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RESUMO 

 

Este estudo ganhou corpo principalmente para investigar estratégias para o 

processo de ensino-aprendizagem pautadas na compreensão das inter-relações 

socioambientais entre os sujeitos e as paisagens, potencializando a produção de 

saberes e conhecimentos vividos na/da prática pedagógica e problematizando a 

indissociabilidade entre o vivido, o percebido e as experiências socioambientais, 

culturais, artísticas, sensoriais e políticas advindas da relação e inter-relação entre 

os sujeitos e as paisagens, formadoras dos quadros paisagísticos de múltiplos 

planos que integram a EEEFM Teófilo Paulino com o seu entorno, na tentativa de 

construir uma alternativa que complemente as mediações iniciadas na educação 

formal, com visitações aos espaços não formais (JACOBUCCI, 2008) configurados 

por múltiplos planos na paisagem. O embasamento teórico-metodológico para esta 

pesquisa é a Teoria da Complexidade, de Edgar Morin (2004, 2005, 2007, 2008, 

2010, 2011), a Pedagogia Libertadora, de Paulo Freire (1980, 1988, 2005, 2006, 

2010), além das literaturas acadêmicas para debater sobre aula de campo, com 

Campos (2012, 2015), Lima e Assis (2005), Carvalho (1941), Seniciato (2007), 

espaço formal e não formal, com Jacobucci (2008), Gohn (2010) e Trilla (2008), e 

textos que tratam dos conceitos fundamentais da Geografia, especialmente o de 

“paisagem”, com Pontuschka (2009), Pereira (2012), Almeida (2010), Tuan (1980) e 

Corrêa (2001), entre outras contribuições científicas relevantes. A estruturação deste 

estudo ocorre com base na literatura científica que alicerça as pesquisas qualitativas 

(CHIZZOTTI, 1995), do tipo estudo de caso, o que leva a desenvolver uma 

estratégia para o processo de ensino-aprendizagem capaz de interferir na realidade 

escolar com práticas que entrelacem os momentos de vivência e experimentação 

dos sujeitos nos espaços formal e não formal de ensino. Assim, a 

transdisciplinaridade permeia uma realidade do cotidiano escolar em busca de 

alterar o quadro de “hiperespecialização” (MORIN, 2004) do momento atual. 

 

Palavras-chave: Aula de campo. Complexidade. Conscientização. Paisagem. 

Transdisciplinaridade. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study has gained a body and mainly aims to analyze and propose pedagogical 

strategies for the teaching-learning process “for a united thought” (MORIN, 2004), in 

an attempt to construct an alternative that complements the mediations initiated in 

the formal education, with visits to the spaces configured by multiple plans in the 

landscape. The cultural landscape that makes up the socio-educational environment 

is a pedagogical tool for a “process of awareness” (FREIRE, 1980), capable of 

contributing to breaking the fragmentation imposed by the formal 

scientific/educational model and, thus, constructing a transdisciplinary proposal 

MORIN, 2004, 2008). The theoretical-methodological basis for this research is Edgar 

Morin's Theory of Complexity (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011), Paulo Freire's 

Freelance Pedagogy (1980, 1988, 2005, 2006). as well as academic literatures to 

discuss field lessons, with Campos (2012, 2015), Lima and Assis (2005), Carvalho 

(1941), Seniciato (2007), formal and non formal space, with Jacobucci (2008), Gohn 

2010) and Trilha (2008), and texts that deal with the fundamental concepts of 

Geography, especially that of “landscape”, with Pontuschka (2009), Pereira (2012), 

Almeida (2010), Tuan (1980) and Corrêa, and other relevant scientific contributions. 

This will be structured on the basis of the scientific literature that supports qualitative 

research (CHIZZOTTI, 1995), of the case study type, which leads to develop a 

strategy for the teaching-learning process capable of interfering in the school reality 

with practices that moments of experience and experimentation of the subjects in the 

formal and non formal spaces of teaching. Thus, transdisciplinarity permeates a 

reality of school everyday in the quest to change the “hyper-specialization” 

framework (MORIN, 2004) of the current moment. 

 

Keywords: Field class. Complexity. Awareness. Landscape. Transdisciplinarity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo propõe uma pesquisa que busque compreender as experiências 

socioambientais que acontecem nas inter-relações entre os sujeitos e as paisagens, 

tendo todo um processo de investigação sobre um “estudo de caso” (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986) ancorado em um “cotidiano escolar” (ANDRÉ; MEDIANO, 2003) 

específico e, consequentemente, repleto de aproximações e distanciamentos de 

estudos já realizados no mundo acadêmico que tenham o cotidiano escolar, as 

paisagens que cercam os sujeitos (LUCHIARI, 2001) e a realização de “desenhos 

como proposta pedagógica” (PONTUSCHKA, 2009). 

 

Com isso, as análises de estratégias para um processo de ensino-aprendizagem 

que entrelace o mundo das Artes e os conceitos fundamentais da Geografia, para, 

assim, alimentar os estudos na área de humanidades, são o grande desafio desta 

pesquisa. Para isso, a Teoria da Complexidade (MORIN, 2004, 2005, 2007, 2008, 

2010, 2011) será um dos pilares teórico-metodológicos, como também o “processo 

de conscientização” expresso nos escritos de Paulo Freire – a Pedagogia 

Libertadora. 

 

Sendo assim, as práticas pedagógicas no espaço formal de educação (JACOBUCCI, 

2008) são entrelaçadas com vivências e experiências no espaço não formal de 

educação (JACOBUCCI, 2008), sendo os desenhos das paisagens em um caderno 

pedagógico intitulado Caderno de Geoartes, o baluarte do estudo de caso em 

análise e a nossa alternativa para um processo de ensino-aprendizagem que “una o 

pensamento” (MORIN, 2004). 

 

Este trabalho é uma pesquisa do programa de pós-graduação stricto sensu em 

Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), tendo como 

linha de pesquisa “Práticas em Ensino de Humanidades”. Entre os objetivos 

específicos do nosso trabalho, constam as análises de estratégias para o processo 

de ensino-aprendizagem que tenha os desenhos, as paisagens e momentos de 

entrelaçamento entre o cenário paisagístico do espaço não formal de educação e os 

momentos em sala de aula como proposta pedagógica “transdisciplinar” (MORIN, 
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2008) que ocorra de forma contextualizada ao cotidiano do educando, ou seja, 

mantenha relação com a realidade dos educandos e educadores, além de 

apresentar um material educativo que seja condizente com os princípios elencados 

por Edgar Morin (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011), a fim de propor um 

“pensamento que une” (MORIN, 2008) as disciplinas, na tentativa de realizar uma 

verdadeira alquimia do saber e, consequentemente, formular uma proposta 

transdisciplinar que “[...] não tem em mente suprimir as disciplinas, ao contrário, tem 

por objetivo articulá-las, religá-las, dar-lhes vitalidade e fecundidade” (MORIN, 2004, 

p. 35). 

 

Para dar conta desse desafio, as bases conceituais estão fincadas na Teoria da 

Complexidade do grande filósofo, escritor e professor francês Edgar Morin (2004, 

2005, 2007, 2008, 2010, 2011) e em três princípios difundidos e apresentados por 

ele: o dialógico, o hologramático e o circuito recursivo (MORIN, 2008). Tais princípios 

configuram um quadro total de sete, porém, neste estudo, foram selecionados os 

três apresentados acima, pois acredita-se que se enquadram no contexto da 

pesquisa. 

 

Já no tocante ao tipo de pesquisa, a abordagem qualitativa (CHIZZOTTI, 1995) 

expressa a dimensão deste trabalho, contudo, ao permear a práxis do docente da 

educação básica, leva a tipificá-la como um estudo de caso escolar nas bases dos 

escritos de Lüdke e André (1986). 

 

Não é uma tarefa fácil aguçar a curiosidade dos sujeitos em analisar o quadro 

paisagístico que os cerca e assim ter a paisagem cultural (LUCHIARI, 2001) como 

uma das grandes incentivadoras do ato de ensinar e aprender. 

 

Sendo assim, o estudo de caso analisado tem por proposta visitar três ambientes em 

que o cenário paisagístico seja de múltiplos planos, portanto, ambientes abertos. 

Entre esses três locais visitados, estão o pátio externo da EEEFM Teófilo Paulino, a 

Alameda dos Pinhais e ao último, que os sujeitos visitarão, será dada uma atenção 

maior, pois será seguida a metodologia pedagógica de aula de campo, para 

iniciarmos a elaboração de representações das paisagens locais ainda em campo e 
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finalizarmos com uma exposição dessa representação no “pós-campo”, uma vez que 

se trata de uma visita à Reserva Kautsky. 

 

Logo, a metodologia de pesquisa constituiu levantamentos bibliográficos, 

observação participante, registros fotográficos, textos coletivos, gravações em 

vídeos, desenhos individuais e coletivos feitos tanto no espaço formal e não formal 

de ensino por educandos e educadores que participaram da pesquisa, além de 

instrumentos de pesquisa relatados de forma mais profunda no capítulo referente à 

pesquisa com suas etapas e seus protagonistas. 

 

E, assim, expor uma proposta pedagógica que tenha um caderno pedagógico que 

una o mundo das Artes aos conceitos fundamentais de Geografia e também 

construa com os sujeitos uma exposição de imagens com desenhos individuais e 

coletivos no interior do espaço escolar. 

 

Ao considerar como verdade que a vida familiar do pesquisador se não determina, 

mas certamente influencia na seleção do tema por ele recortado para pesquisar, 

tenho1 por obrigatoriedade expor um pouco do percurso familiar e profissional-

acadêmico que constituiu a minha formação e, consequentemente, direcionou a 

escolha deste tema a ser estudado. 

 

Não é fácil estudar com riqueza de detalhes as possibilidades de solucionar um 

problema, limitar os objetivos que serão atingidos, traçar um caminho metodológico 

e ter uma práxis que horizontalize as relações entre educando e educador 

construída com base em referenciais teóricos que direcionem o desenvolvimento da 

aprendizagem. Ter o “processo de conscientização” (FREIRE, 2006) dos sujeitos 

efetivando ações que vão desde observações até descrições, levantamento e 

análise de dados e, assim, interferir na realidade concreta não é algo simplório, que 

se faz em pouco tempo. 

 

                                                           
1 A introdução deste trabalho foi escrita com o verbo em primeira pessoa do singular, por se tratar do 

relato da trajetória familiar e profissional acadêmica do pesquisador. No tocante a outras partes 
desta dissertação, será usado o verbo na primeira pessoa do plural, uma vez que outros sujeitos 
também participaram ativamente da pesquisa. 
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A escolha pelo conceito de paisagem para iniciar uma práxis pedagógica que almeje 

a “conscientização” (FREIRE, 1980, 2006), mergulhando na relação entre espaço 

formal e espaço não formal de educação, segundo os escritos de Jacobucci (2008), 

Gohn (2010) e Trilla (2008), e tendo a aula de campo (CAMPOS, 2012, 2015) como 

metodologia pedagógica para visitar espaço não formal de educação e, no fim, 

construir uma grande exposição de fotografias e desenhos dos educandos e 

educadores que atuaram nesta pesquisa não ocorreu de forma espontânea. Trata-se 

de uma decisão amadurecida após anos de docência em sala de aula do ensino 

fundamental. 

 

Estou ciente de que terei contato com tais campos do conhecimento no presente e 

futuro, mas sobretudo que tal escolha é fruto das relações profissionais e familiares 

diretamente vinculadas com o meu passado. Há anos carrego uma vontade de ter 

uma práxis pedagógica que dê uma ressignificação aos elementos da paisagem que 

compõem as vivências e experiências dos educandos e educadores. 

 

Em 1999, quando eu tinha pouco mais de 16 anos, minha mãe e meu pai 

começaram uma nova atividade formal no setor de serviços, no ramo do turismo. 

Eles abriram uma agência de viagem para efetuar a venda de paisagens aéreas e 

pacotes turísticos, tanto para aqueles que visitavam o estado do Espírito Santo (ES), 

fazendo o chamado “turismo receptivo” (BENI, 2003), quanto para aqueles que 

tivessem recursos financeiros para viajar para outros estados ou países, atuando no 

“turismo emissivo” (BENI, 2003). 

 

Ante esse universo da indústria do turismo e a conclusão do ensino médio em 2002, 

iniciei o curso técnico de Guia de Turismo, objetivando regulamentar nos órgãos do 

Estado brasileiro a atuação como guia de turismo. Dessa maneira, em março de 

2002, por meio da Escola Técnica de Turismo Capixaba (ETTCA), formei-me em 

técnico em Guia de Turismo local, regional e nacional. Isso levou a minha 

regularização nos órgãos oficiais para o guiamento de grupos de turistas em visita 

ao Espírito Santo e outros estados brasileiros (ANEXO A). 
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Tal formação foi ampliada com a participação em diversos cursos livres e a prática 

de inúmeras atividades. O agenciamento de pacotes turísticos para vários roteiros 

turísticos dentro e fora do Brasil foi um exemplo, e, assim, fui aprofundando meu 

contato como esse universo profissional, sobretudo revelando uma geografia que a 

escola, na minha formação básica, já havia ajudado a conhecer. Ao efetuar a venda 

dos pacotes turísticos, eu buscava reconhecer a Geografia do local e passava 

informações aos compradores dos principais pontos turísticos que eles desejam 

visitar. Na agência de turismo, aprendi a parte operacional do turismo, pois as 

informações e conhecimentos sobre os atrativos paisagísticos alimentadores dos 

fluxos turísticos dos principais roteiros nacionais e internacionais vinham das aulas 

de Geografia, Ciências, Biologia, Literatura, Artes e demais disciplinas que integram 

a educação básica brasileira. 

 

Recebi muitos cartões postais de presente, quando trabalhava na agência de 

turismo, chegando a formar uma grande coleção desses postais de diversas partes 

do mundo e, principalmente, do Brasil. Enfim, acredito que isso, naquele momento, 

tenha contribuído para minha formação profissional e ampliado minha curiosidade, 

levando a realizar perguntas, tais como: por que os relevos, as vegetações, os 

climas, entre outros elementos, são tão diversos em nosso planeta? Será que 

nessas cidades turísticas não existem paisagens com degradações 

socioambientais? 

 

Sendo assim, na busca por responder a tais perguntas, o curso de Geografia tornou-

se um viés possível de expansão dos conhecimentos e formação fecunda, dando 

possibilidades futuras: deixar de ser guia de turismo e vendedor de pacotes 

turísticos para tornar-me professor/pesquisador em um futuro próximo. 

 

O turismo e a Geografia foram construindo os alicerces da minha vida pessoal, 

profissional e acadêmica. Esse entrelaçamento se tornou ainda mais orgânico 

quando realizei a matrícula na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 

2005, para cursar Geografia, e, dessa maneira, entre juventude e vida adulta, a 

formação do ser foi ocorrendo. 
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Lembro, com clareza, que, entre 2005 e 2010, a base financeira da minha família era 

a agência de viagem, onde desenvolvia duas atividades rotineiras: o guiamento de 

grupos e o agenciamento de pacotes turísticos. 

 

É relevante expor que, apesar de, em 2007, a legislação permitir que eu ingressasse 

nas trincheiras do ensino básico, as atividades profissionais que mais perduraram no 

decorrer desses cinco anos, entre 2005 e 2010, foram as ligadas ao ramo do 

turismo. Porém, a semente da mudança estava plantada e um passo em direção a 

uma nova profissão era concretizado. 

 

A minha formação no ensino fundamental e médio ocorreu em escolas públicas, 

tanto municipais como estadual, porém foi na universidade, já no curso superior, que 

uma prática pedagógica, até então não vivenciada na educação básica, passou a 

ser frequente nas disciplinas que integravam meu currículo acadêmico: as 

grandiosas aulas de campo. Essa metodologia pedagógica é muito comum no curso 

superior de licenciatura plena em Geografia. Tal prática é muito debatida e 

vivenciada no ceio da ciência geográfica e, durante o período em que estive como 

discente, ela integrou minha formação desde os primeiros períodos até a conclusão 

do curso. Presenciei em campo aquilo que foi exposto, debatido e refletido em sala 

de aula por vários professores de diferentes ramos da Geografia. 

 

Durante as idas aos espaços não formais de educação e na universidade, visitei 

desde espaços não formais institucionalizados conceituados em Jacobucci (2008), 

Gohn (2010) e Trilha (2008), como os parques naturais, até os não 

institucionalizados, como praças e logradouros públicos. Não importava o rótulo, 

pois eles contribuíam para a ampliação dos conhecimentos apresentadas no 

momento do “pré-campo” com os mediadores das disciplinas do curso superior. Com 

isso, esses momentos de aprendizagem completavam e redirecionavam o 

conhecimento inicialmente adquirido. 

 

Por isso, acredito ser possível que tal metodologia pedagógica seja de grande valia 

também para a educação básica. Em outras palavras, acredito na realização de 

aulas de campo com educandos e educadores de turmas do ensino fundamental II, 
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sobretudo, os do 6.º e 7.º anos, para redimensionar o processo de ensino-

aprendizagem, levá-los a ter contato com um cenário complexo que compõe a 

paisagem no entorno da escola e, assim, construir estratégias para um ensino com 

base na complexidade do mundo atual e com capacidade de quebrar a 

fragmentação disciplinar imposta e fomentar a “consciência crítica” (FREIRE, 2010). 

 

A obtenção do título de licenciatura plena na Ufes ocorreu em 2011. Daí em diante, 

entre 2010 e 2011, as primeiras experiências em sala de aula indicavam o caminho 

para um futuro promissor. E assim, quando em 2012, atuei como professor em 

designação temporária para o governo do estado do Espírito Santo, com turmas do 

ensino fundamental e médio, iniciava um novo cotidiano, com novas atividades 

diárias, e os antigos grupos de turistas foram substituídos por crianças e 

adolescentes matriculados na rede pública de ensino e o proletário da indústria do 

turismo foi sendo sepultado, para dar lugar a um professor da educação básica. 

 

Meus hábitos profissionais foram profundamente modificados, porque a 

transformação na rotina de trabalho para um ambiente fechado, como são as salas 

de aula, distanciou meus olhos de cenários paisagísticos com múltiplos planos, dos 

locais abertos, e os guiamentos em espaços públicos com grupos de turistas foram 

alterados por uma vivência em um local de trabalho que restringia o alcance dos 

meus olhos, como são os espaços formais de ensino em sua maioria, locais 

fechados, sem contato com a paisagem externa. Deixar o contato com ambientes de 

múltiplos planos paisagísticos e começar, de oito a dez horas, a passar em uma 

unidade de ensino formal – escola –, principalmente no interior de uma sala de aula, 

expressou uma mudança profunda na minha vida. 

 

Talvez a busca de sair desses espaços fechados e reencontrar a amplitude dos 

espaços abertos tenha conduzido, quase sem eu perceber, a planejar minhas aulas 

em espaços como os pátios das escolas, as praças e parques próximos às unidades 

de ensino em que trabalhei. Lembro quando chegava mais cedo às escolas, para 

circular por perto das ruas, praças e parques mais próximos e tentar relacionar algo 

nessas paisagens locais com os conteúdos transcritos nos livros didáticos de 

Geografia e nos currículos escolares. 
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Quando, em 2013, fiz concurso público para atuar como professor, regente de 

classe, na rede estadual de ensino, optei por não mais residir na Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), pois era a oportunidade de mudar para 

uma cidade menor, ou seja, ir para uma cidade do interior, sair da correria da capital, 

e assim escolhi o município de Domingos Martins-ES. Busquei não algo como uma 

simples mudança de endereço, mas, em meus pensamentos, já pairava a ideia de 

ter as aulas de campo em espaço não formal de ensino como algo rotineiro, uma 

metodologia que aproximasse educandos e educadores entorno de um processo de 

ensino-aprendizagem capaz de vencer o enclausuramento das salas de aula e a 

fragmentação imposta pelas disciplinas, pois julgava ser mais viável a efetivação 

disso em uma escola longe dos grandes centros urbanos, uma vez que, trabalhando 

com turmas menores, em uma escolar menor, levaria a superar os obstáculos 

impostos pelo dia a dia dos grandes centros urbanos e, desse modo, efetivar uma 

práxis que possibilitasse aos sujeitos vivenciar e experimentar um processo de 

ensino-aprendizagem transdisciplinar que tivesse momentos de completudes entre o 

conhecimento formulados nos espaços formais e as vivências e experiências 

construídas nos espaços não formais de educação, envolvendo o mundo das Artes e 

o conhecimento geográfico. 

