários da Ferbasa, a fim de conhecer melhor o 

funcionamento da referida indústria. 

Levando em consideração que existem diversas técnicas de coleta de dados para 

auxiliar uma pesquisa, nesse projeto foi utilizada a técnica de história oral, que de acordo com 

Meihy (2005, p. 17), “é um processo sistêmico de uso de depoimentos gravados, vertidos do 

oral para o escrito, com o fim de promover o registro e o uso de entrevistas, realizadas com 

sujeitos que testemunham sobre suas trajetórias, conjunturas, instituições ou outros elementos 

da história que compõem a trama histórica de suas vidas. 

Nestes questionários foram feitas perguntas relativas à vida pessoal e profissional do 

entrevistado, buscando conhecer o perfil de alguns dos trabalhadores da Ferbasa, bem como a 

relação existente entre o funcionário, a indústria e o bairro de Central.  

Após a aplicação dos mesmos, restou provado que os trabalhadores da referida 

indústria sentem-se satisfeitos por fazerem parte da história da mesma e também por estarem 

contribuindo para a expansão da economia local, visto que a Ferbasa representa uma das 

maiores fontes de renda do município e têm priorizado empregar os moradores dessa região.  

9ª – Pesquisas acerca da atividade principal da Ferbasa – mineração, (foram utilizadas 

2 horas/aulas); 

Após algumas pesquisas acerca da Ferbasa e seu funcionamento, os educandos 

descobriram que a referida indústria possui uma atividade principal, que é a mineração, que 

segundo publicações da própria indústria, ela atua na extração de cromita em dois 

grupamentos mineiros, situados na região Centro-Norte do estado da Bahia, distando 90 

quilômetros um do outro: o Distrito Cromitífero do Vale do Jacurici e o Distrito Cromitífero 

de Campo Formoso. (Informações obtidas no site da Ferbasa).  
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Figura 5: Grupos de estudos reunidos, discutindo os próximos passos do projeto. (Tuma ME) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Grupos de estudos reunidos, discutindo os próximos passos do projeto. (Turma MB) 

 

10ª – Preparação para a aula de campo; 

Nessa etapa, houve a tentativa de aliar teoria e prática, para que os educandos tivessem 

a oportunidade de conhecer in loco as instalações da Ferbasa e solidificar o conhecimento 

adquirido através de suas pesquisas, a partir das atividades de Estudo do Meio, porém isso 

não foi possível. O responsável pelo recebimento de visitantes na referida indústria foi 

contatado, porém diante das diversas atividades que seriam desenvolvidas no período 

solicitado para a visitação, a mesma não foi possível, fato que não desmotivou os alunos 

envolvidos no projeto, que reagiram “dizendo que através das pesquisas de campo passaram a 

conhecer muito mais a história da ocupação do espaço de Pojuca a partir da chegada da 

Ferbasa, do que aprenderiam em qualquer visita realizada à referida indústria (Fala de 

Matheus e Isadora do 7º MB).  
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11ª – Culminância, (foram utilizadas 3 horas/aulas); 

Nessa etapa, os educandos apresentaram para as demais turmas da escola as pesquisas 

que desenvolveram, relatando suas experiências.  

A partir dessas apresentações foi possível perceber que a relação ensino/aprendizagem 

se deu de forma autônoma, interativa e significativa, visto que os próprios estudantes 

realizaram as pesquisas e aprofundaram seus saberes acerca dos temas que foram objeto de 

estudo, restando claro a importância da aprendizagem através do estudo do meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Alunos de outras turmas que não fizeram parte do projeto, aguardando a apresentação dos 

grupos acerca do trabalho desenvolvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Parte dos alunos (das duas turmas) envolvidos no projeto. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização deste projeto teve como estopim a necessidade de fazer com que os 

educandos percebessem a importância de conhecer e (re) significar a realidade vivida por eles, 

desde o conhecimento do lugar de pertencimento dos mesmos até o conhecimento do mundo.  

Durante a realização deste trabalho, que teve como duração o equivalente à 3ª unidade, 

(cerca de três meses) do ano letivo de 2016, percebeu-se que a Geografia assumiu seu papel 

de ciência “reveladora”, fazendo com que os alunos pudessem sentir-se verdadeiros autores de 

seu conhecimento, haja vista que no momento em que a docente lançou a proposta de uma 

atividade diferenciada (ao menos para essas turmas) baseada não só na participação, mas 

também na produção deles, isso revolveu o imaginário desses alunos, que a partir de então, 

começaram a envolverem-se cada dia mais com o projeto, até então um pouco “esquisito” 

para alguns e “surpreendente” para outros (foram os primeiros relatos ouvidos).  

Faz-se necessário ainda salientar o quão produtivo foi a realização deste trabalho, visto 

que os alunos estiveram próximos do seu ambiente de estudo, pois apesar de não ter sido 

possível a visitação à Ferbasa, os mesmos estiveram envolvidos em um ambiente de pesquisa, 

em um  contexto que enquanto para alguns lhes eram familiar, inclusive havia três alunos que 

são moradores do bairro de Central (Tainara, Alana e Tárcio) que sentiram-se lisonjeados em 

pesquisar a história da produção do espaço de Pojuca, basicamente a partir das janelas de suas 

casas, relembrando histórias que eles mesmos ouviram quando crianças, para outros que 

apesar de morarem em bairros adjacentes, eram histórias pouco conhecidas e/ou exploradas . 