 

Ao começar a lecionar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

(EEEFM) Teófilo Paulino e formular projetos e propostas, identifiquei o fato de sua 

localização e amplitude da sua planta arquitetônica privilegiar o contato dos sujeitos 

com as paisagens que integram o quadro paisagístico local. Contudo, ainda tinha em 

mente que o quadro paisagístico que compunha o entorno da escola e as outras 

áreas da cidade apresentava cenários tão diferentes dos mostrados nos cartões 

postais que retratam o município de Domingos Martins-ES. Hoje, após cinco anos, 

passados os primeiros contatos, aguça meu interesse por desenvolver projetos 

pedagógicos para que o educando tenha contato direito com as paisagens que se 

configuram para além dos limites desse espaço formal, pois elas são diversas, 

muitas das quais antagônicas, e diferem das vinculadas nos cartões postais do 

município. Trata-se de um município que tem um grande número de habitantes 

engajados na cadeia econômica do turismo e na produção agrícola como principais 

fontes de renda. E a divulgação de suas paisagens naturais, por meio de mídias 
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impressas e/ou digitais, é uma forma de atrair os visitantes. Logo, ao andar pela 

cidade, é comum ver, nos estabelecimentos comerciais que compõem os espaços 

turísticos da cidade, cartões postais que ressaltam as paisagens locais classificadas 

como belas, exuberantes e de natureza preservada. Assim que mudei para o 

município, comprei vários cartões postais enviando para quase todos os meus 

familiares, com a finalidade de divulgar a linda cidade em que agora resido. 

 

No entanto, com o passar dos anos, depois de ter percorrido quase todos os distritos 

que compõem esse município, dialogado com moradores e estado em contato com 

locais que não integram o cenário montado para a circulação dos turistas, descobri 

um município com paisagens heterogêneas, bem diferentes das apresentadas nos 

cartões postais. Existem inúmeras paisagens que compõem cenários 

completamente opostos aos evidenciados em cartões postais, folhetos e revistas 

vendidos em feiras e eventos, à busca de atrair turistas e visitantes. Ou seja, passei 

a conhecer um Domingos Martins que meus olhos não viam, uma cidade totalmente 

desconhecida. O interessante é que, na função de guia de turismo, visitei centenas 

de vezes o município e acreditava ser Domingos Martins uma cidade limpa, 

organizada, sem lixões nem degradação ambiental, nem irregularidades fundiárias. 

 

O desafio atualmente é possibilitar aos sujeitos que religuem os conhecimentos 

adquiridos buscando estratégias para um processo de ensino-aprendizagem que 

tende a contribuir para que os sujeitos envolvidos na pesquisa se formem como 

cidadãos atuantes na sua realidade social, sujeitos críticos da história com 

capacidade de compreensão das múltiplas paisagens que integram uma cidade, de 

modo que o processo de formação humana ocorra tanto quanto em espaços formais 

e não formais de educação, e, assim, formulem matrizes de pensamentos com 

capacidades de desenvolver uma “consciência crítica” (FREIRE, 2010). 

 

Nesses anos em que estou como regente de classes nessa instituição formal de 

ensino, já realizei um conjunto de ações, projetos e atividades que movimentaram o 

cotidiano escolar. Em todo ano, realizo um projeto pedagógico que busque dar conta 

de interiorizar o conceito de paisagem, desenvolva o senso artístico e sobretudo 

possibilite aos sujeitos compreender as inter-relações que existem entre eles e as 
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paisagens, isso em conjunto com os educadores da disciplina Artes e as turmas do 

6.º ano do ensino fundamental II. 

 

Portanto, o que se busca pesquisar é uma práxis pedagógica já dimensionada no 

decorrer desses cinco anos em que atuo como professor em tal unidade de ensino. 

Destaco que esta pesquisa é um estudo de caso escolar, construído organicamente 

com as turmas que formaram os 6.os anos, principalmente as turmas de 2018. 

Contudo, é evidente que a observação e práxis que alimentam tal estudo de caso 

não são dimensionadas no espaço formal, conforme ocorreu em 2014, 2015 e 2016, 

visto que, após o contato com o Programa de Pós-Graduação em Ensino em 

Humanidades, a práxis pedagógica ganhou profundidade e objetivou sobretudo a 

compreensão da inter-relação entre os sujeitos e as paisagens locais, para 

consequentemente, mudarmos a realidade concreta. 

 

Para isso, a pesquisa será divida em cinco partes. A primeira, que se inicia com esta 

introdução, perpassa pelos objetivos, tanto o objetivo geral quanto os específicos, o 

levantamento das hipóteses, prossegue com a pergunta-problema a ser respondida, 

elencando os fundamentos teórico-metodológicos, momento em que conceitos 

importantes serão apresentados à luz da corrente pedagógica e teoria científica que 

nos embasam, pois trata-se de conceituações fecundas para esclarecer os passos 

metodológicos, como a compreensão acerca da transdisciplinaridade (MORIN, 

2004), assim como uma abordagem sobre a “educação formal” (GOHN, 2010) e os 

espaço não formais de educação (JACOBUCCI, 2008). 

 

Neste início de século, além de mergulharmos na especificidade da metodologia 

pedagógica de aula de campo (CAMPOS, 2012, 2015), desse modo, abrimos um 

amplo e significativo diálogo com as pesquisas já produzidas em linhas próximas à 

nossa, vindo finalizar como uma breve releitura de três propostas apresentadas a 

educadores, sobretudo do ensino fundamental, envolvendo Artes e Geografia, 

principalmente sobre os processos de ensino-aprendizagem por meio da produção 

de desenhos e conceitos fundamentais de Geografia. Assim, pontos de contato e 

pontos de distanciamentos foram elencados durante a exposição das propostas 
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encontradas em livros editados, para auxiliar os educadores em sua práxis 

pedagógica cotidiana, que consiste no ponto de delimitação da primeira parte. 

 

No tocante à segunda parte, ela é constituída do procedimento metodológico, 

seguido de tentativas de aproximações dos quadros paisagísticos locais: o município 

de Domingos Martins, o distrito sede, a escola EEEFM Teófilo Paulino e a Reserva 

Kautsky. Isso abriu caminho para apresentarmos as etapas e os protagonistas 

envolvidos, dando vozes aos sujeitos e, dessa maneira, esclarecendo o percurso 

realizado, na tentativa de tornar-se didático e evidenciar a prática no espaço formal e 

não formal, de modo a complementar a formação humana. Assim, nessas páginas 

caberão os registros dos roteiros de atividades de como os desenhos foram 

produzidos pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Já a terceira parte é o espaço elencado para a construção e análise dos dados de 

maneira detalhada. Neste momento, os dados gerados das ações na escola e nos 

espaços não formais de ensino, serão apresentados para possibilitar a compreensão 

das inter-relações entre os sujeitos e as paisagens. Para isso, princípios bem 

difundidos pela Teoria da Complexidade (MORIN, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 

2011) foram indicados como orientadores para a compreensão dos desenhos 

analisados. Consequentemente, serão esclarecidas como ocorreu a elaboração dos 

desenhos individualmente e em grupo de maneira detalhada, além de atividades 

realizadas coletivamente. 

 

A quarta parte é reservada para escrever sobre o material educativo que foi 

processualmente construído durante esta pesquisa, em virtude de haver esse 

material contra-hegemônico potencializador de uma práxis libertadora, projetor de 

um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, transdisciplinar e 

propositores de um cotidiano escolar que relacione aulas no espaço formal com 

aulas/momentos nos espaços não formais de ensino. 

 

Assim, o material educativo que integra o processo de desenvolvimento desta 

pesquisa é fruto de uma catalogação cuidadosa; portanto, os apontamentos vão 

desde o planejamento até o momento empírico com a comunidade local, com a 
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exposição dos desenhos e das fotografias, perpassando a práxis voltada para uma 

ressignificação dos elementos paisagísticos dentro de uma configuração 

transdisciplinar. Portanto, nesta parte, os relatos dos momentos de preparação da 

exposição de imagens ocorreram no interior do espaço formal de ensino, levando os 

desenhos a serem apresentados à comunidade local. Em seguida, foram 

paulatinamente percorridas as etapas que culminaram em um ou outro material 

educativo: o primeiro remete-se a um caderno pedagógico que é materializado em 

formato de instrumento paradidático para auxiliar na efetivação de práxis pedagógica 

a ser desenvolvida no futuro, porém já agora vivenciados empiricamente, 

experimentados como espaços de aprendizagem e dimensionados no tempo 

cronológico do espaço formal de educação, em etapas que englobam aulas de 50 a 

55 minutos; já o segundo é uma exposição das apresentações e representações das 

paisagens, com um convite à participação da comunidade; tal momento da 

exposição de desenhos e fotografias, tanto individuais como coletivos, produzidos 

por educandos e educadores durante a realização desta pesquisa, tem por objetivo 

aguçar o senso artístico e colocar o sujeitos em contato com o mundo das Artes. 

 

Por último, na quinta parte, serão apresentadas as considerações finais desta 

pesquisa, com as conclusões sedimentadas após as análises dos dados, cabendo 

aqui elencar os méritos e os desafios que envolveram a realização deste trabalho, 

indicar as considerações finais de um trabalho atuante no campo do ensino, com a 

proposição de uma práxis transdisciplinar, desenvolver uma metodologia pedagógica 

de aula de campo dentro de um paradigma complexo, em um campo empírico 

delimitado, com ações diretas, objetivando a vivenciar um conjunto de atividades 

com os educandos da EEEFM Teófilo Paulino para a transformação da realidade. 

 

Portanto, acredita-se que o trabalho fique didático e as ideais sejam expressas com 

clareza para aqueles que se coloquem como leitores, sempre abertos às críticas, 

sempre amparados na dúvida e na certeza de que nenhuma práxis pedagógica deve 

ser meramente para ocupar o tempo, andar com o relógio, ou seja, ocorrer por 

ocorrer, sem propósito, desvinculada do contexto do educando. É, portanto, uma 

honra materializar esta pesquisa e escrever este relatório de dissertação de 

mestrado em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo. Sabe-
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se da sua temporalidade, pois todo escrito tem seu momento presente, porém dividir 

o caminho percorrido e os resultados atingidos enaltece o fazer pedagógico e amplia 

a curiosidade sobre a construção do conhecimento catalogado pela humanidade e 

os caminhos trilhados por nós sobre a superfície da Terra. Em busca de ser sujeito 

de um processo de ensino-aprendizagem contextualizado, transdisciplinar, libertador 

que transforme a realidade, dedicamos todo o ímpeto de nossa alma para deixarmos 

nossas contribuições e propostas para aqueles que vivem cotidianamente nas salas 

de aulas e corredores das escolas do mundo inteiro, principalmente no Brasil. 

 

1.1 A PERGUNTA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que busca analisar como os sujeitos 

percebem, significam e sentem as paisagens que compõem o entorno da EEEFM 

Teófilo Paulino? Além disso, como a relação entre os sujeitos e a paisagem pode 

contribuir para potencializar e reordenar práticas pedagógicas no processo ensino-

aprendizagem? Logo, evidenciamos a inseparabilidade entre sujeito e objeto com a 

finalidade de evitar o caminho tão comum em pesquisas de estudo de caso escolar 

que condicionam os educandos a simples dados quantitativos e colocam a paisagem 

como algo estanque, sem vida, sem cultura, sem dimensão humana. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

São elencados abaixo os objetivos a serem atingidos com a realização desta 

pesquisa. Não se trata aqui do enquadramento puro e duro de pontos fechados na 

busca por tornar o trabalho científico, mas, sim, de uma formalização capaz de 

sustentar o proposto. Para objetivar tais pontos, o caráter curioso dos sujeitos 

envolvidos na pesquisa está presente, não se delimitam objetivos em um piscar de 

olhos; pelo contrário, para sedimentá-los, levou-se tempo, e o contato direto com as 

turmas do ensino fundamental II, nos últimos cinco anos, indicou o desfecho do 

caminho para atingi-los. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar estratégias para o processo de ensino-aprendizagem pautadas na 

compreensão das inter-relações socioambientais entre os sujeitos e as paisagens, 

potencializando a produção de saberes e conhecimentos vividos na/da prática 

pedagógica e problematizando a indissociabilidade entre o vivido, o percebido e as 

experiências socioambientais, culturais, artísticas, sensoriais e políticas advindas da 

relação e inter-relação entre os sujeitos e as paisagens, formadoras dos quadros 

paisagísticos de múltiplos planos que integram a EEEFM Teófilo Paulino com o seu 

entorno. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar propostas pedagógicas já consolidadas em livros voltados para 

educadores que relacionem o ensino do conceito de paisagem e a produção de 

desenhos, sobretudo no campo do ensino e aprendizagem para turmas do 

ensino fundamental II. 

 Caracterizar a EEEFM Teófilo Paulino, a Alameda dos Pinhais e a Reserva 

Kautsky aproximando seus quadros paisagísticos da realidade local. 

 Analisar metodologias pedagógicas que reconfigurem as inter-relações entre os 

sujeitos e as paisagísticas integrantes do quadro visual/paisagístico do entorno 

da EEEFM Teófilo Paulino, no município de Domingos Martins, no estado do 

Espírito Santo, a fim de compreender as inter-relações entre os sujeitos e as 

paisagens ali existentes. 

 Elaborar uma exposição de arte com desenhos e fotografias, intitulada 

“Exposição de fotografias e desenhos: formas, cores e tons – “ler” as paisagens e 

fotografar o mundo”. Consequentemente, apresentar os desenhos individuais e 

coletivos à comunidade, transformando o espaço interno da escola em uma 

galeria de arte. 

 Materializar um caderno pedagógico, denominado caderno de Geoartes, que 

potencialize as práticas pedagógicas que tenham as paisagens como eixo 

dinamizador do processo de ensino-aprendizagem e coloquem em comunicação 

as disciplinas Artes e Geografia. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Os fundamentos teóricos, que são os alicerces da nossa pesquisa na área em 

Ensino de Humanidades, têm por base os escritos de Edgar Morin, estruturador da 

Teoria da Complexidade, que servirá para “[...] ter um conhecimento que religue as 

partes ao todo e, evidentemente, o todo às partes” (MORIN, 2004, p. 32), não que 

ele seja o único a contribuir para a nossa proposta, mas é um referencial de amplo 

alcance. Ademais, é relevante elucidar categorias e conceitos que abracem não só o 

ato do ensinar e aprender, senão toda uma proposta pedagógica e um fazer 

científico. 

 

O grande pensador Paulo Freire, com seus inúmeros livros na construção da 

Pedagogia Libertadora, é mais um dos pilares de sustentação teórico-metodológica, 

com suas indicações à construção de um processo de ensino-aprendizagem, tendo 

o contextualizado, o cotidiano dos sujeitos como formuladores da práxis pedagógica; 

além disso, as relações entre educando e educadores, embasadas na 

horizontalidade e capazes de possibilitar a transformação da realidade concreta 

(FREIRE, 2010), além de diversos postulados sobre a educação e a práxis 

pedagógica para lá de simples ações no espaço formal. Com isso, ele guiará a 

práxis embasando todo o desenvolvimento da intervenção pedagógica, tanto das 

ações como das reflexões conduzidas pelos sujeitos construtores desta pesquisa, 

desde a seleção da paisagem como tema gerador e como conceito a ser difundido 

pela alfabetização científica até a construção dos textos, fotografias e desenhos 

coletivos capazes de edificar uma atividade em grupo e representar a percepção da 

paisagem local. 

 

É evidente que existe diferença entre método e metodologia. Inúmeros teóricos já 

pesquisaram e escreverem sobre as diferenciações, e um geógrafo que expressa 

bem a distinção entre método e metodologia é Moraes (2002, p. 68), que assim 

escreve: 

 

As propostas metodológicas articulam posições em diferentes tópicos 
(lógica, gnostologia, epistemologia, ontologia etc.) organizando-as num 
sistema filosófico, orientado para macro-explicações do real. Daí veicularem 
amplas teorias da história ou da natureza, capazes de guiarem a análise 
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específica de fenômenos particulares. A visão do objeto de pesquisa e das 
formas de apreendê-lo derivam desse equacionamento mais amplo da 
realidade onde ele está inserido, da concepção que se assume acerca do 
movimento dessa realidade. É no método que se desenham os objetos e 
que se definem as relações destes com o sujeito do conhecimento, logo a 
possiblidade mesma de conhecê-los. 

 

Têm-se ainda, completando o arcabouço teórico-metodológico, no que envolve 

diretamente o conceito de paisagem, os escritos de Pontuschka (2009), Pereira 

(2012), Sann (2010), Zeny Rosendahl (2001) e Corrêa (2007), entre outras 

contribuições relevantes deixadas nos inúmeros trabalhos por eles já realizados. 

 

No que concerne à relação entre o ser humano e a natureza e sobretudo à 

construção do conceito de ambiente empregado pelo prisma deste trabalho, há as 

palavras do ambientalista e professor Guimarães (1998, 2007) em seus principais 

livros, o que coloca o trabalho no campo da abordagem relacional, defendida por 

ele. 

 

No tocante às aulas de campo como metodologia pedagógica capaz de dialogar com 

um aprendizado complexo, assim como as facilidades e dificuldades em desenvolvê-

las no cotidiano escolar, nas turmas de educação básica, recorreu-se aos escritos 

do pesquisador Mauricio Compiani da Unicamp, em suas inúmeras contribuições 

desde orientador em teses e dissertação até livros, artigos. Além dele, Seniciato e 

Cavassan (2008) contribuem sobremaneira para delimitar os procedimentos e 

indicar os instrumentos relevantes para a aula de campo, além de confirmar sua 

subdivisão em momentos do “pré-campo, campo e pós-campo”, nas contribuições 

de Campos (2012, 2015), Lima e Assis (2005), entre outros autores. 

 

No que diz respeito à formulação de conceitos como “espaço formal” e “espaço não 

formal de ensino”, os autores que alimentam tais conceitos, os estudados foram os 

já consagrados ao longo de décadas, Gohn (2010), Elie Ghanem (2008) e Trilla 

(2008) e Jacobucci (2008). 

 

Seguem, nas próximas páginas, as nossas compreensões e principalmente os 

caminhos teórico-metodológicos apontados por Edgar Morin (2004, 2005, 2007, 
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2008, 2010, 2011), como também por Paulo Freire (1980, 1988, 2005, 2006, 2010), 

que teceram com os outros teóricos elencados os pilares científicos desta pesquisa. 

 

2.1 A TEORIA DA COMPLEXIDADE DE EDGAR MORIN 

 

A Teoria da Complexidade, fundamentada por Edgar Morin, é o baluarte deste 

estudo. O novo paradigma e os novos princípios por ele propostos são essenciais 

para a elaboração de um trabalho contextualizado, transdisciplinar, atrelado a um 

conhecimento não linear, não simplista e não fragmentado. Conforme nos relata 

esse autor, “[...] a complexidade é um problema, é um desafio e não uma resposta” 

(MORIN, 2010, p. 177). Além disso, ele nos revela que 

 

O complexo requer um pensamento que capte relações, inter-relações, 
implicações mútuas, fenômenos multidimensionais, realidades que são 
simultaneamente solidárias e conflitivas [...], que respeite a diversidade, ao 
mesmo tempo que a unidade, um pensamento organizador que conceba a 
relação recíproca entre todas as partes (MORIN, 2004, p. 21). 

 

Isso contribui significativamente para romper com o ideal do conhecimento científico 

praticado no século XX e ainda presente em muitos estudos enquadrados nos 

limites da Ciência Clássica. Em quase todos os livros, esse filósofo francês nos 

alerta sobre as bases dessa ciência que produz e reproduz um pensamento 

cartesiano, uma ciência conceituada como moderna, que engessa a realidade, 

alimenta a dicotomia do verdadeiro ou falso. Ele aprofunda e sinaliza que as ciências 

que constituem o arco de cientificidade moderno repousam sobre três pilares de 

certeza, a saber: 

 

No final do segundo milênio, o mundo científico considerava que as ciências 
repousavam sobre três pilares de certeza: 

 o primeiro pilar era a ordem, a regularidade, a constância e, sobretudo, 
o determinismo absoluto. [...] 

 o segundo pilar era a separabilidade. Considere-se, por exemplo, um 
objeto e um corpo. Para conhecê-lo, basta isolá-lo conceitual ou 
experimentalmente, extraindo-o de seu meio de origem para examiná-lo 
num meio artificial. 

 o terceiro pilar era o valor de prova absoluto fornecida pela indução e 
pela dedução, e pelos três princípios aristotélicos que estabelecem a 
unicidade da identidade e a recusa da contradição (MORIN, 2004, p. 
60). 
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Com essas palavras, Morin joga luzes sobre as estruturas que sustentam a Ciência 

Clássica há séculos. E acrescenta que “[...] a lógica deve estar a serviço do 

pensamento e não o pensamento a serviço da lógica; caso contrário, o pensamento 

torna-se tautológico, isto é, vazio” (MORIN, 2005, p. 566). Os alicerces da Ciência 

Moderna são questionados. 

 

Esses três pilares encontram-se hoje em estado de desintegração não 
porque a desordem substituiu a ordem, mas porque começou-se [sic] a 
admitir que, mesmo no mundo físico em que a ordem reinava soberana, 
existia na realidade um jogo dialógico2 entre ordem e desordem 
simultaneamente complementar e antagônicos (MORIN, 2004, p. 61). 

 

O mundo globalizado é muito dinâmico, os processos mudam em uma velocidade 

assustadora e os avanços tecnológicos possibilitam um mundo mais fluido que o 

antigo mundo fordista do século XX. A flexibilidade tornou-se o centro do processo 

produtivo. O jogo de imagens confunde o cidadão. E não somente foi alterado o 

modelo produtivo fabril, mas também ocorreram transformações em todos os setores 

da vida social, abalando os pilares da ciência moderna e impondo uma reforma no 

pensamento, e logo no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, atualmente 

muitos autores propõem uma mudança de paradigma, como também do método 

científico e das estratégias de ensino, para que se rompa com o mundo binário, do 

verdadeiro ou falso e fragmentado da Ciência Clássica. Por isso, a necessidade de 

construir um pensamento complexo, “um pensamento que une” (MORIN, 2008). 

 

Mas o que, afinal, é ser complexo? O que é um pensamento complexo? O que é a 

“Complexidade”? Como nos ajudarão a repensar o ensino e a aprendizagem? Quais 

são seus princípios e paradigma? 

 

O que entendemos por esse termo? Num primeiro sentido, a palavra 
complexus significa ‘o que está ligado, o que está tecido’. E é esse tecido 
que é preciso conceber [...]. A complexidade repousa ao mesmo tempo 
sobre o caráter de ‘tecido’ e sobre a incerteza (MORIN, 2005, p. 564). 

 

É notório que se trata de um novo paradigma que vai além da simples oposição ao 

paradigma da lógica cartesiana, binária e do pensamento simplista da Ciência 

                                                           
2 A dialógica significa que duas ou várias “lógicas” diferentes estão ligadas em uma unidade, de forma 

complexa (complementar, concorrente e antagônica) sem que a dualidade se perca na unidade (ver 
um exemplo em Pensar a Europa. Paris: Ed. Du Seuil, 1993. p. 24). 



37 

 

Clássica. É preciso aprofundar as proposições, para continuar esclarecendo como 

se comporta a Ciência dita como “Clássica” ou “Moderna” e como também é formado 

o universo da Ciência que se faz na sustentação de um paradigma complexo, 

rotulado por cientista do século XXI, como Ciência “Pós-moderna” (MORIN, 2010). 

Para isso, novamente recorre-se aos escritos do grande filósofo da 

contemporaneidade, o francês Edgar Morin, que destacou 13 pontos vinculados ao 

paradigma de simplificação e 13 pontos do paradigma da complexidade, conforme o 

exposto abaixo. 

 

A. Paradigma de simplificação 
(Princípios de inteligibilidade da Ciência Clássica) 
1. Princípio de universalidade: ‘só há ciência do geral’. Expulsão do local 
e do singular como contingentes ou residuais. 
2. Eliminação da irreversibilidade temporal, e, mais amplamente, de tudo 
que é eventual e histórico. 
3. Princípio que reduz o conhecimento dos conjuntos ou sistemas ao 
conhecimento das partes simples ou unidades elementares que constituem. 
4. Princípio que reduz o conhecimento das organizações aos princípios 
de ordem (leis, invariáveis, constâncias etc.) inerentes a essas 
organizações. 
5. Princípios de causalidade linear, superior e exterior aos objetos. 
6. Soberania explicativa absoluta da ordem, ou seja, determinismo 
universal e impecável: as aleatoriedades são aparências devidas à nossa 
ignorância. Assim, em função dos princípios 1, 2, 3, 4 e 5, a inteligibilidade 
de um fenômeno ou objeto complexo reduz-se ao conhecimento das leis 
gerais e necessárias que governam as unidades elementares de que é 
constituído. 
7. Princípio do isolamento/separação do objeto em relação ao seu 
ambiente. 
8. Princípio de separação absoluta entre objeto e o sujeito que o 
percebe/concebe. A verificação por observação/experimentadores diversos 
é suficiente não só para atingir a objetividade, mas também para excluir o 
sujeito conhecente. 
9. Ergo: eliminação de toda a problemática do sujeito no conhecimento 
científico. 
10. Eliminação do ser e da existência por meio da quantificação e da 
formalização. 
11. A autonomia não é concebível. 
12. Princípio de confiabilidade absoluta da lógica para estabelecer a 
verdade intrínseca das teorias. Toda a contradição aparece 
necessariamente como erro. 
13. Pensa-se inscrevendo ideias claras e distintas num discurso 
monológico. 
B. Para um paradigma da complexidade 
[...]. Formulo a hipótese de que um paradigma de complexidade poderia ser 
constituído na e pela conjunção dos seguintes princípios de inteligibilidade: 
1. Validade, mas insuficiência do princípio de universalidade. Princípio 
complementar e inseparável de inteligibilidade a partir do local e do singular. 
2. Princípio de reconhecimento e de integração de irreversibilidade do 
tempo na física (segundo princípio da termodinâmica, termodinâmica dos 
fenômenos irreversíveis), na biologia (ontogêneses, filogênese, evolução) e 
em toda problemática organizacional (‘só se pode compreender um sistema 
complexo referindo à sua história e ao seu percurso’ – Prigogine). 
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Necessidade inelutável de fazer intervirem a história e o acontecimento em 
todas as descrições e explicações. 
3. Reconhecimento da impossibilidade de isolar unidades elementares 
simples na base do universo físico. Princípio que une a necessidade de ligar 
o conhecimento dos elementos ou partes ao dos conjuntos ou sistemas que 
elas constituem. ‘Julgo impossível conhecer o todo sem conhecer 
particularmente as partes’ (Pascal). 
4. Princípio da incontornabilidade da problemática da organização e – 
no que diz respeito aos certos seres físicos (astros), os seres biológicos e 
as entidades antropossociais – da auto-organização. 
5. Princípio de causalidade complexa, comportando causalidade mútua 
inter-relacional (Maruyama), interreorientações. Princípio da endo-
exocausalidade para os fenômenos de auto-organização. 
6. Princípio de consideração dos fenômenos segundo uma dialógica 
ordem → desordem → interações → organização. 
   │                 │                   │                     │ 
    ─────‹──────‹────────‹───── 
Integração, por conseguinte, não só da problemática da organização. Mas 
também dos acontecimentos aleatórios na busca da inteligibilidade. 
7. Princípio de distinção, mas não de separação, entre o objeto ou o ser 
e seu ambiente. O conhecimento de toda organização física exige o 
conhecimento de suas interações com seu ambiente. O conhecimento de 
toda organização biológica exige o conhecimento de sua interação com seu 
ecossistema. 
8. Princípio de relação entre o observador/concebedor e o objeto 
observado/concebido. Princípio de introdução do dispositivo de observação 
ou de experimentação – aparelho, recorte, grade – (Mugur-Tachter) e, por 
isso, do observador/concebedor em toda observação ou experimentação 
física. Necessidade de introduzir o sujeito humano – situado e datado 
cultural, sociológica, historicamente – em estudo antropológico e 
sociológico. 
9. Possibilidade e necessidade de uma teoria científica do sujeito. 
10. Possibilidade, a partir de uma teoria da autoprodução e da auto-
organização, de introduzir e de reconhecer física e biologicamente (e 
sobretudo antropologicamente) as categorias do ser e da existência. 
11. Possibilidade, a partir de uma teoria da autoprodução e da auto-
organização, de reconhecer cientificamente a noção de autonomia. 
12. Problemática das limitações da lógica. Reconhecimento dos limites da 
demonstração lógica nos sistemas formais complexos (Godel, Tarski). 
Consideração eventual das contradições ou aporias impostas pela 
observação/experimentação como indícios de domínio desconhecido ou 
profundo da realidade (Withehead, Bohr, Lupasco, Gunther). Princípio 
discursivo complexo, comportando a associação de noções 
complementares, concorrentes e antagônicas. 
13. Há que pensar de maneira dialógica e por macroconceitos, ligando de 
maneira complementar noções eventualmente antagônicas (MORIN, 2010, 
p. 330). 

 

Na busca por construir estratégias pedagógicas, sobretudo para o ensino de 

humanidades, tendo por base o paradigma da complexidade, tornou-se necessário 

quebrar a fragmentação imposta pelas disciplinas, propondo analisar proposta 

transdisciplinar que principalmente atue construindo as estratégias que alimentem 

elos entre os espaços formais e não formais de educação (Gohn, 2010). Nossa 

proposta não se limitou a rotular em qual disciplina a práxis poderá ser 
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dimensionada; por isso, a base transdisciplinar deste trabalho. Logo, a manutenção 

de um ensino separado, fragmentado, sem uma aproximação entre os 

conhecimentos geográficos e os concebíveis no/ao mundo das Artes, impede a 

construção de um pensamento complexo, um pensamento capaz de unir. 

 

Não é uma simples transformação no método ou na metodologia que alterará a 

realidade. É notório que a busca por um pensamento complexo requer uma 

mudança de paradigma da simplificação para o paradigma da complexidade. Trata-

se de embasar-se sobre outros princípios e postulados, assentar-se sobre outro 

paradigma, algo muito mais transformador. No caso desta pesquisa, não basta 

apresentar aos educandos os elementos naturais e culturais que compõem a 

paisagem; é preciso quebrar essa dualidade entre elementos culturais e elementos 

naturais, ou em outras palavras, entre elementos feitos pelo ser humano e 

elementos criados por Deus. Torna-se obrigação aprofundar como as paisagens são 

construídas, refazer com os educandos um trabalho que evidencie as inter-relações 

entre os sujeitos e as paisagens, com amplitude para redimensionar e diferenciar as 

múltiplas paisagens que compõem o cenário local e global e religar os saberes, 

possibilitando a formulação de uma “consciência crítica” (FREIRE, 2010). 

 

Edgar Morin, quando escreveu em seu livro “A cabeça bem-feita: repensar a reforma 

e reformar o pensamento”, indicava as bases para um estudo neste início de século 

XXI e a direção para redesenhar o pensamento. Ele editou as “[...] sete diretivas 

para um pensamente que une; são princípios complementares e interdependentes” 

(MORIN, 2008, p. 93). Com isso, dentro desse total, foram elencados três princípios 

ali expostos, os quais serão aprofundados, pois ajudarão na proposta pedagógica a 

compreender as inter-relações entre os sujeitos e as paisagens, como também no 

momento de análise e construção dos dados desta pesquisa. A escolha pelos 

princípios “hologrâmico”, do circuito “recursivo” e do “dialógico” ocorreu por 

identificamos uma consonância na elaboração da proposta indicada no estudo de 

caso escolar e as estratégias para a práxis pedagógica capaz de propor um ensino 

contextualizado, transdisciplinar e sobretudo agregador de uma “consciência crítica” 

(FREIRE, 2010). Assim, 
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[...] o princípio do ‘hologrâmico’ põe em evidência este aparente paradoxo 
das organizações complexas, em que não apenas a parte está no todo, 
como o todo está inscrito na parte. Assim, cada célula é uma parte de um 
todo – o organismo global –, mas também o todo está na parte: a totalidade 
do patrimônio genético está presente em cada célula individual; a sociedade 
está presente em cada indivíduo, enquanto todo, através de sua linguagem, 
sua cultura e suas normas (MORIN, 2008, p. 94). 

 

Cabendo ir além de uma totalidade objetivada, não se trata apenas de unir as partes 

em um todo, como se o todo fosse um quadro, algo morto ou um cenário sem vida.  

 

No que diz respeito ao 

 

[...] princípio do circuito recursivo ultrapassar a noção de regulação com as 
de autoprodução e auto-organização. É um circuito gerador em que os 
produtos e os efeitos são, eles mesmos, produtores e produtos de um 
sistema de reprodução que vem do início dos tempos, mas esse sistema 
não pode se reproduzir se nós mesmos não nos tornarmos produtores com 
o acasalamento. Os indivíduos humanos produzem a sociedade nas 
interações e pelas interações, mas a sociedade, à medida que emerge, 
produz a humanidade desses indivíduos, fornecendo-lhes a linguagem e a 
cultura (MORIN, 2008, p. 95). 

 

Assim, os significados culturais das paisagens são então dimensionados neste 

estudo. Nessa reciprocidade entre sociedade, cultura e indivíduo, os elementos que 

compõem a paisagem ganham profundidade. Com isso, ao realizar a exposição de 

imagens, construirá um diálogo entre indivíduo, cultura e sociedade. 

 

No tocante ao terceiro princípio, vale ressaltar que não existe ordem, nem hierarquia 

entre os princípios; portanto, tão importantes como os anteriores, esse princípio é 

denominado “dialógico” (MORIN, 2008, p. 96). 

 

Ele une dois princípios ou noções que deviam excluir-se reciprocamente, 
mas são indissociáveis em uma mesma realidade. 
Deve-se conceber uma dialógica ordem/desordem/organização, desde o 
nascimento do Universo: a partir de uma agitação calorífica (desordem), 
onde, em certas condições (encontros aleatórios), princípios de ordem vão 
permitir a constituição de núcleos, átomos, galáxias e estrelas. Sob as mais 
diversas formas, a dialógica entre ordem, a desordem e a organização via 
inúmeras interretroações, está constantemente em ação nos mundos físico, 
biológico e humano. 
A dialógica permite assumir racionalmente a inseparabilidade de noções 
contraditórias para conceber um mesmo fenômeno complexo. [...] De um 
certo ponto de visita, os indivíduos, na medida em que desaparece, são 
como corpúsculo autônomos; de um outro ponto de vista – dentro das 
continuidades que são a espécie e a sociedade; e a espécie e a sociedade 
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desaparecem quando se considera o indivíduo. O pensamento deve 
assumir dialogicamente os dois termos, que tendem a se excluir um a outro. 

 

Tal princípio acompanhará e embasará o campo empírico e a práxis experimental 

em sua totalidade, a ordem em determinados momentos, a desordem e organização 

que edificaram a práxis pedagógica em sua totalidade. 

 

Logo, a Teoria da Complexidade, com sua transdisciplinaridade e três princípios, em 

destaque acima, embasar-nos-á para a compreensão das inter-relações entre os 

sujeitos e as paisagens, o que levará novamente os escritórios desse filósofo serem 

consultados, por envolver o termo “transdisciplinar”, o qual requer ressalvas. 

 

A transformação do “paradigma da simplificação” em “paradigma da complexidade” 

nos apontamentos de Morin corroboram a transformação da “consciência ingênua” 

em “consciência crítica” proposta por Paulo Freire. Por isso, o próximo passo é dar 

clareza à corrente pedagógica com que o trabalho dialoga. Ademais, trazer os 

escritos do grande mestre Paulo Freire em sua plenitude, dando sustentação à 

proposta de ensino, como também à necessidade de este estar contextualizado com 

a realidade dos educandos e sobretudo alimentar conceitualmente os termos 

“conscientização”, “consciência ingênua” e “consciência crítica”, por ele 

dimensionados para além de simples roupagens acadêmicas. 

 

2.2 A CONSCIENTIZAÇÃO PARA PAULO FREIRE 

 

Os aprofundados escritos do grande pensador Paulo Freire são os pilares que 

alimentarão a estrutura de nossa pesquisa a respeito do processo de ensino-

aprendizagem, a práxis do educador, o “processo de conscientização” (FREIRE, 

1980) e as características de uma “consciência ingênua” e “uma consciência crítica” 

(FREIRE, 1980, 1988, 2005, 2006, 2010). 

 

Quanto à contribuição de Freire que permeia o ato de ensinar e aprender, ela é 

grandiosa, e são vários os assuntos por ele explanados, com relevância à 

necessidade de o processo de ensino-aprendizagem estar vinculado ao contexto em 
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que vivem educandos e educadores, uma relação horizontalizada entre educando e 

educador, e a práxis ir além da uma simples ação pedagógica. 

 

Em sua literatura, no tocante “à práxis”, a atenção recaiu quanto ao fato de 

transladar tal conceito, ultrapassando a barreira de uma simples conceituação que 

limita a configurar-se como uma simples relação de ação-reflexão (FREIRE, 1980), 

pois, para Freire, a “práxis” é muito mais que uma ação acompanhada de uma 

reflexão. Esta é uma característica desse grande pensador brasileiro: ultrapassar o 

plano da simplificação e ser profundo e coeso. Suas obras são grandiosas, os temas 

e as temáticas abordadas são diversos. 

 

O transladar dos séculos no hemisfério ocidental levou a configuração da escola 

como o local do saber, e a educação tornou-se sinônimo de escolarização, quando 

esta, no século XIX, passou a ser a centralidade do discurso pedagógico. Sabemos 

que planejar ações com o objetivo de transmitir conhecimento, ou ensinar, é algo 

remoto na humanidade, mas, nos seios dos Estados Nacionais, a escola tornou-se a 

única entidade capaz de educar e, consequentemente, civilizar. 

 

A Pedagogia Liberal Tradicional dominou o cenário educativo no Brasil durante 

longos séculos, já a Pedagogia Progressista Libertadora ganhou corpo na segunda 

metade do século XX. As tendências progressistas começaram a ter espaços nas 

instituições de ensino e no pensamento dos intelectuais brasileiros com uma gama 

de grandes pensadores, como Miguel Gonzales Arroyo, Demerval Saviani, entre 

outros, com destaque para o grande baluarte desta vertente progressista, a intitulada 

Progressista Libertadora, o teórico Paulo Freire. 

 

Em relação aos fatos que embasaram as correntes progressistas, Trilla (2008, p. 17) 

indica que “O acesso de todos à escola pelo maior tempo possível e a melhoria da 

sua qualidade tornaram-se os objetivos centrais de quase todas as políticas 

educacionais progressistas dos séculos XIX e XX”. 

 

Isso joga luzes sobre os séculos XIX e XX, momento em que a escola se 

institucionalizou como lócus do saber. Vale acrescentar que se trata do saber 
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científico, um saber produzido pela Ciência Clássica que a escola representou e 

ainda representa para a sociedade capitalista, sobretudo ocidental, a instituição que 

transmite este saber, a responsável por repassar os conhecimentos catalogados e 

selecionados pela sociedade em seu percurso até o século XXI. São os saberes 

arquivados em universidades, institutos e núcleos de pesquisas, que, depois de 

terem sido confirmados como verdades, segundo os métodos científicos modernos, 

serão transmitidos às crianças e adolescentes durante a educação básica. De mais 

a mais, Trilla indica a centralidade da escola nos últimos dois séculos, ao destacar 

que “[...] entendia-se que o desenvolvimento educacional e a satisfação das 

necessidades sociais de formação e aprendizagem passavam quase exclusivamente 

pela extensão da escola” (TRILLA; 2008, p. 17). 