Posto isso, como não falar em aprendizagem significativa, quando o aluno tem a oportunidade 

de retratar a sua própria história? Como não lembrar esses ensinamentos “o aluno que vive a 

experiência de aprender ciência fazendo ciência se vê, também, diante do desafio de vencer 

dificuldades que são, simultaneamente, individuais e coletivas”. (FERREIRA, 2010, p. 24) 

Lembrar o quanto a curiosidade fez com que esses alunos buscassem a todo instante 

respostas para suas perguntas e inquietações, soou como um “alerta” de que a educação e o 

docente precisa se “reinventar”, pois ficou demonstrado que o processo de ensino-

aprendizagem pode dar-se de forma autônoma e eficaz, basta que utilizemos de métodos que 

reforcem “a produção e o uso inteligente do conhecimento” (DEMO, 2010, p.22). 

Dessa forma, levando em consideração que a maioria dos alunos das escolas públicas 

vem apresentando um quadro de desinteresse e apatia, visto que a escola parece estar distante 

de sua realidade vivida, além de não se mostrar atrativa, faz-se necessário que o docente 
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recorra a métodos significativos, que representem uma nova forma de ensino, buscando cada 

vez mais a construção da aprendizagem.  

Sendo assim, entre os desafios da educação básica brasileira, está a necessidade da 

efetivação da educação científica, visto que conhecimento é poder e a ciência e tecnologia, 

segundo a Unesco (2000) devem ser dirigidas para aumentar a competitividade, o emprego e a 

justiça social. 

Posto isto, a educação científica deve ser vista como uma prioridade nacional, 

suprindo as lacunas deixadas por longos anos desse método tradicional e fazendo com que os 

educandos sintam-se incluídos nessa “sociedade intensiva de conhecimento” (Duderstadt, 

2003), transformando-os em verdadeiros pesquisadores. Levando-se em consideração os 

ensinamentos de Demo (1997) apud Bertoletti (2003), de que a pesquisa assume um papel 

fundamental nessa nova etapa da educação, onde se deve demonstrar que o interesse está 

voltado a fundamentar a importância da pesquisa para a educação, querendo chegar até o 

ponto de tornar a pesquisa uma maneira própria de aprender. Nessa nova maneira de aprender, 

o aluno passa de objeto do ensino para parceiro de trabalho, assumindo-se sujeito do processo 

de aprender, tal como experimentado neste trabalho.   

Ademais, o ambiente escolar deve propiciar aos educandos uma visão mais criativa e 

pró-ativa, para que os mesmos sejam protagonistas no processo de ensino aprendizagem, 

devendo ser proporcionado oportunidades de desenvolvimento das múltiplas habilidades que 

possuírem, tornando o ato de aprender significativo e reflexivo. Corroborando com o fato de 

que educar pela pesquisa através de atividades inovadoras, como o Estudo do Meio consiste 

num método prazeroso e significativo de ensino/aprendizagem, foi possível notar que os 

estudantes demonstraram bastante interesse, empenhando-se na realização das atividades 

propostas, além de demonstrarem satisfação por realizarem essas atividades extraclasse de 

maneira autônoma, sendo relevante o fato de que  as atividades de estudo do meio 

propiciaram uma nova maneira de compreensão da realidade vivida pelos estudantes, como 

pôde ser reconhecido pela aluna  Tainara do 7ME através de sua fala  “ hoje posso dizer que 

conheço a história do povo de Central, pois eu mesma fiz as entrevistas e tive contato com 

alguns dos moradores mais antigos do bairro. Isso significou muito para mim”.  
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APÊNDICES  

 

 QUESTIONÁRIO APLICADO: 

 

1. QUAL O SEU NOME? 

2. QUAL A SUA RELAÇÃO COM O BAIRRO DE CENTRAL? E COM A 

FERBASA? 

3. HÁ QUANTO TEMPO TRABALHA NA FERBASA? 

4. QUAL A SUA FUNÇÃO NA EMPRESA? 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DA FERBASA PARA VOCÊ? 

6. VOCÊ CONSIDERA A FERBASA COMO UMA EMPRESA QUE OFERECE 

OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO PARA SEUS COLABORADORES? 

7. VOCÊ CONHECE ALGUM PROJETO SOCIAL QUE A FERBASA REALIZA 

VOLTADO PARA A COMUNIDADE DO BAIRRO DE CENTRAL? 

8. PARA VOCÊ, QUAL A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA FERBASA 

PARA O BAIRRO DE CENTRAL?  E PARA O MUNICÍPIO DE POJUCA? 

9. A FERBASA É UMA EMPRESA QUE SE PREOCUPA COM A 

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE? JUSTIFIQUE.  

10. O QUE MODIFICOU NO BAIRRO DE CENTRAL APÓS A IMPLANTAÇÃO 

DA FERBASA?  