 

Assim, questionamentos foram levantados por diversas correntes pedagógicas 

progressistas ante as correntes chamadas de liberais. Tais reflexões contribuem 

para o processo de ensino-aprendizagem diretamente, como a relação professor e 

aluno. Consequentemente, também foram refletidos os métodos, os saberes ali 

transmitidos, a práxis para além da relação ação-reflexão, entre outros processos 

que constroem o ato de ensinar e aprender. As correntes progressistas representam 

um contraponto às correntes liberais. 

 

Diante disso, a abordagem pedagógica progressista libertadora, que tem, nos 

escritos de Paulo Freire, o arcabouço de sua fundamentação, é um dos pilares de tal 

pesquisa, principalmente na literatura deixada por tal teórico sobre a 

“conscientização” (FREIRE, 1980, p. 26), as características da “consciência ingênua” 

e da “consciência crítica” (FREIRE, 2010). Essas reflexões feitas por Freire são 

esclarecedoras. 

 

A virada do século XX para o século XXI trouxe novas ideias e criou novos espaços 

para a transmissão do saber que muito tem contribuído para transformar a realidade 

social concreta, apesar de o estudo de caso analisado, no intuito de compreender as 

inter-relações entre os sujeitos e as paisagens, não ocorrer com jovens e adultos. 

Os legados de Paulo Freire transladam esse reducionismo, permitem propor uma 

pesquisa que trabalhe com os educandos em idade regular, da educação básica, 
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levando a quebrar esse rótulo dado por alguns quanto às propostas de Freire, 

colocando-as como restritas à modalidade de educação de jovens e adultos. 

 

Os pensamentos de Freire vão muito além de reflexões sobre a educação de jovens 

e adultos: ele faz menção à produção e aquisição de conhecimento em sua 

amplitude. 

 

No processo de produzir e de adquirir conhecimentos, terminamos também 
por aprender a ‘tomar distância’ dos objetos, maneira contraditória de nos 
aproximarmos deles. A tomada de distância dos objetos pressupõe a 
percepção dos mesmos em suas relações uns com os outros. A ‘tomada de 
distância’ dos objetos implica a tomada de consciência dos mesmos, mas 
esta não significa ainda que eu esteja interessado ou me sinta capaz de ir 
além da pura constatação dos objetos para alcançar a raison d´être dos 
mesmos. É neste sentido que a tomada de consciência, sendo uma forma 
humana de estar sendo diante do mundo, não é ainda a conscientização 
como a entendo (FREIRE, 2006, p. 112). 

 

Inúmeras são as explanações sobre a busca do conhecimento, o ato de ensinar e 

aprender, “a conscientização” (FREIRE, 2006, p. 115) e a questão do método 

elaborado por Freire. Sobre o processo de ensino-aprendizagem, vale ressaltar: 

 

Se ensinar e aprender fazem parte do mesmo processo de conhecer, no 
momento em que você ensina Sociologia você deve testemunhar aos 
estudantes como você estuda, como você se aproxima do objeto de seu 
conhecimento, o que significa para você a busca do conhecimento. 

 

Tal teórico, em sua bibliografia, ainda indica o caráter relacional do ser humano e 

aprofunda ao dar cores à sua incompletude: “[...] o homem, por ser inacabado, 

incompleto, não sabe de maneira absoluta” (FREIRE, 2010, p. 28) sua curiosidade e 

inquietude sobre a formação humana, a construção dos sujeitos. A incompletude 

que os envolve levou-os a expor, em seus livros, trechos elucidativos, como o que 

segue abaixo. 

 

A educação é uma resposta da finitude da infinitude. A educação é possível 
para o homem, porque este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto leva-o à 
sua perfeição. A educação, portanto, implica uma busca realizada por um 
sujeito que é homem. O homem deve ser o sujeito de sua própria educação 
(FREIRE, 2010, p. 27). 

 

Nessa ceara da incompletude do ser humano, seus escritos ainda dialogam sobre o 

ímpeto de criação do ser. 
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Em todo homem existe um ímpeto de criador. O ímpeto de criar nasce da 
inconclusão do homem. A educação é mais autêntica quanto mais 
desenvolve este ímpeto ontológico de criar. A educação deve ser 
desinibidora e não restritiva. É necessário darmos oportunidade para que os 
educandos sejam eles mesmos (FREIRE, 2010, p. 32). 

 

Daí em diante, ele contribui para desvelar a educação que propõe, expondo os 

caminhos e objetivos para construir uma educação que liberte, conscientize e 

coloque os homens como sujeitos de suas histórias. Além do mais, são vários os 

recortes textuais que evidenciam os objetivos do ato de educar. 

 

Na verdade, não seria realizável uma educação voltada para a 
concretização de valores como a solidariedade, a responsabilidade social, a 
criatividade, a disciplina a serviço do interesse comum, a vigilância, o 
espírito crítico [...], em todo o processo de luta de libertação, se nesta 
educação os educandos continuassem a ser, como na educação colonial, 
meros recipientes de ‘conhecimentos empacotados’, a eles transferidos 
pelos educadores. Puros objetos, incidências da ação ‘educativa’ dos 
educadores (FREIRE, 1980, p. 46). 

 

Isso alimenta os diversos eixos da Pedagogia Libertadora, sobretudo a relação 

horizontalizada entre educando e educador, pois ensinar também é aprender, além 

de elencar a necessidade de os conteúdos propostos estarem conectados ao 

contexto do educando. Em outras palavras, considerar o conhecimento que 

educandos e comunidade possuem como ponto de partida do currículo, assim como 

a produção de trabalhos em grupos amparados nas necessidades e vivências da 

população local, além de elencar a dificuldade do ser humano em alcançar o 

conhecimento absoluto da realidade. 

 

A obra “Educação e Mudança”, escrita em 1979 e em sua 37.ª edição em 2006, é 

riquíssima, como muitos trechos já citados acima revelam, e o subtópico: “A 

alfabetização como um ato criador”, aprofunda mais a temática sobre o ato de 

ensinar e aprender em sua complexidade, expondo as preocupações de Freire sobre 

este processo. 

 

Todo o debate que se coloca é altamente crítico e motivador. O analfabeto 
apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever. Prepara-
se para ser agente desta aprendizagem. E consegue fazê-lo na medida em 
que a alfabetização é mais que simples domínio mecânico de técnicas para 
escrever e ler. Com efeito, ela é o domínio dessas técnicas em termos 
conscientes. É entender o que se lê e escrever o que se entende. É 
comunicar-se graficamente. É uma incorporação. Implica não em uma 
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memorização mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, 
desvinculadas de um universo existencial – coisas mortas ou semimortas –, 
mas uma atitude de criação e recriação. Implica uma autoformação da qual 
pode resultar uma postura atuante do homem sobre seu contexto (FREIRE, 
2010, p. 72). 

 

Dessa maneira, reforça a necessidade de que a formação humana esteja 

amalgamada a um saber que dialogue com a realidade do educando e a 

alfabetização ocorra para além do simples ato de ler. Afinal, 

 

Para que a alfabetização não seja puramente mecânica e assunto só de 
memória, é preciso conduzir os adultos a conscientizar-se primeiro, para 
que logo se alfabetizem a si mesmo. Consequentemente, este método – na 
medida em que ajuda o homem a aprofundar a consciência de sua 
problemática e de sua condição de pessoa e, portanto, de sujeito – 
converte-se para ele em caminho de opção. Neste momento, o homem se 
politizará a si mesmo (FREIRE, 1980, p. 47). 

 

Com isso, será dada continuidade aos nossos pensamentos sobre Freire quanto ao 

processo de “conscientização” e as características que envolvem a “consciência 

ingênua” a “consciência crítica” (FREIRE, 2010, p. 40). No que se refere à 

“conscientização”, o livro “Conscientização: teoria e prática da libertação: uma 

introdução ao pensamento de Paulo Freire” (FREIRE, 1980), editado em São Paulo: 

Cortez & Moraes, impresso no Brasil, em 1980, com 102 páginas, será um dos mais 

consultados. Não que Freire tenha escrito apenas em tal obra sobre a 

“conscientização” (FREIRE, 1980), porém ela foi escrita com Freire morando fora do 

Brasil, em 1979, e impressa somente em 1980, no Brasil. Tal teórico expõe, com 

profunda clareza e de forma bem didática, sobre o “processo de conscientização” 

(FREIRE, 1980). Já na página 26, ele indica um aspecto da “conscientização” que 

cabe ressalvas. 

 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objetivo cognoscível e na qual o homem assume 
posição epistemológica (FREIRE, 1980, p. 26). 

 

Uma vez que evidencia ser a conscientização processual, algo dinâmico, em 

constante movimento, os apontamentos realizados por Paulo Freire na formulação 

desse conceito desvelam a maneira como “a conscientização” se apresenta na 
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formulação do conhecimento, sobretudo ressaltando que esta nunca se desvincula 

da realidade. 

 

A conscientização é, neste sentido, um teste de realidade. Quanto mais 
conscientização, mais se ‘desvela’ a realidade, mais se penetra na essência 
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por 
esta mesma razão, a conscientização não consiste em ‘estar frente à 
realidade’ assumindo uma posição falsamente intelectual (FREIRE, 1980, p. 
26). 

 

Não existe uma separação na relação consciência/mundo. Ele escreve que a “[...] 

conscientização não está baseada sobre a consciência de um lado, e o mundo, de 

outro; por outra parte, não pretende uma separação. Ao contrário, está baseada na 

relação consciência mundo” (FREIRE, 1980, p. 26). Ademais, prega o continuísmo: 

“[...] a conscientização, como atividade crítica dos homens na história, não termina 

jamais” (FREIRE, 1980, p. 27). 

 

E segue alertando-nos: 

 

Num primeiro momento a realidade não se dá aos homens como objeto 
cognoscível por sua consciência crítica. Noutros termos, na aproximação 
espontânea que o homem faz do mundo, a posição normal fundamental não 
é uma posição crítica, mas uma posição ingênua. A este nível espontâneo, 
o homem ao aproximar-se da realidade faz simplesmente a experiência da 
realidade na qual ele está e procura (FREIRE, 1980, p. 26). 

 

Em seu livro “A educação na Cidade”, ele dá mais sustentação ao conceito 

denominado “conscientização”. Na terceira parte, intitulada “Lições de um desafio 

fascinante”, o renomado pensador ilustra com clareza que 

 

A conscientização é o aprofundamento da tomada de consciência. Não há 
conscientização sem tomada de consciência, mas nem toda tomada de 
consciência se alonga obrigatoriamente em conscientização. É neste 
sentido que a pura tomada de consciência a que falte a curiosidade 
cautelosa mas arriscada, a reflexão crítica, a rigorosidade dos 
procedimentos de aproximação ao objeto fica no nível do ‘senso comum’ 
(FREIRE, 2006, p. 112). 

 

Mas, afinal, quais as grandes diferenças entre estar em estado de “consciência 

ingênua” (FREIRE, 2010) ou transladar para uma “consciência crítica” (FREIRE, 

2010)? E quais os aspectos gerais de cada uma? Para responder a esses 

questionamentos, recorre-se aos escritos feitos, em 1979, por Paulo Freire e 
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reeditados, por diversas vezes, com o título “Educação e Mudança”. À página 40, 

apresentou as características da consciência ingênua, a saber: 

 

1. Revela uma certa simplicidade, tendente a um simplismo, na 
interpretação dos problemas, isto é, encara um desafio de maneira simplista 
ou com simplicidade. Não se aprofunda na casualidade do próprio fato. 
Suas conclusões são apressadas, superficiais. 
2. Há também uma tendência a considerar que o passado foi melhor. Por 
exemplo: os pais que se queixam da conduta de seus filhos, comparando-a 
ao que faziam quando jovens. 
3. Tende a aceitar formas gregárias ou massificadoras de comportamento. 
Esta tendência pode levar a uma consciência fanática. 
4. Subestima o homem simples. 
5. É impermeável à investigação. Satisfaz-se com as experiências. Toda 
concepção científica para ela é um jogo de palavras. Suas explicações são 
mágicas. 
6. É frágil na discussão dos problemas. O ingênuo parte do princípio de que 
sabe tudo. Pretende ganhar a discussão com argumentos frágeis. É 
polêmico, não pretende esclarecer. Sua discussão é feita mais de 
emocionalidades que de criticidades: não procura a verdade; trata-se de 
impô-la e procurar meios históricos para convencer com suas ideias. É 
curioso ver como os ouvintes se deixam levar pela manha, pelos gestos e 
pelo palavreado. Trata de brigar mais, para ganhar mais. 
7. Tem forte conteúdo passional. Pode cair no fanatismo ou sectarismo. 
8. Apresenta fortes compreensões mágicas. 
9. Diz que a realidade é estática e não mutável (FREIRE, 2010, p. 40). 

 

Logo, saltam-se aos olhos as características numeradas 1, 8 e 9, as quais indicam 

que a “simplificação” já ressaltada em Edgar Morin, como um pilar da ciência 

moderna, aparece, nas palavras de Freire, como característica da “consciência 

ingênua” (FREIRE, 2010, p. 40). Isso aproxima, sobremaneira, tais teóricos e se cria 

um ambiente confortável, ao tentar propor uma estratégia pedagógica 

transdisciplinar entre Geografia e Artes, para religar os saberes, construir práxis 

embasada em uma horizontalidade, a fim de possibilitar aos sujeitos envolvidos 

nesta pesquisa a formulação de uma “consciência crítica” (FREIRE, 2010). E quais 

são as características dessa “consciência crítica”? No tocante a essa consciência, 

ele aponta um total de dez características, a saber: 

 

1. Anseio de profundidade na análise de problemas. Não se satisfaz 
com as aparências. Pode-se reconhecer desprovida de meios para a 
análise do problema. 
2. Reconhece que a realidade é mutável. 
3. Substitui situações ou explicações mágicas por princípios autênticos 
de causalidade. 
4. Procura verificar ou testar as descobertas. Está sempre disposta às 
revisões. 
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5. Ao se deparar com um fato, faz o possível para livrar-se de 
preconceitos. Não somente na captação, mas também na análise e na 
resposta. 
6. Repele posições quietistas. É intensamente inquieta. Torna-se mais 
crítica quanto mais reconhece em sua quietude a inquietude, e vice-versa. 
Sabe que é na medida que é e não pelo que parece. O essencial para 
parecer algo é ser algo; é a base da autenticidade. 
7. Repele toda transferência de responsabilidade e autoridade e aceita a 
delegação das mesmas. 
8. É indagadora, investiga, força, choca. 
9. Ama o diálogo, nutre-se dele. 
10. Face ao novo, não repele o velho por ser velho, nem aceita o novo 
por ser novo, mas aceita-os na medida em que são válidos (FREIRE, 2010, 
p. 40). 

 

As características apresentadas nos números 2 e 9 são as que mais chamam a 

atenção, porque colaboram para os escritos de Edgar Morin, ao repelirem o 

pensamento simplista, o pensamento fragmentado, que não deseja mudança e não 

aceita dialogar com outras áreas, saberes e conhecimentos. Os inúmeros livros 

desse grande educador estruturam suas inquietações quanto à educação em muitas 

das suas vertentes: no processo de ensino-aprendizagem; na implantação de 

políticas públicas, por exemplo, quando foi secretário de Educação na cidade de São 

Paulo; na práxis e comprometimento do educador, quando das suas experiências na 

Europa e sobretudo na África, como educador, as quais geraram exemplos de 

didáticas contextualizadas com a realidade dos educandos. Tudo são verdadeiros 

tesouros sobre o ato de ensinar e aprender. 

 

Paulo Freire estudou com clareza os sujeitos envolvidos no processo de ensino-

aprendizagem, contribuiu para a educação em sua amplitude, mas foi ímpar, ao 

descrever o processo de ensino-aprendizagem em suas múltiplas dimensões: “a 

conscientização” (FREIRE, 1980), a “consciência ingênua” (FREIRE, 2010), a 

“consciência crítica” (FREIRE, 2010), dando, assim, vozes aos sujeitos atuantes no 

ato de ensinar e aprender. Tal autor expressa que “[...] a conscientização produz a 

desmitologização” (FREIRE, 1980, p. 29). E exalta a postura humana, ao dizer que 

“[...] o trabalho humanizante não poderá ser outro senão o trabalho da 

desmitificação” (FREIRE, 1980, p. 29), tornando claro que a objetivação do processo 

de ensino-aprendizagem é mediar um processo de “conscientização” (FREIRE, 

1980) que leve à desmitificação do real. Em outras palavras, que a conscientização 

translade o espírito de “consciência ingênua” (FREIRE, 2010) para “consciência 



50 

 

crítica” (FREIRE, 2010), capaz de tornarem as pessoas sujeitos de suas ações e 

transformadores da realidade social. 

 

Desse modo, ganhou corpo ter os quadros paisagísticos locais o fio condutor do 

“processo de conscientização” (FREIRE, 1980) dos sujeitos envolvidos no processo 

de ensino-aprendizagem, nos anos finais do ensino fundamental, na educação 

básica. Assim, atrelaram-se momentos no espaço formal de ensino com vivências e 

experiências nos espaços não formais de ensino, objetivando complementar os 

saberes e tornar a relação educando e educares horizontalizada. Cabe, portanto, 

agora, um entrelaçamento dos fundamentos teóricos elencados com as obrigações 

escritas nas legislações e orientações no currículo escolar, o que possibilitará 

debater sobre qual dimensão é dada ao conceito de paisagem e por qual motivo se 

adotou a transdisciplinaridade na proposta para construir, analisar, avaliar e 

compreender este estudo de caso. 

 

2.3 CONCEITUAÇÕES PERTINENTES: AS LEGISLAÇÕES NA ÁREA DE 
EDUCAÇÃO, O CURRÍCULO BÁSICO ESCOLA ESTADUAL-ES, A PAISAGEM 
E O AMBIENTE 

 

A educação, sobretudo, nas escolas, na modalidade de ensino regular, hoje 

alfabetizando cientificamente os educandos inseridos no sistema de ensino 

brasileiro, segue a legislação que tem por ordenamento maior a Constituição 

Brasileira de 1988 e as leis complementares, decretos e normativas que dão 

profundidade para tal área, em específico a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, a conhecida LDB n.º 9.394/96 e suas alterações posteriores, que 

determinam, por exemplo, a quantidade de horas-aulas para a educação básica. 

Além do mais, ela expressa um grande alicerce jurídico do sistema educacional do 

país, pois é a legislação complementar que regulamenta o sistema educacional – 

público ou privado – da educação básica ao ensino superior no Brasil. 

 

Além da LDB n.º 9.394/96, outro normatizador da educação foram os Parâmetros 

Curriculares Nacional (PCNs), que foram relevantes sobretudo nas décadas de 

1990. Além do PCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais expedidas pelo Ministério 

da Educação (MEC), que foram revistas em 2013, também foram o eixo balizador e, 
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em escala estadual, o Currículo Básico Escola Estadual, do Espírito Santo, editado 

em 2009. 

 

O caso específico do PCN, em 1998, deu conta dos conteúdos a serem 

problematizados nos espaços formais de ensino. Ao consultar os PCNs da disciplina 

da grande área de Ciências Humanas, nesse documento encontramos trechos 

importantes para orientarmos o ponto de partida do processo de ensino-

aprendizagem, nele indicado: 

 

[...] é fundamental que o espaço vivido pelos alunos continue sendo o ponto 
de partida dos estudos [...]. A compreensão de como a realidade local 
relaciona-se com o contexto global é um trabalho a ser desenvolvido 
durante toda a escolaridade, de modo cada vez mais abrangente, desde os 
ciclos iniciais (PCN, 1998, p. 30). 

 

Esses escritos do PCN (1998) corroboram a Pedagogia Libertadora proposta por 

Paulo Freire, quando este ressalta a importância de o processo de ensino-

aprendizagem estar atrelado às vivências e experiência do cotidiano do educando 

que tenha o contexto do educando seu ponto de partida. Esse teórico afirma que 

“[...] a alfabetização não pode se fazer de cima para baixo, nem de fora para dentro, 

como uma doação ou uma exposição, mas de dentro para fora pelo próprio 

analfabeto, somente ajustado pelo educador” (FREIRE, 2010, p. 72). 

 
Isso também ganhou relevância no Currículo Básico Escola Estadual elaborado pela 

Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo. Além de transladar o processo 

de ensino-aprendizagem, indica as competências e as habilidades a serem 

desenvolvidas pelos atos de ensinar e aprender que ocorreram e estão ocorrendo 

nas escolas estaduais do Espírito Santo. Tal documento salienta que “[...] não se 

trata de definir o que o professor irá ensinar ao aluno e sim o que o aluno vai 

aprender” (VITÓRIA, 2009c. p. 29). 

 

No tocante à questão curricular, objetivou conhecer, com profundidade, o Currículo 

Básico Escola Estadual do Espírito Santo, da Secretaria Estadual de Educação do 

Estado do Espírito Santo (CBC/SEDU/ES), editado em 2009, sobretudo por já ter 

contato há aproximadamente cinco anos com tal documento. As outras legislações 

são pertinentes, é claro, elas possuem importância, até mesmo estão no topo da 
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hierarquia de leis e normas da educação brasileira, mas a atenção recaiu sobre o 

CBC/SEDU/ES, uma vez que ele é um dos principais orientadores da práxis no 

interior da EEEFM “Teófilo Paulino”; logo, interfere diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem construído pelos sujeitos desta pesquisa. 

 

Mas qual é a definição do currículo para este documento? Em seu volume 3, ensino 

fundamental, anos finais, área de Ciências Humanas, nele indica que se reconhece 

o currículo como “[...] um conjunto sistematizado de elementos que compõem o 

processo educativo e a formação humana” (CBC/SEDU, 2009c, p. 26). 

 

O CBC/SEDU/ES (2009) para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, foi 

redigido na transição do ensino fundamental de oito anos para o ensino fundamental 

de nove anos. Sua estrutura ainda contempla o ensino fundamental de oito anos, 

com pequenas adaptações para dar cabo do futuro que está por vir, ou seja, a 

mudança de série para ano, na nomenclatura das turmas que compõem o ensino 

fundamental e o aumento de um ano nesse período da educação básica brasileira. 

Tal documento que trata do ensino fundamental anos iniciais mencionava o fato 

dessa transição imposta por lei. 

 

Neste Capítulo do Documento Currículo são apresentadas a concepção das 
áreas de conhecimento, a importância de cada disciplina para a formação 
humana e seus objetivos, e as principais alternativas metodológicas, como 
subsídio da prática docente. O conteúdo Básico Comum está organizado 
por ano/séries, contendo uma referência para o trabalho pedagógico com 
alunos do 1° ano do Ensino Fundamental de 9 anos (alunos de 6 anos de 
idade) e alunos de 1ªṣ a 4ªṣ séries (alunos a partir de 7 anos de idade) 
(VITORIA, 2009a, p. 65). 

 

No documento, mas já direcionado aos anos finais: área de Linguagens e Códigos, a 

orientação à disciplina Artes, tal volume assim manifesta: 

 
Acreditamos que a Arte na educação escolar deve ser considerada em suas 
dimensões artísticas, estéticas e culturais, englobando tanto os estudos das 
obras e suas inserções, contextuais, históricas e sociais, quanto o 
acompanhamento das transformações de sentido realizadas em seus 
percursos nos diferentes sistemas os quais ela abrange. Considera-se 
assim não somente e exclusivamente o sistema de Arte e de suas 
idealizações e definições hegemônicas, mas a Arte incluída como bem 
cultural em sua diversidade de produção étnica, em suas diversas 
manifestações culturais. Desse modo, a Arte na educação escolar deverá 
ser pautada em atividades e experiências pessoais, sociais e históricas 
(VITÓRIA, 2009b, p. 79). 
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Desse modo, ressalta-se que o estudo de caso escolar em análise é pautado 

principalmente no Currículo Básico da Escola Estadual – Ensino Fundamental, anos 

iniciais e finais, tanto da Área de Ciências Humanas como da área de Linguagens 

Códigos, pois busca-se uma práxis transdisciplinar com as disciplinas Geografia e 

Artes, ou seja, vivenciar e experimentar diálogos existentes entre as áreas de 

Ciências Humanas e de Linguagens e Códigos. 

 

O CBC SEDU/2009 – volume 01 – Área de Linguagens e Códigos, quando 

fragmentou as disciplinas, estruturou a Artes em quatro grandes eixos: Saberes 

sensíveis, estéticos – históricos e culturais, Linguagens artísticas e seus diálogos, 

Expressão/Conteúdo e Processo de criação (VITÓRIA, 2009b). 

 

No relevante ao Eixo Expressão/Conteúdo, apresenta a linguagem artística dividida 

em plano de expressão e plano de conteúdo. 

 

As obras de arte, assim como as demais linguagens, possuem duas 
dimensões: um plano de expressão e um plano de conteúdo. Esses podem 
ser entendidos como significante e significado, ou seja, o primeiro suporta 
ou expressa conteúdo com o qual mantém relação de pressuposição 
recíproca. Nas Artes Visuais os elementos básicos do plano de expressão 
são: o ponto, a linha, a cor, a forma, a superfície, o volume, a textura, o 
espaço, dentre outros que vão formar os elementos compositivos, tais 
como: orientação e direção espacial, movimento visual, proporção, 
contraste, ritmo, equilíbrio, harmonia, relações figura-fundo e outros. São os 
elementos do plano da expressão que, organizados em diferentes 
materialidades e suportes, compõem o conteúdo, ou seja, esse só se torna 
visível, pois é manifestado pela forma (VITÓRIA, 2009b, p. 84). 

 

Quando tal documento prosseguiu, lá em suas páginas finais, no recorte que faz da 

disciplina Artes, são também expostos os conteúdos básicos. Para isso, criou-se 

uma tabela, com os quatro eixos na vertical e as competências gerais do ensino 

fundamental representadas nas linhas horizontais, sendo apresentadas tabelas 

individuais para cada série: 5.ª série, 6.ª série, 7.ª série e 8.ª série. 

 

Cabe uma ressalva, o Currículo Básico da Escola Estadual em seus volumes – 

Ensino Fundamental dos anos iniciais e finais de todas as áreas de ensino (SEDU, 

2009) – foi construído dentro da temporalidade cabível a transição do ensino 

fundamental com as turmas indicadas em série, ou seja, quando o educando iniciava 

a 1.ª série com 7 anos de idade e a alteração para que o ciclo da educação básica 
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inicie aos 6 anos de idade, no 1.º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Assim, não são mais séries, agora os educandos percorrem os anos, em um total de 

nove anos, sendo os cinco primeiros o ciclo dos anos iniciais, denominado Ensino 

Fundamental I, e os quatro últimos, os anos finais, Ensino Fundamental II. Seguindo 

tal legislação, as competências, habilidades e os conteúdos integrantes da antiga 5.ª 

série foram herdados pelo atual 6.º ano. Logo, ao estudar o Conteúdo Básico 

Comum – Artes, tem que ser analisado o da 5.ª série, pois esta pesquisa tem como 

sujeitos educandos do 6.º ano, ano letivo 2018. Dos trechos dos conteúdos que se 

destacam, um revela ser 

 

A Arte e as manifestações artísticas e culturais em âmbito local, regional, 
nacional e internacional, em diferentes tempos históricos, considerando a 
sua dimensão sensível e a sua inserção na sociedade (artistas locais, 
regionais, nacionais e internacionais, heranças culturais, grupos regionais, 
nacionais e internacionais, entre outros (VITÓRIA, 2009b, p. 88). 

 

O outro trecho do documento, também de grande importância, refere-se a 

 

Linguagens artísticas e processo de criação (experimentações em produção 
que contemple as propriedades expressivas e construtivas dos materiais, 
como as pinturas, os desenhos, as criações de objetos, as instalações, a 
arte digital, o vídeo, em fotografias e outras (VITÓRIA, 2009b, p .88). 

 

No tocante às competências e conteúdos no Eixo do Plano de Expressão, um item 

chama a atenção, o qual sinaliza que o(s) sujeito(s) venha(m) a 

 

Experimentar vivências em produções pessoais e/ou coletivas, as 
propriedades expressivas e construtivas de matérias, suportes, instrumentos, 
procedimentos e técnicas, manifestações em diversos meios de comunicação 
da imagem: fotografias, cartaz, televisão, vídeo, histórias em quadrinhos, 
telas de computador, publicações, publicidade, desenho industrial, desenhos 
animados, entre outros (VITÓRIA, 2009b, p. 89). 

 

Ainda sobre as competências, no Eixo Processo de criação, outro item também se 

destacou, ao orientar que o educando deverá “[...] vivenciar os diversos processos 

criativos advindos de diferentes suportes e materiais” (VITÓRIA, 2009b, p. 89). 

 

Já no Currículo Básico da Escola Estadual Ensino Fundamental anos finais, ao dar 

destaque à Geografia: 
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A Geografia escolar, na concepção ensejada pelo grupo, pretende contribuir 
com a formação humana dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e 
aprendizagem numa perspectiva de valorização de suas vivências, 
afirmação das ações individuais e coletivas na transformação de situações 
locais e globais, e estimulo à responsabilidade na relação entre produção 
pelo trabalho e a manutenção do sistema Terra. É importante destacar que 
o professor também é um sujeito em formação, que deve aprimorar, como o 
ensino de Geografia, a especificidade da ciência e a responsabilidade de 
leitura crítica do mundo para efetivação de uma escrita de vida 
compromissada com uma educação solidária e transformadora (VITÓRIA, 
2009c, p. 85). 

 

Isso corrobora as palavras de Freire (2010, p. 26): “[...] nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção 

e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do 

processo”. 

 

No que se refere à disciplina Geografia, o CBC SEDU (2009) salienta o caráter 

relacional dela com outras disciplinas e expõe suas especificidades, tais como 

promover a competência investigativa, a expressão do raciocínio geográfico por 

diversos meios e a formação de atitudes de intervenção, manejo, conservação e 

preservação da diversidade de ambientes. 

 

A Geografia desejada pelo grupo, para se ensinar e para se aprender na 
escola, se baseia na intensa relação com outros campos do conhecimento, 
para promover: a competência investigativa sobre o espaço geográfico, o 
território, o lugar, a paisagem, a expressão do raciocínio geográfico por 
meio da cartografia escolar, de outras linguagens e do uso de tecnologias 
possíveis; a formação de atitudes de intervenção, manejo, conservação e 
preservação da diversidade de ambientes no mundo, e o estímulo à 
convivência solidária na complexidade das diferenças entre os seres 
humanos (VITÓRIA, 2009c, p. 83). 

 

Quanto aos objetivos da disciplina, tal documento ressalva que um dos seus 

objetivos é “[...] desenvolver leitura e representações por meio de instrumentos e 

técnicas da cartografia e de outras linguagens” (VITÓRIA, 2009c, p. 87). E, ao 

orientar as principais alternativas metodológicas, esclarece: “Os registros 

envolvendo análises, descrições, avaliações, proposições dos fatos e dos 

fenômenos geográficos poderão inscrever produções de desenhos, teatros, música, 

escrita e outras expressões” (VITÓRIA, 2009c, p. 88). Ademais, afirma que 

 

A Geografia deverá ser pesquisada na multiplicidade e na complexidade de 
diversidades que constitui o cotidiano das sociedades e das pessoas. Os 
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princípios da pesquisa escolar podem ser similares àqueles desenvolvidos 
na academia, problematizando aspectos da vida da comunidade local ou 
global e relacionando aspectos teóricos da ciência geográfica às questões 
que preocupam as sociedades quanto à produção, à exploração, à 
apropriação, à conservação ou à preservação dos recursos e dos ambientes 
da natureza e das sociedades. Simulações e demonstrações precisarão 
estar entrelaçadas com estudos que exigem abstrações (VITÓRIA, 2009c, 
p. 88). 

 

E quanto ao Conteúdo Básico Comum, na parte que alude à 5.ª série, ela foi dividida 

em três colunas: uma se refere às Competências, outra às Habilidades e a última 

tem o título Tópicos/Conteúdos. Na coluna Competências, foram elencados três 

itens; na de Habilidades, foram elencados cinco; e no tocante aos Tópicos/ 

Conteúdos, foram destacados três. Acredita-se que tais Competências, Habilidades 

e Conteúdos estão diretamente envolvidos na construção da práxis pedagógica 

proposta nesta pesquisa e, consequentemente, permitem a análise do estudo de 

caso investigativo. 

 

A respeito do que será ressaltado nas Competências, os itens 2, 5 e 7 colaboram 

para a pesquisa, ao ressaltarem a necessidade de o educando 

 

2. Fazer uso de diferentes escalas espaciais e temporais para análise de 
fatos, fenômenos e processo geográficos. 
[...] 
5. Produzir representações cartográficas para situar-se e localizar-se no 
espaço geográfico e para apresentar aprendizagens geográficas escolares 
e do cotidiano vivido. 
[...] 
7. Conhecer fatos, fenômenos e processos da sociedade e da natureza, 
avaliando possibilidades de intervenção que promovam a sustentabilidade 
global (VITÓRIA, 2009c, p. 90). 

 

E prossegue, na coluna das Habilidades, mediando as que devem ser construídas, a 

saber: 

2. Identificar elementos e processo geográficos que caracterizam paisagens 
locais. 
3. Entender transformações em tempo geológico, histórico e linear. 
4. Investigar e avaliar teorias que discutem a formação e evolução do 
universo e do planeta Terra. 
5. Conhecer processos naturais agravados por intervenções humanas, 
analisando impactos nos contextos local e global. 
Considerar valores humanos e diversidade sociocultural em análise de 
fatos, fenômenos e processos geográficos (VITÓRIA, 2009c, p. 90). 
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E, na coluna Tópicos/Conteúdos, no subtópico Aprendizagem e Saberes, deixou 

entender que a práxis do educador deve mediar a intervenção pedagógica, pois é 

preciso apresentar ao educando 

 
A organização social e as condições físicas do espaço geográfico: vivências 
e experiências. Onde a vida se instala: Biosfera. Relações entre sociedade 
e natureza. Elementos da sociedade e da natureza local. Paisagens e 
tempos: mudanças e transformações no lugar e no mundo (VITÓRIA, 
2009c, p. 90). 

 

Mas de qual paisagem o documento faz limite? Que conceito de paisagem ele 

adota? Para transladarmos certos reducionismos, buscamos os escritos geográficos 

para aprofundar os conceitos fundamentais de Geografia, principalmente o conceito 

de paisagem, uma vez que o CBC/SEDU/ES de 2009 não especifica em qual 

vertente do pensamento geográfico cabe tal conceituação. Neste trabalho vale 

destacar o emprego de tal conceito dentro da denominada Geografia Cultural 

(LUCHIARI, 2001). Sendo assim, desde já é importante elencar que “Teórica e 

historicamente, seria insatisfatório considerar a paisagem fora do contexto histórico 

do mundo real das relações humanas de produção e entre pessoas e o mundo que 

habitam” (LUCHIARI, 2001, p. 39), por isso esse ramo da Geografia ganhou 

relevância em nosso trabalho. 

 

Sabemos que a paisagem é apenas um dos conceitos fundamentais envolvidos no 

processo de ensino-aprendizagem nas escolas regulares de ensino fundamental e 

médio no Brasil; logo, buscamos auxiliar o trabalho feito pelos 

 

[...] geógrafos culturais e históricos dessa corrente de pensamento propõem 
um redirecionamento nas abordagens dos conceitos-chave da geografia, de 
forma que, ao serem adotados como objeto de estudo, paisagem, região, 
território, lugar e espaço devem ser considerados no tocante a seus 
caráteres simbólico e subjetivo, até então considerados fora do objetivo da 
ciência, portanto fora do interesse geográfico (LUCHIARI, 2001, p. 32). 

 

É fundamental dar relevância ao simbólico e ao subjetivo no conceito de paisagem 

de forma relacional, nunca separar seus elementos, evitar a dicotomia clássica em 

elementos naturais e elementos culturais, ou paisagens puramente naturais e/ou 

paisagens puramente culturais, pois é um grande erro fragmentar a construção da 

paisagem. Assim também Pereira (2012) corrobora nossa observação, ao dizer que  

 



58 

 

A paisagem, como algo idealizado, não corresponde ao sentido dado a esse 
conceito na geografia, já que pode ser definida como aquilo que se vê, uma 
configuração resultante da experiência humana no espaço, continua das 
relações entre o homem e a natureza (PEREIRA, 2012, p. 28). 

 

E, para sacramentar o exposto até aqui, as palavras do saudoso Santos (1997, p. 

37) registram mais uma vez que 

 

A paisagem nada tem de fixo, de imóvel. Cada vez que a sociedade passa 
por um processo de mudança, a economia, as relações sociais e políticas 
também mudam, em ritmos e intensidades variados. A mesma coisa 
acontece em relação ao espaço e à paisagem que se transforma para se 
adaptar às novas necessidades da sociedade. 

 

Essas ponderações feitas por ele são ressaltadas nas palavras de Guimarães 

(2007), ao criticar a educação tradicional, que apresenta os conteúdos de forma 

simplista, desvinculados da realidade. Nas palavras de Guimarães: 

 

Uma das principais críticas que são feitas à educação tradicional é que ela 
se baseia em uma visão mecanicista da ciência cartesiana, que simplifica e 
reduz os fenômenos complexos da realidade. Essa educação tradicional 
não pode e/ou não quer perceber as redes de poder que estruturam as 
relações de dominação presentes na sociedade atual, tanto entre pessoas 
(relações de gêneros, de minorias étnicas e culturais), entre classes sociais, 
quanto na relação ‘norte-sul’ entre as nações, assim como também entre 
relações de dominação que se construíram historicamente entre sociedade 
e natureza (GUIMARÃES, 2007, p. 35). 

 

Por isso, são necessários novos trabalhos que tenham o conceito de paisagem 

como mediadores de novos conhecimentos, para quebrarmos visões antigas e 

retrogradas sobre tal campo de conhecimento. Além do mais, é preciso possibilitar 

uma nova visão sobre o meio que nos cerca, uma vez que, em muitos estudos, o 

meio é apresentado como algo também estático, quase que sem vida e totalmente 

fragmentado. O próprio Guimarães (1998) já alertou sobre a separação entre o ser 

humano e a natureza do mundo contemporâneo e, em sua literatura, destaca: 

 

A separação entre humano e natureza reflete-se em toda produção 
humana, em particular no conhecimento produzido por esse modelo de 
sociedade. A fragmentação do saber, representado pelas especializações 
do conhecimento, aprofundou a compreensão das partes. Contudo, o 
ambiente é também uma unidade que precisa ser compreendida inteira [...] 
(GUIMARÃES, 1998, p. 12). 
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Desse modo, a fragmentação do ensino e da aprendizagem nos espaços formais 

reforça e representa essa separação entre o ser humano e a natureza. Daí a 

necessidade de uma proposta pedagógica transdisciplinar que una o pensamento, 

assim, possibilitando a “conscientização” dos sujeitos envolvidos. Caber-nos-á, 

agora, compreender um pouco sobre o conceito empregado para delimitar o que 

expressa a transdisciplinar nesta pesquisa. O que é transdisciplinar? A que 

transdisciplinaridade remete o estudo de caso investigado? É necessária tal práxis 

nos momentos de apresentação do conceito de paisagem aos educandos do 6.º ano 

dos anos finais do ensino fundamental? A que transdisciplinaridade o pensamento 

complexo se refere? 

 

Em busca dessas respostas, a próxima etapa é aprofundar a conceituação de 

“transdisciplinar”, sobretudo nos escritos de Edgar Morin, e analisar as possíveis 

estratégias de ensino que a envolvam, pois a educação, com predominância no 

espaço formal de ensino, enfrenta uma avalanche de posturas e processos que 

conduzem à fragmentação das ciências e à consolidação de uma especialização em 

disciplinas, que remete a um processo de ensino-aprendizagem sem diálogo entre 

os saberes; logo, no caso da alfabetização científica, sem diálogos entre os 

conteúdos, as competências e habilidades. 

 

Em face disso, permitir aos sujeitos envolvidos vivenciar um processo criativo que 

tenha a elaboração de desenhos das paisagens com seus múltiplos planos, 

primeiramente, em um caderno de folha não pautada, folha A4 branca, ou seja, nos 

conhecidos cadernos de desenhos, com folha de dimensões 210mm x 297mm, um 

processo educativo que tenha no cotidiano escolar práticas pedagógicas vivenciadas 

e experimentadas em espaços para além da sala de aula, em que os sujeitos 

poderão unir conhecimentos e saberes, sobretudo os vinculados aos mundos das 

Artes e da Geografia, é realmente algo transdisciplinar? E isso por si é algo 

transdisciplinar? O que é a transdisciplinaridade? Qual transdisciplinaridade está em 

evidência neste estudo? Para responder a tais perguntas, vamos mergulhar nesse 

conceito, pois as próximas páginas serão com essa finalidade. 
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2.4 A TRANSDISCIPLINARIDADE PARA UNIR O PENSAMENTO: UMA 
ALTERNATIVA 

 

As fragmentações existentes entre as disciplinas nos espaços formais de educação 

comprometem o ensino, não permitem que o conhecimento ocorra de forma 

completa, sem corte nem interrupções. Tal fragmentação é fruto da Ciência Clássica 

e suas especializações. Não se trata de uma simples especificação e uma simples 

fragmentação do saber e da forma de transmiti-lo, pois atualmente “[...] estamos 

numa época de saberes compartilhados e isolados uns dos outros. Não se trata 

somente de especialização, mas de hiperespecialização, porque as especializações 

não chegam a se comunicar umas com as outras” (MORIN, 2004, p. 32). 

 

O próprio Edgar Morin aponta a necessidade de práticas que rompam com a “hiper-

fragmentação” (MORIN, 2004) e orienta que, desde 1950, já ocorria nas ciências o 

ressurgimento das Ciências Polidisciplinares (MORIN, 2004). 

 

As disciplinas não dialogam neste início de século XXI. Por exemplo, pouco são os 

momentos em que dois ou mais educadores de diferentes disciplinas estão juntos 

com os educandos em uma prática no dia a dia, durante o ato de ensinar e aprender 

nos ambientes escolares, principalmente nos espaços urbanos do país. 

 

Por isso, como resposta, buscou-se um diálogo tão indicado pela Teoria da 

Complexidade e pela Pedagogia Libertadora com as áreas de ensino, hoje 

fragmentadas pela Ciência Clássica. 

 

Para delimitar o tema que envolve o conceito de transdisciplinaridade dentro do 

pensamento complexo, serão novamente mencionados os escritos de Morin (2004, 

p. 50), 

 

A transdisciplinaridade se caracteriza geralmente por esquemas cognitivos 
que atravessam as disciplinas, por vezes com uma tal virulência que as 
coloca em transe. Em resumo, são as redes complexas de inter, poli e 
transdisciplinaridade que operaram e desempenharam um papel fecundo na 
história das ciências. 
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As visões reducionistas e isolacionistas, comuns nos séculos XIX e XX, sofrendo 

alterações, dando lugares às intervenções pedagógicas que configurarem novas 

mediações de forma a possibilitar aos sujeitos complementar os saberes e 

conhecimentos iniciados no espaço formal com visitações aos espaços não formais 

de ensino e, assim, religar os saberes e transmitir o conhecimento em um novo 

paradigma. Esse filósofo francês indica que “[...] a constituição de um objeto 

simultaneamente interdisciplinar, polidisciplinar e transdisciplinar permite criar a 

troca, a cooperação e a policompetência” (MORIN, 2004, p. 45). 

 

Além disso, orienta que “[...] não basta, pois, estar por dentro de uma disciplina para 

conhecer todos os problemas aferentes a ela” (MORIN, 2008, p. 105). Portanto, ele 

propõe ultrapassar os limites, e afirma ser “[...] necessário ir mais longe, e é aqui que 

aprece o termo transdisciplinaridade” (MORIN, 2004, p. 52). Tal autor do 

pensamento complexo alerta sobre o isolamento e, consequentemente, a construção 

de barreiras entre as disciplinas. 

 

Sabemos cada vez mais que as disciplinas se fecham e não se comunicam 
umas com as outras. Os fenômenos são cada vez mais fragmentados, e 
não se consegue conceber a sua unidade. É por isso que se diz cada vez 
mais: ‘Façamos interdisciplinaridade’. Mas a interdisciplinaridade controla 
tanto as disciplinas como a ONU controla as nações. Cada disciplina 
pretende primeiro fazer reconhecer-se sua soberania territorial, e, à custa 
de algumas magras trocas, as fronteiras confirmam-se em vez de se 
desmoronar (MORIN, 2010, p. 135). 

 

E fez isso mais de uma vez, ao indicar que 

 

A interdisciplinaridade pode significar que diferentes disciplinas encontram-
se [sic] reunidas como diferentes nações o fazem na ONU, sem entretanto 
poder fazer outra coisa senão afirmar cada uma seus próprios direitos e 
suas próprias soberanias em relação às exigências do vizinho. Ela pode 
também querer dizer troca e cooperação e, desse modo, transformar-se em 
algo orgânico (MORIN, 2004, p. 50). 

 

Porém, ainda que a transdisciplinaridade não seja tão comum no processo de 

ensino-aprendizagem, devemos lutar para que tal práxis se torne rotineira. Portanto, 

nosso estudo alimenta um campo ainda pouco expressivo nas escolas. 

 

No entanto, Morin (2004, p. 51) salientou que as disciplinas, ainda isoladas, 

contribuíram para a humanidade. 
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Não se pode jogar fora o que foi criado pelas disciplinas, não se pode 
quebrar todas as clausuras. Este é o problema da disciplina, da ciência e da 
vida: é preciso que uma disciplina seja ao mesmo tempo aberta e fechada. 
Em conclusão, para que nos serviriam todos os conhecimentos parcelares 
se não os confrontássemos uns com os outros, a fim de formar uma 
configuração capaz de responder às nossas expectativas, necessidades e 
interrogações cognitivas? 

 

As disciplinas não se desenvolveram sozinhas no compasso da ciência no Ocidente, 

não nasceram fragmentadas, e a transdisciplinaridade também se desenvolveu 

concomitantemente. Ele ainda salienta que “[...] a Ciência nunca teria sido ciência se 

não tivesse sido transdisciplinar” (MORIN, 2004, p. 52). Então, as soluções já foram 

encontradas? Não, pois indica que o “[...] verdadeiro problema não consiste no 

“fazer transdisciplinar”; mas “que transdisciplinaridade é preciso fazer?” (MORIN, 

2004, p. 53). E propõe ser a separabilidade entre sujeito e objeto um dos grandes 

erros da Ciência Clássica. 

 

A exclusão do sujeito efetuou-se com base na concordância de que as 
experimentações e observações realizadas por diversos observadores 
permitiriam atingir um conhecimento objetivo. Mas, desse modo, ignorou-se 
que as teorias científicas são o reflexo puro e simples das realidades 
objetivas, mas coprodutos das estruturas do espírito humano e das 
condições sócio-culturais do conhecimento. Foi por isso que se chegou à 
situação atual na qual a ciência é incapaz de determinar o seu lugar, seu 
papel na sociedade, incapaz de prever se o que sairá do seu 
desenvolvimento contemporâneo será o aniquilamento, a subjugação ou a 
emancipação (MORIN, 2004, p. 54). 

 

Ele vai além: 

 

A disjunção sujeito-objeto é um dos aspectos essenciais de um paradigma 
mais geral de disjunção-redução, pelo qual o pensamento científico separa 
realidades inseparáveis sem poder encarar sua relação, ou identificá-las por 
redução da realidade mais complexa à realidade menos complexa. [...] O 
paradigma da simplificação (redução-disjunção) é insuficiente e mutilante. 
Torna-se necessário um paradigma de complexidade que, ao mesmo 
tempo, disjunte e associe, que conceba os níveis de emergência da 
realidade sem reduzi-los às unidades ementares e às leis gerais (MORIN, 
2004, p. 54). 

 

Dessa maneira, salienta que é preciso um novo paradigma, para termos uma nova 

transdisciplinaridade. 

 

Para promover uma nova transdisciplinaridade precisamos de um 
paradigma que, certamente, permita distinguir, separar, opor e, portanto, 
disjuntar relativamente estes domínios científicos, mas que, também, possa 
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fazê-los comunicarem-se entre si, sem operar a redução (MORIN, 2004, p. 
55). 

 

Logo, para a transdisciplinaridade “[...] sugiro que essa comunicação seja feita em 

circuito” (MORIN, 2004, p. 51), uma vez que “[...] a ciência transdisciplinar é a 

ciência que poderá desenvolver-se a partir destas comunicações, dado que o 

antropossocial remete ao biológico, que remete aos físicos, que remete ao 

antropossocial” (MORIN, 2004, p. 56). 

 

Evidenciamos que Morin esclarece a transdisciplinaridade e alerta que “[...] não se 

resume em encontrar um princípio unitário de todos os conhecimentos, pois isso 

representaria uma nova redução a um princípio-chave, abstrato, que anularia toda a 

diversidade do real” (MORIN, 2004, p. 57). 

 

Concluímos que o relatório em construção dissertará, sim, sobre um estudo de caso 

escolar e nutrirá as pesquisas no campo da transdisciplinaridade, buscando construir 

uma prática pedagógica que entrelace a “educação formal” (GOHN, 2010) e 

“espaços não formais de ensino” (JACOBUCCI, 2008), principalmente aqueles 

espaços que integram a paisagem local, porém não esgota o debate e a reflexão 

sobre tal assunto nem muito menos expressa ser o único caminho para 

compreender as inter-relações entre os sujeitos e as paisagens. Mas, quando 

falamos em escola, “educação formal” e “educação não formal” (GOHN, 2010), quais 

são as fronteiras entre elas? E a escola é o espaço formal? Em busca dessas 

respostas e delimitações, colocamo-nos a escrever as próximas páginas. 

 

2.5 ESPAÇO FORMAL DE ENSINO E ESPAÇO NÃO FORMAL DE ENSINO 

 

Pensar sobre os processos educativos e pedagógicos que potencializem a relação 

de complementação entre “educação formal” e “educação não formal de ensino” 

(GOHN, 2010), tendo o “pensamento complexo” (MORIN, 2010), a “conscientização” 

(FREIRE, 1980) e a transdisciplinaridade (MORIN, 2004) amalgamados, é um 

grande desafio. 
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Nossos escritos concatenam a leitura de livros que são comuns nos ambientes 

acadêmicos que debatem a consolidação do conceito de “educação não formal” e 

seu antecessor a “educação extraescolar”. Alguns desses livros são de autoria de 

Trilla (2008), como o livro “Educação formal e não formal”. Já outros são da 

bibliografia nacional, da pesquisadora Gohn (2010), como o livro “Educação não 

formal e o educador social”, além de artigos publicados em períodos científicos que 

tratam sobre o assunto. 

 

Assim sendo, realizamos um levantamento bibliográfico que permita objetivar os 

primeiros apontamentos sobre as transformações ocorridas no universo das 

disciplinas ministradas nos cursos de graduações intituladas como “educação 

extraescolar” ou similar, que, perto dos anos 2000, passaram à denominação de 

“educação não formal”. Isso ajudará a compreender porque adotamos o termo 

“espaço não formal” para as vivências e experiências na Alameda dos Pinhais – que 

é a rua de acesso à escola – e as vivências e experiências na Reserva Kautsky, que 

é uma área de preservação permanente e próxima da EEEFM Teófilo Paulino. 

 

Certamente essa mudança não ficou apenas no título da(s) disciplina(s), ela ocorreu 

também no corpo das ementas, buscando alargar e transladar seus objetivos, para 

dar conta de expor um saber que está em complementação com o transmitido pelas 

escolas. 

 

Mas quais são as características da escola? Como se caracteriza o cotidiano 

escolar? Podemos responder a tais perguntas nas palavras de Trilla (2008), Gohn 

(2010) e Jacobucci (2008), autores renomados que se debruçaram sobre a 

caracterização da escola. 

 

Já faz algum tempo, propusemos uma caracterização da escola com base 
em uma série de determinações, quais sejam: o fato de constituir uma forma 
coletiva e presencial de ensino e aprendizagem; a definição de um espaço 
próprio (a escola como lugar); o estabelecimento de tempos 
predeterminados de atuação (horários, calendário escolar etc.); a separação 
institucional de dois papéis assimétricos e complementares 
(professor/aluno); a pré-seleção e ordenação dos conteúdos trocados entre 
as duas partes por meio dos planos de estudo; e a descontextualização da 
aprendizagem (na escola, os conteúdos são ensinados e aprendidos fora 
dos ambientes naturais de sua produção e aplicação) (TRILLA, 2008, p. 39). 
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Com o advento da Revolução Industrial, as escolas se tornaram a instituição 

detentora de todo o saber, quando, durante o século XIX, “[...] o discurso pedagógico 

se concentrou cada vez mais na escola” (TRILLA, 2008, p. 17). “Entendia-se que o 

desenvolvimento educacional e a satisfação das necessidades sociais de formação 

e aprendizagem passavam quase exclusivamente pela extensão da escola” 

(TRILLA, 2008, p. 17). 

 

E isso perdurou durante todo o século XX, e, consequentemente, os cursos de 

Pedagogia das universidades e faculdades brasileiras carregaram (e ainda 

carregam), em suas grades curriculares, quase que a totalidade das disciplinas com 

foco na educação escolar, dando menos ênfase aos processos educacionais que 

ocorriam fora das escolas, os quais não tinham vínculos com o saber escolar. Logo, 

esse saber era externo à escola, e as disciplinas da época que tratavam de um 

saber intencional, mas não escolar, eram denominadas “ensino extraescolar”, ou 

ainda, “educação extraescolar”. 

 

No Brasil, a Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) foi a pioneira a reconfigurar a grade curricular de seu curso de Pedagogia 

na primeira década do século XXI, alterando o nome e a ementa de uma disciplina 

que tinha por foco os acontecimentos educativos extraescolares. Com base nos 

pensamentos de Gohn (2010), que pessoalmente ajudou a difundir a disciplina e 

refletir sobre uma nova conceituação sobre os processos de ensino-aprendizagem 

para além dos muros das escolas, “[...] o conceito de educação extra-escolar sofreu 

interferência e ganhou profundidade, nascendo então o conceito de educação não 

formal” (GOHN, 2010, p. 10). 

 

A autora trouxe à tona como os processos educativos que ocorrem além dos muros 

das escolas eram tratados no Brasil pelos pesquisadores e educadores e 

contextualizou a sua nova amplitude conceitual, ao alterar a nomenclatura vigente 

nas universidades brasileiras. Ela evidencia que “O debate acadêmico levado a 

efeito a partir dos anos de 1990 sobre a ‘crise de modernidade’ trouxe à tona a 

questão da racionalidade e o questionamento da racionalidade científica como a 

única legítima (GOHN, 2010, p. 8). 
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Dessa crise da ciência moderna estão emergindo disciplinas com nomenclaturas 

novas, uma das quais recebeu, na Unicamp, a nomenclatura de “educação não 

formal” em substituição à disciplina denominada “educação extraescolar”. “Na 

atualidade, a disciplina Educação Não Formal compõe a grade curricular da maioria 

dos cursos de Educação ou Pedagogia, também nas faculdades e universidades 

particulares (GOHN, 2010, p. 11). 

 

Contudo, a trajetória acadêmica da nomenclatura “educação não formal” teve início 

em 1968 e é atribuído a P. H. Coombs, a própria Gohn (2010) reconheceu isso e 

transcreveu o fato assim: 

 

[...] o reconhecimento e a popularização da concepção de outras formas e 
meios educacionais desenvolvidos fora da escola, com objetivos 
educacionais. Inicialmente ela não diferenciava a educação informal da não 
formal – usava-as simultaneamente (GOHN, 2010, p. 11). 

 

Ademais, com a ajuda de outros teóricos, como Trilla (2008) e ela expôs que, já nos 

anos 2000, a nomenclatura “educação não formal” era apresentada no plano 

internacional e, por conseguinte, com o passar das décadas, foi sendo consolidada 

como linguagem pedagógica. Em vista disso, livros foram surgindo, conforme ela 

esclarece: “A partir dos anos de 2000 algumas dissertações, teses e livros vieram à 

luz sobre o tema da educação não formal, tais como livros organizados por Von 

Simson (2001), e Elie Ghanem, Jaune Trilla e Valéria Arantes Amorin (2008)” 

(GOHN, 2010, p. 13). 

 

No intuito de limitar o que indicaria a educação não formal para Gohn (2010), ela, 

em 2010, já apontava que 

 

[...] a educação não formal não é nativa, ela é construída por escolhas ou 
sob certas condicionalidades, há intencionalidade no seu desenvolvimento, 
o aprendizado não é espontâneo, não é dado por características da 
natureza, não é algo naturalizado (GOHN, 2010, p. 16). 

 

Um dos pontos mais importantes destacados pela autora nessa tentativa de 

configurar a educação não formal é a intencionalidade do processo educativo. O que 

se ensino e aprende na educação não formal ocorre de forma intencional, com um 

propósito bem definido. Outros autores, como Trilla (2008, p. 38), já evidenciaram 
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esse aspecto. “A educação formal e a não-formal são, como vimos, intencionais, 

contam com objetivos explícitos de aprendizagem ou formação e se apresentam 

sempre como processos educativamente diferenciados e específicos”. 

 

Em busca de tornarmos possível um processo de ensino-aprendizado de forma 

intencional, planejada e contextualizada com as vivências dos sujeitos envolvidos, 

construímos uma alternativa pedagógica que relacione a educação formal e espaços 

não formais, sempre em consonância com a intencionalidade da alfabetização 

científica (CHASSOT, 2014). 

 

A educação não formal apreende uma lógica além do extraescolar: ela não apenas 

ocorre além dos muros das escolas, como ainda busca possibilitar um ensino que 

seja holístico, não fragmentado, contextualizado com a história dos sujeitos locais e 

horizontalize as relações entre educando e educador. 

 

Em suma, quando se fala em metodologias não-formais, o que se quer dar 
a entender é que se trata de procedimentos que, com maior ou menor 
radicalismo, se distancia das formas canônicas ou convencionais da escola. 
Assim, com um sentido muito semelhante ao dessa acepção de educação 
não-formal, alguns autores utilizaram expressões como ‘ensino não 
convencional’ ou ‘educação aberta’ (TRILLA, 2008, p. 40). 

 

Hoje, o “extraescolar” é revestido de intencionalidade, envolve agentes educadores 

e espaços específicos. 

 

Na educação formal estes espaços são os do território das escolas, são 
instituições regulamentadas por lei, certificadoras, organizadas segundo 
critérios nacionais [...]. 
A educação formal pressupõe ambientes normatizados, com regras, 
legislações e padrões comportamentais definidos previamente perfil do 
corpo docente e metodologia de trabalho são previamente normatizados. 
(GOHN, 2010, p. 17). 

 

No tocante a “espaços não formais de ensino”, outra autora, Jacobucci (2008), 

primeiramente os separa em duas categorias: os espaços não formais institucionais 

e os espaços não formais não institucionalizados. 

 

Na categoria Instituições, podem ser incluídos os espaços que são 
regulamentados e que possuem equipe técnica responsável pelas 
atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, 
Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, dentre outros. Já os ambientes 
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naturais e urbanos que não dispõem de estruturação institucional, mas onde 
é possível adotar práticas educativas, englobam a categoria Não 
Instituições. Nessa categoria podem ser incluídos teatros, parque, casa, rua, 
praça, terreno, cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol, dentre 
outros inúmeros espaços (JACOBUCCI, 2008, p. 56-57). 

 

Logo, o estudo de caso em análise compreende a visitação a três ambientes de 

cenário paisagístico de múltiplos planos: o primeiro a ser visitado foi o pátio externo 

da escola, local inserido no “espaço formal” (GOHN, 2010); a segunda visita foi à 

Alameda dos Pinhas – rua de acesso à escola, sendo assim, um espaço “não 

formal” (JACOBUCCI, 2008); e o terceiro local de visitação foi a Reserva Kautsky, 

um espaço não formal não institucional (JACOBUCCI, 2008). 

 

Tal debate sobre os espaços de ensino amplia e alimenta, na atualidade, as 

pesquisas científicas sobre o processo de ensino-aprendizagem, levando à 

produção de estudos em espaços não formais de educação, e, em nosso caso, indo 

além, almeja-se construir algo na inter-relação entre educação formal e o espaços 

não formais de educação, ou seja, a inter-relação entre a EEEFM Teófilo Paulino e 

os cenários paisagísticos que a cercam, principalmente a Reserva Kautsky, por isso 

a visitação nesse espaço não formal institucionalizado foi desenvolvida a 

metodologia de aula de campo. Mas, afinal, o que envolve a metodologia de aula de 

campo? E por que apenas no terceiro local visitado para além da sala de aula, ela 

ditará a prática educativa? Assim, em busca de aprofundar tal metodologia, 

prosseguirá o texto dissertado. 

 

2.6 AS AULAS DE CAMPO E A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ATO DE ENSINAR E 
APRENDER 

 

Serão elencados, nesta seção, os escritos de autores que estruturam a metodologia 

pedagógica das aulas de campo, na tentativa de aproximar práticas pedagógicas 

que entrelaçam vivências e experiências da educação formal (GOHN, 2010) e os 

“espaços não formais de ensino” (JACOBUCCI, 2008). 

 

Seniciato e Cavassan (2004) identificaram que os aspectos emocionais e das 

experiências sensoriais são ampliados nos processos de raciocínio e de construção 

de valores humanos, quando são realizadas aulas de campo. Ressaltam que “[...] o 
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desenvolvimento das aulas de Ciências e Ecologia em um ecossistema terrestre 

natural favorece a manifestação de sensações e emoções nos alunos, as quais 

normalmente não se manifestariam durante as aulas teóricas” (SENICIATO; 

CAVASSAN, 2004, p. 145). 

 

No tocante à construção de um processo de ensino-aprendizado voltado para o 

contexto do educando, quando a aula de campo é realizada no espaço vivido do 

educando, ela fortalece seu envolvimento e interação com situações reais. Assim, já 

afirmaram Viveiro e Diniz (2009), entre outros teóricos, pois, para eles, a relação 

educando e educador atinge outro plano nas aulas de campo: ela “[...] desperta a 

superação da passividade do educando, facilitando a compreensão do que é 

produzido por ele” (OLIVEIRA; ASSIS, 2009, p. 198). Como também “[...] a 

condução de uma aula de campo envolve, entre outras questões, a ruptura com o 

autoritarismo, que geralmente se faz presente na sala de aula” (SILVA, 2016, p. 45). 

 

O grande professor Compiani (1991, 2007), escrevendo acerca da relevância do 

exercício da percepção, abstração, descrição e representação gráfica, seja na 

elaboração de croquis, seja na interpretação de mapas topográficos, fotos aéreas 

etc., elucida que o educando poderá ter tais habilidades amplamente em uma aula 

de campo. 

 

Nesse sentido, a observação da natureza, a qual é explicada por meio de 
teorias, e que produz conhecimento traduzidos na forma de signos 
sensíveis, contribui para o desenvolvimento da capacidade criativa do 
estudante que busca desmitificar o conhecimento científico por meio da 
prática de campo (SILVA, 2016, p. 49). 

 

Lima e Assis (2005, 109), seguindo essa linha, mas dando a nomenclatura Trabalho 

de Campo, enfatizam: 

 

Nesta perceptiva, o Trabalho de Campo também se baseia na observação, 
permitindo ao aluno um olhar especial sobre os elementos da paisagem, 
fundamentado numa teorização prévia, o que lhe dá autonomia diante da 
produção do conhecimento, despertando o senso crítico e investigador. 

 

Além disso, para Carvalho et al. (1941, s/p) “[...] o contato com a realidade 

determina, por si só, o início de todo um processo de aprendizagem”. Assim, o 
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“Trabalho de Campo” (LIMA; ASSIS, 2005), ou “Aula de Campo” (COMPIANI 1991, 

2007), configura-se como um recurso “[...] para o aluno compreender o lugar e o 

mundo, articulando a teoria à prática, através da observação e da análise do espaço 

vivido e concebido” (LIMA; ASSIS, 2005, p. 112). 

 

Quanto às etapas que envolvem a aula de campo, normalmente os autores a 

dividem em três momentos: para Rodrigues e Otaviano (2001), tais momentos são 

denominados “preparação, realização e avaliação dos resultados”; já para Corrêa 

Filho (2015), eles são rotulados como “planejamento, operacionalização e 

socialização/verificação da aprendizagem”, com poucos diferenciais entre os 

processos que envolvem tais etapas. Nesta pesquisa, caberá a indicação feita por 

Campos (2012, 2015), utilizando as expressões “pré-campo, campo e pós-campo” 

para os três momentos/etapas que contemplam toda a metodologia da aula de 

campo. Quanto aos termos “saída ou visita”, não vamos diferenciá-los, uma vez que 

todo o processo pedagógico ocorreu na mesma cidade, sem ocorrer pernoite em 

local diferente. Logo, 

 

[...] as palavras ‘saída’ e ‘visita’ são geralmente aplicadas a atividades na 
própria cidade e não duram mais que um dia, sendo ‘visita’ também muito 
utilizada para designar idas a museus, parques, indústrias e instituições em 
geral, ainda que estas ocorram durante uma viagem maior [...] 
(FERNANDES, 2007, p. 24). 

 

Os teóricos Soares, Leite e Amaral (2015), quando efetivaram tal metodologia 

pedagógica na realização de uma aula de campo em um ambiente costeiro, o 

manguezal no município da Serra-ES, produziram um quadro indicando as 

atividades realizadas em cada etapa e fazendo uso dos termos “pré-campo, campo 

e pós-campo”. Portanto, esse quadro que foi elaborado seguindo a nomenclatura de 

Campos (2012) apresenta, de forma resumida, as etapas da aula de campo e, em 

nosso capítulo sobre o procedimento metodológico mais à frente, foi a base para a 

elaboração de um quadro semelhante; por isso, o quadro 1 é apresentado a seguir. 
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Quadro 1 – Resumo do planejamento da aula de campo com base em Campos 
(2012) 

Atividades Aulas Atividades 

Pré-campo 4 aulas Durante o mês de outubro de 2012. Foram planejadas 2 aulas 
com duração de 2 horas, para tratar dos assuntos a serem 
tratados durante a aula de campo. O objetivo dessas aulas para 
discutir o comportamento durante a viagem de barco, os 
equipamentos necessários para acompanhar os momentos da 
aula de campo [...]. 

Campo: Viagem 
de barco 

4 aulas No dia 01 de novembro de 2012, as 9 hs houve o embarque na 
Praça dos Pescadores em Nova Almeida [...]. A atividade teve 
como objetivo o reconhecimento da área de estudo e registros 
das observações. Durante todo o trajeto os alunos fizeram 
anotações de suas observações e alguns questionamentos 
foram levantados a respeito da estrutura do ecossistema, 
ocupação humana e impactos negativos. 

Pós-campo 4 aulas Durante o mês de novembro de 2012, foram planejadas duas 
aulas com duração de 2 horas. Os alunos realizaram o 
preenchimento de roteiro sobre as observações de campo, com 
base em slides apresentados pela professora. Houve um 
momento de aula expositiva dialogada sobre as características 
do ecossistema e suas relações com a manutenção da 
atividade de pesca. 

Fonte: Amaral, Leite e Rocha (2015) 

 

De acordo com Lima e Assis (2005, p. 112): “[...] a preparação [pré-campo] é uma 

etapa fundamental para o sucesso do Trabalho de Campo. A realização de um bom 

planejamento pode assegurar que os objetivos traçados sejam realmente 

alcançados durante a saída da escola”. 

 

Na etapa “pré-campo”, os sujeitos envolvidos recebem indicações, tais como objetos 

pessoais e vestimentas adequadas para o dia da visita, além de orientações sobre a 

necessidade de levar garrafa d’água, alimentos, repelentes, material escolar 

necessário para as atividades a serem executadas no dia da visitação ao campo 

(caderno, lápis, borracha, máquina fotografia ou celular, etc.). Neste momento, as 

tarefas de trabalhos de observações e demais catalogações de fenômenos talvez 

vivenciados em campo devem ser transmitidos aos educandos. 

Na segunda etapa, 

 

[...] o campo se refere à ida dos alunos ao(s) local(is) que foi(ram) 
previamente planejado(s) e agendado(s) pela equipe pedagógica envolvida 
na atividade. É ali que o aluno poderá colocar/observar na prática o que foi 
estudado anteriormente em sala de aula (FALÇÃO; PEREIRA, 2009, p. 10). 
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Neste momento, “[...] o professor poderá levar em consideração 3 (três) aspectos 

básicos: a orientação/explicação aos alunos, as dinâmicas de aprendizagem e de 

vivência e o lúdico” (FALÇÃO; PEREIRA, 2009, p. 11). Porém, vale ressaltar as 

palavras de Campos (2012, p. 26): “[...] as saídas a campo também permitem ser 

utilizadas com um fim em si mesmas”. Ou seja, todos os preparativos para uma ida a 

campo alterarão o cotidiano escolar, além de possibilitar contato com fenômenos e 

realidades diversas das encontradas nas salas de aulas. Com isso, as atividades em 

campo”, ainda que não cumpram na totalidade o planejado e exposto no “pré-

campo”, elas já potencializaram o processo de ensino-aprendizagem com os sujeitos 

envolvidos. 

 

E, por último, 

 

[...] o terceiro momento de uma aula de campo é o pós-campo. É nele que o 
professor trabalhará com os alunos o que foi visto no dia do campo. É nessa 
etapa que a análise dos dados e das informações obtidas poderão ser 
estudadas com mais calma e clareza (FALÇÃO; PEREIRA, 2009, p. 12). 

 

Nas palavras de Lima e Assis (2005), que tratam o “pós-campo” com a nomenclatura 

de “avaliação”, assim mencionam: “[...] na avaliação, o professor, juntamente com os 

alunos, deve fazer um balanço dos aspectos positivos e negativos do Trabalho de 

Campo” (LIMA; ASSIS, 2005, p. 112). Além disso, tais autores orientam que “[...] 

dada a riqueza de uma atividade como esta, seria um desperdício se não houvesse 

uma culminância” (LIMA; ASSIS, 2005, p. 112). Por isso, realizamos uma grande 

exposição de imagens com mais de cem itens em seu acervo, após a visita à 

Reserva Kautsky. 

 

Contudo, na tentativa de entendermos em quais pontos nossa proposta se distancia 

ou aproxima de estudos já produzidos dialogamos com estudos da área já 

realizadas em diversos núcleos científicos do Brasil, no intuito de entender os pontos 

comuns e as especificidades de cada trabalho. Isso se configura nas próximas 

páginas do relatório de dissertação, quando teses e dissertações foram consultadas, 

e, por vezes, as mais próximas à área e linha de pesquisa estruturante deste 

relatório, mais cuidadosamente lidas. Tais trabalhos analisados e refletidos também 

contribuíram para a metodologia a ser desenvolvida nesta proposta em específico. 
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Portanto, o diálogo com as pesquisas da área muito favoreceu para encontrarmos 

esses pontos de contato e distanciamento entre teses e dissertações produzidas, 

principalmente no Brasil, com a nossa proposta. Logo, as próximas páginas se 

furtam a elucidar esses pontos. 

 

2.7 O DIÁLOGO COM PESQUISAS DA ÁREA 

 

Na tentativa de evitar um trabalho sem especificidades, estudos que outros 

pesquisadores talvez já tenham realizado, foi produzido um levantamento 

bibliográfico em dissertações e teses nos principais bancos de dados dos centros de 

pesquisas que trabalham com educação formal, educação não formal e seus 

desdobramentos em espaço formais e não formais de ensino, recaindo sobre o 

processo de ensino-aprendizagem mediado para que “religue os saberes” (MORIN, 

2008). Esse contato com pesquisas já feitas na área possibilitou ampliar o 

conhecimento teórico e o caminho metodológico percorrido com a finalidade de 

enxergar as especificidades no estudo de caso analisado e propor uma estratégia 

para o ato de ensinar e aprender. 

 

Essa busca por teses e dissertações já produzidas que têm proximidade com a 

proposta a ser desenvolvida começou no primeiro semestre de 2017 e perdurou por 

quase 12 meses. Isso obrigou visitas a sítios virtuais, entre os quais os periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o do 

Repositório da Produção Científica e Intelectual da Universidade Estadual de 

Campinas no estado de São Paulo, o próprio site da Universidade de São Paulo 

(USP), leitura de artigos disponibilizados pela Scientific Eletronic Library Online 

(SciELO), como também visitas aos bancos de teses e dissertações da Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações, o banco de dados do Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo e o banco de 

dados do Programa de Pós-Graduação em Stricto Sensu em Educação em Ciências 

e Matemática do Instituto Federal do Espírito Santo campus Vitória. Além, é claro, de 

leitura de revistas e artigos de periódicos científicos da área de educação, 

principalmente aqueles focados no processo de ensino-aprendizagem. 
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Em um panorama, após a leitura de dezenas de artigos publicados em revistas 

científicas, como também de inúmeros resumos expandidos, 18 dissertações e 9 

teses analisadas, tornou-se mais sólido quais teses e dissertações foram elencadas, 

pois apresentam pontos de contato e divergência com a nossa pesquisa e, assim, 

uma tabela específica por titularidade: uma para dissertações e outra para teses 

foram editadas em nosso relatório. Tais literaturas estão em consonância com os 

referenciais teóricos que estão embasando este estudo. Com isso, tais teses e 

dissertações aprofundaram o entendimento sobre o processo de ensino-

aprendizagem que tenham os desenhos e as paisagens como condutores da prática 

educativa. Foram destacadas algumas dissertações e teses para dialogar entre a 

literatura científica já produzida e a que se pretende realizar com esta pesquisa. 

 

Já no tocante aos artigos científicos que têm vínculo com a pesquisa, muitos foram 

lidos, aproximadamente 40 deles, de três grandes núcleos de pesquisas do eixo Rio 

de Janeiro–São Paulo–Espírito Santo, porém não se construiu tabela com esses 

artigos, os autores, títulos, ano e instituições de publicação, pois tais já são base 

para os estudos desenvolvidos em formatos de teses e dissertações, o que seria 

repetitivo. Isso também ocorreu com as teses e dissertações. Foram selecionadas 

quatro teses e quatro dissertações para comporem os quadros apresentados nas 

páginas seguintes. Não foram indicados todos os estudos de dissertações e teses 

lidos, porque acreditamos que essas já exploram com clareza a relação entre 

paisagem, desenho, Teoria da Complexidade (MORIN, 2004, 2005, 2007, 2008, 

2010, 2011), transdisciplinaridade (MORIN, 2004), conscientização (FREIRE, 1980) 

e processo de ensino-aprendizagem em aulas de campo (CAMPOS, 2012, 2015). 

No quadro 2, remete-se às dissertações e, no quadro 3, às teses. 
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Quadro 2 – Dissertações que contribuíram diretamente para o estudo 
Título Autor Categoria Ano 

publicação 
Origem 

A paisagem dos lugares – 
Teoria e prática na periferia da 
metrópole paulista: o caso do 
Jardim Celeste e entorno 

BORBA, 
Guilherme 
Galuppo 

Dissertação de 
mestrado – área de 
concentração: 
Paisagem e Ambiente 

2014 USP 

Utilização de espaços não 
formais de educação como 
estratégia para a promoção de 
aprendizagem significativas 
sobre evolução biológica 

OLIVEIRA, 
Roni Ivan 
Rocha de. 

Dissertação de 
mestrado, modalidade 
profissional 

2011 UNB 

O desenho da paisagem feito 
por aluno do ensino 
fundamental 

SANTOS, 
Clezio dos. 

Dissertação de 
mestrado. Instituto de 
Geociências: área de 
educação aplicada às 
Geociências 

2000 Unicamp 

Potencialidades pedagógicas 
da aula de campo para a 
promoção da alfabetização 
científica: o circuito “Trilha da 
Pedra da Batata - Mirante do 
Sumaré” do Parque Estadual 
da Fonte Grande (Vitória/ES) 

SILVA, 
Marcelo 
Scabelo da. 

Dissertação de 
mestrado, modalidade 
profissional 

2016 Ifes – 
Vitória 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Um núcleo de estudo que muito foi consultado e contribuiu para pesquisas sobre a 

paisagem foi o da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 

Paulo, sobretudo os trabalhos desenvolvidos pelo professor doutor Eugenio 

Fernandes Queiroga da área de concentração: Paisagem e Ambiente. As 

dissertações e teses lá pautadas são de grande valia para o que buscamos conduzir 

com este trabalho de dissertação, na área da educação, em Ensino de 

Humanidades, pois de lá vêm trabalhos que dilatam o conceito de paisagem. A 

dissertação de Guilherme Galuppo Borba, em 2014, construindo o conceito de 

“Paisagem dos Lugares” e fazendo uma bela leitura da necessidade de adjetivação 

do conceito de paisagem, sob a orientação do professor doutor Eugenio Fernandes 

Queiroga, é uma contribuição direta para aprofundarmos os estudos na análise e 

compreensão do processo de ensino-aprendizagem libertador, capaz de dialogar 

com o contexto em que ocorrem as vivências do educando, rico em imbricações, 

difusor de valores fecundos para a projetura da “consciência crítica” (FREIRE, 2010) 

que encontra consonância em pesquisa recente que trabalha a paisagem para além 

de um simples conceito delimitado pela Geografia. 
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Já em escala local, os trabalhos desenvolvidos pelo Programa de Pós-Graduação 

em Stricto Sensu em Educação em Ciências e Matemática do Instituto Federal do 

Espírito Santo campus Vitória, que tem pesquisas brilhantes, realizadas sobre aula 

de campo em diversos espaços, com foco na alfabetização científica, são um centro 

de referência sobre essa temática. 

 

Os orientadores desse núcleo científico têm grande contribuição na seleção do 

referencial teórico-metodológico, como também delimitação do campo empírico, 

planejamento e construção da práxis pedagógica que problematizou o processo de 

ensino-aprendizagem que tem como proposta a construção do caderno de Geoartes. 

 

Com isso, uma dissertação chamou muito a atenção, pois dialogou diretamente com 

área de estudo e principalmente embasou a metodologia de aula de campo, 

desenvolvida na visitação à Reserva Kautsky. A metodologia de aula de campo em 

suas experiências empíricas com educandos teve grande enraizamento após 

contato com esse grupo de pesquisadores, por ter suas atenções voltadas para a 

área de ensino. Assim, a dissertação de Marcelo Scabello da Silva, com o título 

“Potencialidades pedagógicas da aula de campo para a promoção da alfabetização 

científica: o circuito “Trilha da Pedra da Batata – Mirante do Sumaré do Parque 

Estadual da Fonte Grande (Vitória/ES)”, defendida em 2016, também apresenta, em 

suas fundamentações teóricas, Edgar Morin e a contribuição de Paulo Freire. 

Porém, nosso trabalho tem suas especificidades e difere, em alguns pontos, dessa 

dissertação, como também do trabalho realizado por Flávia Nessrala Nascimento, 

em sua dissertação defendida, em 2015, pois ela tem um dos pilares na proposta de 

Saviani. 

 

Sua dissertação buscou elencar possibilidades e desenvolver trabalhos em espaços 

não formais de ensino nas cidades de Guarapari e Anchieta, no estado do Espírito 

Santo, tendo a educação ambiental crítica como sua aproximação acadêmica e 

alimentando, de forma significativa, a formulação de metodologias capaz de 

potencializar as aulas de campo. Ela realizou três aulas de campo em três espaços 

de educação não formal diferentes, a saber: O Parque Natural Municipal Morro da 

Pescaria e o Parque Estadual Paulo César Vinha, ambos na cidade de Guarapari, e 
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uma terceira na Rede de Desenvolvimento Sustentável (RDS) de Papagaio, em 

Anchieta, no famoso manguezal de Anchieta. Tal autora recorreu a Edgar Morin e 

sua Teoria da Complexidade e a Dermeval Saviani e sua Pedagogia Histórico-Crítica 

ou Crítico-Social dos conteúdos como alicerces de seu trabalho. Vale ressaltar que o 

filósofo francês ganha destaque nos trabalhos realizados por esse núcleo de 

pesquisadores. 

 

Retornando ao cenário nacional, outros núcleos de pesquisas localizados no estado 

de São Paulo que se destacam são o Instituto de Geociência da Universidade de 

Campinas e o Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual 

Paulista (Unesp), sobretudo campus de Rio Claro. Na Unicamp, foi defendido em 

2000, há quase duas décadas, um grande estudo com elevada proximidade ao que 

aqui produzimos: a dissertação de Clézio dos Santos, com o título “O desenho da 

paisagem feito por aluno do ensino fundamental: área de educação aplicada a 

Geociências”. Seu estudo teve a elaboração de desenhos da paisagem como dados 

e principalmente assim como o nosso envolveu sujeitos/educandos da antiga 5.ª 

série, atual 6.° ano. Logo, ela tem muitos aspectos em comum com a nossa 

pesquisa. Contudo, todas as dissertações apresentam pontos de contato e 

distanciamento com o estudo aqui realizado. Elas contribuíram sobremaneira para 

nossa proposta, o que a distancia é o campo empírico e mormente a metodologia 

pedagógica de aula de campo que envolveu a visita à Reserva Kautsky em 

Domingos Martins-ES. 

 

Já no tocante à Unesp campus Rio Claro, a tese defendida por Sérgio Luiz Miranda, 

em 2005, apesar de ser voltada para a disciplina Geografia, alimentou o diálogo com 

o nosso trabalho, principalmente por apresentar formas de análise de dados e 

teorias próximas às encampadas em nosso estudo, como também demos atenção 

aos estudos desenvolvidos na USP, pois de lá saíram trabalhos brilhantes. 
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Quadro 3 – Teses que contribuíram diretamente para o estudo 
Título Autor Categoria Ano publicação Origem 

Você vê essa 
adaptação? A aula de 
campo em Ciências 
entre o retórico e o 
empírico 

FERNANDES, José 
Artur Barroso 

Tese de doutorado 2006 USP 

O lugar do desenho e 
o desenho do lugar no 
ensino de geografia: 
contribuição para uma 
Geografia escolar 
crítica 

MIRANDA, Sérgio 
Luiz 

Tese de doutorado 2005 Unesp 

O sentido da 
paisagem e a 
paisagem consentida: 
projetos participativos 
na produção do 
espaço livre público 

PEREIRA, Raul 
Isidoro 

Tese de doutorado 2007 USP 

Contatos: a ficção 
científica no ensino de 
ciências em um 
contexto sociocultural 

PIASSI, L. P. Tese de doutorado 2007 USP 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

No que se refere às teses estudadas com mais profundidade, ganhou destaque a de 

Raul Isidoro Pereira, em 2006/2007, pois ela agregou o caminho de fortalecer os 

espaços públicos como locais de aprendizagem, principalmente com seu estudo de 

caso: uma fruta no quintal. Por quantas vezes pensei como trabalhar a 

transformação da paisagem, tendo árvores crescendo no quintal ou na calçada à 

frente das casas dos educandos. 

 

Quanto à tese de José Arthur Barroso Fernandes, também elencada no quadro 

acima, a metodologia de aula de campo foi analisada com mais cautela, o que 

produziu clareza quanto à completude dos espaços formais e não formais na 

formação humana voltada para a alfabetização científica. Tal tese já não foi 

elaborada tendo por área de concentração Paisagem e Ambiente. Esse trabalho foi 

construído com suporte na área de concentração Ensino de Ciências e Matemática, 

integrada a outro núcleo de estudo e também em outra faculdade, agora não mais 

na de Arquitetura e Urbanismo, e sim na Faculdade de Educação da Universidade 

de São Paulo, principalmente por ter como parcela sujeitos de faixa etária próxima 

aos do estudo de caso escolar aqui analisado. Ao trabalhar com os modos 

semióticos nas atividades de campo – a fala e o gesto –, tal tese, alimentando o 
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estudo pelas Artes, despertou nos sujeitos a necessidade de fazer Arte e de estudar 

as Artes, e sobremaneira sedimentará a metodologia de aula de campo dentro da 

proposta aqui seguida. 

 

Portanto, a revisão bibliográfica apresentada acima colaborou para a estruturação 

desta pesquisa nos capítulos e páginas que constituem este relatório de dissertação. 

Cada leitura, seja de tese, dissertação, artigo, seja de resumo expandido, agregou 

conhecimento e certamente ajudou a ilustrar as perspectivas e elucidar a proposta 

metodológica que contempla o estudo de caso analisado em nossa pesquisa. 

 

Cabe-nos, de agora em diante, continuar a leitura e o contato com propostas 

pedagógicas que se aproximam da nossa, já consolidadas em livros voltados para 

educadores, os quais são de fácil acesso e encontrados em muitas bibliotecas 

escolares do Brasil afora. Tais livros, divulgados pelo Programa Nacional Biblioteca 

da Escola (PNBE) do Professor 2013, foram amplamente disseminados pelo país, 

integrando as prateleiras das bibliotecas escolares, principalmente dos grandes 

centros urbanos brasileiros. 

 

2.8 BREVE RELEITURA DAS PROPOSTAS APRESENTADAS EM LIVROS 
PEDAGÓGICOS VOLTADOS PARA EDUCADORES: O ENSINO E A 
APRENDIZAGEM POR MEIO DOS DESENHOS DAS PAISAGENS 

 

O processo de ensino-aprendizagem na educação formal e na educação não formal 

tem a intencionalidade como pré-requisito para ser consumado (JACOBUCCI, 2008), 

porém este não é o único elemento que envolve o ato de ensinar e aprender. 

Tentando dar sustentação a tal processo no seio da disciplina Geografia, alguns 

autores construíram propostas e estratégias interessantes para ensinar e aprender 

conceitos geográficos e conteúdos vinculados sobretudo aos conceitos de lugar, 

região, paisagem, território e espaço geográfico. 

 

As apresentações e representações paisagísticas (desenhos), baluarte para o 

processo de ensino-aprendizagem com os educandos de faixa etária entre 10 e 12 

anos, sobretudo alunos do 6.º ano do ensino fundamental, não são novidade no 

mundo educacional, pois vários já escreveram propostas em inúmeros livros 
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voltados para os educadores e já circulam por bibliotecas e salas de professores do 

nosso país, com propostas para o ensino-aprendizagem envolvendo os desenhos e 

os conceitos geográficos básicos, principalmente o conceito de paisagem. O ensino 

desses conceitos são competências e habilidades elencadas em quase todos os 

currículos do ensino fundamental, cuja importância na Geografia é completa, pois 

 

[...] como ciência social a geografia tem como objeto de estudo a sociedade 
que, no entanto, é objetivada via cinco conceitos-chave que guardam entre 
si forte grau de parentesco, pois todos se referem à ação humana 
modelando a superfície terrestre: paisagem, região, espaço, lugar e território 
(CORRÊA, 2007, p. 16). 

 

Então, três livros paradidáticos voltados para os educadores foram selecionados 

para ter suas propostas de como ensinar e aprender tais conceitos, principalmente o 

de paisagem, as quais foram analisadas, investigadas e elencadas, deixando 

evidentes os pontos de aproximação e distanciamento da prática pedagógica deste 

estudo de caso escolar, com momentos de diálogo entre o espaço formal e o espaço 

não formal de ensino, em relação às propostas apresentadas nos livros. 

 

O primeiro livro é da autora Rosângela Doin de Almeida, com o título: “Cartografia 

escolar”, impresso pela Editora Contexto em 2010 (ANEXO B). Já o segundo livro 

tem como autores Nídia Nacib Pontuschka, Tomoro Iyda Paganelli e Núria Hanglei 

Cacete, com o título: “Para ensinar e aprender Geografia”, da Editora Cortez, 3. ed., 

2009, com destaque para os capítulos III e IV, que abrangem as “Representações 

gráficas na Geografia”, com início na página 291 e término na página 336, nas quais 

uma proposta interessante tem seu caminho metodológico bem apresentado 

(ANEXO C). Já o terceiro, o último livro com proposta pedagógica interessante, é 

coordenado pelo professor Marcio Rogério de Oliveira Cano. As propostas para o 

ensino da Geografia são feitas pelo professor Robson da Silva Pereira, que é mestre 

em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sendo 

tal livro na categoria 3, remetendo-se aos anos finais do ensino fundamental regular; 

portanto, totalmente inserido no contexto da faixa etária que este trabalho configura 

(ANEXO D). O livro de Pereira (2012) traz, em seu início, os conceitos estruturantes 

– lugar, paisagem, território, região e espaço – com o título “Geografia, um pouco de 

história e conceitos fundamentais. No subtópico “1.3 trabalhando o tema com os 

alunos”, as atividades propostas foram divididas em módulos, com tema central. A 
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atividade que muito chamou a atenção é a de número 2, com o título “Desenho e 

paisagem”. Tal atividade tem por objetivo 

 

Utilizar o desenho como forma de representação da paisagem; proporcionar 
situações de aprendizagem em que se perceba a existência de diferentes 
paisagens; desenvolver a capacidade de observação e de interpretação do 
espaço (PEREIRA, 2012, p. 33). 

 

Mais: 

 

Invariavelmente a confecção de desenhos busca fins cartográficos no 
ensino desta disciplina. Não há dúvida quanto à importância disso, pois 
diversos trabalhos publicados contribuem para que a iniciação dos alunos 
na cartografia seja repleta de sentidos; no entanto, nessa atividade, não se 
trata de se fazer ilustrações com esse fim. A proposta que se quer 
apresentar aqui é a de permitir que os alunos possam, se apropriando dos 
conceitos fundamentais da geografia, representar uma paisagem, de 
preferência do entorno da escola (PEREIRA, 2012, p. 34). 

 

Tais objetivos e direcionamentos constituem pontos de aproximação aos de nossa 

proposta, uma vez que a prática pedagógica identificada no estudo de caso em 

análise tem os quadros paisagísticos do entorno da EEEFM Teófilo Paulino como 

cenário dos desenhos realizados pelos sujeitos da pesquisa. 

 

Outro ponto também de aproximação é o fato de não considerar os desenhos um 

mapa mental, ele salientou que “[...] não se trata de mapa mental e os alunos devem 

se sentir livres para desenhar o que consideram mais importante e significativo para 

eles, entre os componentes da paisagem” (PEREIRA, 2012, p. 34). Além do mais, 

objetiva a vivência e experimentação com paisagens de múltiplos planos. 

 

Essa atividade exigirá a saída da sala de aula para um espaço onde possa 
ser desenvolvida. Os alunos dotados de material básico para fazer uma 
ilustração da paisagem poderão sair, a critério do professor, em um ou mais 
aulas para desenhar aquilo que estarão vendo (PEREIRA, 2012, p. 34). 

 

Sua proposta aproxima-se do estudo de caso em análise, cuja prática pedagógica 

em construção busca organizar o exposto em certo momento por Pereira (2012), 

porém nossa proposta contemplou a construção de um caderno pedagógico 

específico, denominado caderno de Geoartes. O que acrescentamos em nossa 

proposta foi a organização em um caderno único e a ampliação de seu momento 
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com as Artes, o que nos levou à observação, análise e reflexão, para propormos a 

elaboração de um caderno pedagógico com o título de caderno de Geoartes, 

organizado pelos sujeitos. Também será realizada uma exposição com os desenhos 

elaborados, tanto individual quanto coletivamente, entre outros mecanismos 

pedagógicos que configuram a estratégia pedagógica, para compreender a inter-

relação entre os sujeitos e as paisagens, o que torna nossa proposta carregada de 

especificidades. 

 

Por fim, os métodos de análise dos dados serão construídos pelos sujeitos da 

pesquisa e a avaliação das representações e apresentações das paisagens será 

formulada em diálogo entre as disciplinas Geografia e Artes, tendo uma classificação 

predeterminada pelos sujeitos envolvidos na práxis pedagógica analisada e 

formulada neste campo empírico. 

 

Uma configuração de avaliação que muito chamou a atenção foi a elencada por 

Robson da Silva Pereira no Módulo 2 da atividade que se propôs discutir em trechos 

acima. Ele indica sobre avaliação pontos interessantes e assim afirma: 

 

Avaliação: Prepare os alunos para que realizem uma troca dos trabalhos a 
fim de que possam analisar os trabalhos realizados pelos colegas. Cada 
aluno deverá, após breve análise do trabalho do outro colega, dizer sua 
interpretação. Questione: O que você acha que o colega quis mostrar? O 
que você pensa sobre a maneira como ele interpreta o ambiente? Gerou 
algum significado a você? O autor do trabalho concorda com a análise 
apresentada pelo colega? (PEREIRA, 2012, p. 34). 

 

Tal proposta avaliativa, apesar de envolver uma atividade individual, possibilita-nos 

destacar inúmeras conclusões que podem ser tomadas com base no processo 

avaliativo empregado para uma futura avaliação em grupo. A avaliação da prática 

pedagógica permite determinar que “[...] a conclusão pode ser a de que possuímos 

olhares diferentes sobre um mesmo fenômeno físico ou social ou ainda sobre uma 

representação artística; que os pontos de vista são distintos e que isso é 

enriquecedor [...]” (PEREIRA, 2012, p. 34). 

 

Além de ele indicar a atividade para educandos das antigas 5.ª e 6.ª séries, ou seja, 

os atuais 6.º e 7.º anos do ensino fundamental regular, exatamente a faixa etária que 
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envolve os educandos da pesquisa, o que constitui uma proposição próxima de 

avaliação para o estudo de caso escolar explorado em nossa análise. São fartas as 

discussões sobre o processo avaliativo, dentro do qual ganhou força a construção 

de uma metodologia e de categorias próprias para a análise dos dados e a 

configuração de avaliação da prática pedagógica, tendo a construção dos cadernos 

de Geoartes individuais e trabalhos coletivos os objetos a serem avaliados. 

 

A prática da avaliação na psicologia e, portanto, na educação, tem sido, 
desde muito tempo, dominada pelos paradigmas teóricos ocidentais 
derivados de uma tradição positivista e reducionista, e, em particular, da 
tradição psicométrica, exemplificada pelos testes de QI (LUNT, 2003, p. 
219). 

 

Mas, afinal, por que motivo ter os desenhos da paisagem como alimentador do 

processo de ensino-aprendizagem? Essa resposta foi encontrada no segundo livro, 

com o título “Para ensinar e aprender Geografia”, de Nídia Nacib Pontuschka, 

Tomoko lyda Paganelli e Núria Hanglei (2009) durante essa leitura de livros 

indicados para educadores. Isso nos levou a selecionar um trecho para citação, visto 

que ela faz uma linda indicação do porquê do incentivo à prática de desenhar com 

os sujeitos as paisagens. 

 

Desenhar a paisagem, desde as primeiras séries até a universidade, 
possibilita o desenvolvimento da sensibilidade por meio da visão. A 
observação dirigida, quando realizada nas visitas e nos trabalhos de campo, 
aprimora a habilidade de expressão gráfica e estética, de leitura e 
interpretação dos sinais da natureza, de levantamento de hipóteses e de 
confronto de explicações e teorias sobre, por exemplo, as tendências de 
expansão ou degradação do espaço local (PONTUSCHKA, 2009, p. 299). 

 

A autora faz uma defesa das práticas pedagógicas que envolvem as representações 

e apresentações das paisagens com educandos não somente dos anos finais do 

ensino fundamental, mas também em outros momentos dos ciclos de formação dos 

sujeitos. Isso é um incentivo à configuração da práxis desejada, porém não é 

novidade no meio acadêmico e escolar, assim como a grande necessidade de 

configuração entre o real, em três dimensões, e a representação no papel, em duas 

dimensões. Tal autora orienta, à página 298 desse exemplar, ser relevante a relação 

entre o plano tridimensional (o real) e o plano bidimensional (o caderno – o papel) 

nas representações e apresentações das paisagens pelos educandos, em 

determinada faixa etária. 
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O desenho de paisagem. O desenho espontâneo de uma paisagem no 
ensino de Geografia permite, de início, avaliar o conceito de paisagem da 
criança. Esse conceito está associado a uma visão; supõe a posição de 
uma pessoa que observa vários objetos desse ponto de vista. Para os 
alunos do ensino fundamental, muitas vezes, a paisagem desenhada pode 
ser bela vista da natureza imaginada ou ainda uma de caráter urbano. As 
crianças menores são capazes de mencionar o que vêem, mas, para 
algumas delas, o conceito geográfico de paisagem ainda não está formado. 
A representação de uma vista ou paisagem supõe a coordenação e a 
transposição do tridimensional (realidade) para um plano bidimensional 
(papel), artifício utilizado pela perspectiva linear. As crianças chegam a 
desenhar em perspectiva espontaneamente, entre 10 e 12 anos, quando 
dominam as relações counívocas, ou por aprendizado escolar, mediante a 
geometria descritiva (PONTUSCHKA, 2009, p. 298). 

 

Ela segue afirmando os fatos da década de 1990, em especial em 1995, quando 

Gérin-Grataloup “[...] didaticamente oferece aos professores uma síntese das 

possibilidades do uso das cartas mentais para melhor conhecimento dos alunos e de 

uma realidade próxima e atual” (PONTUSCHKA, 2009, p. 313). As proposições 

elencadas pelos autores deste segundo livro analisado cuidadosamente 

contribuíram muito para estruturar a práxis pedagógica que foi construída com os 

sujeitos da pesquisa no campo empírico. 

 

E sobre as cartas mentais, a literatura apresenta profundos trabalhos científicos, 

com uma gama de atividades em proposição, e esta é a linha dessa pesquisadora, 

pois ela afirma que 

 

As cartas mentais são instrumentos eficientes para compreender os valores 
que os indivíduos atribuem aos diferentes lugares. O espaço vivido é um 
conjunto dos lugares de vida de um indivíduo. A casa, o lugar de trabalho, o 
itinerário de um outro local formam os componentes principais do espaço 
vivido. Os lugares são freqüentados para fazer cursos, para lazer, para 
visitar os amigos, passar as férias. Certos lugares são percorridos 
diariamente, outros excepcionalmente, outros jamais. Reconstituir o 
conjunto dessas práticas é necessário para compreender, por exemplo, a 
atração dos habitantes de uma aglomeração qualquer por um centro 
comercial ou pelo centro da cidade (PONTUSCHKA, 2009, p. 314). 

 

Ao aprofundar o campo do conhecimento do espaço vivido, faz ainda um casamento 

das representações com a percepção e a arte. 

 

A análise do espaço vivido, das cartas mentais, dos mapas, inscreve-se 
numa problemática desenvolvida ao longo da década de 70 do século 
passado, constituindo uma abordagem da Geografia da percepção, ou 
Geografia das representações, ou ainda Geografia comportamental. Tal 
análise procura conhecer o ‘sentido do lugar’, isto é, as qualidades 
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subjetivas que os indivíduos dão aos lugares e que orientam suas práticas 
sociais. Pode-se falar de uma ‘microgeografia’, uma vez que ela trabalha 
sobre a experiência e o imaginário pessoal. Para a Geografia da percepção, 
a arte, a literatura, o cinema são instrumentos úteis para todos 
(PONTUSCHKA, 2009, p. 314). 

 

Alguns pontos por ela elencados distanciam-se da práxis que objetivou a análise 

deste estudo de caso, pois nem todas as atividades propostas por pesquisadores da 

área casam com os objetivos deste trabalho, sobretudo pelo fato de tal pesquisa ser 

amparada pela Pedagogia Libertadora. Logo, com bases e princípios na 

coletividade, nas ações em grupo, mas no fim do terceiro capítulo deste exemplar, 

são apresentadas atividades que muito chamam a atenção, pois sua realização 

poderá ocorrer em grupos de educandos. 

 

Foram indicadas no livro 12 atividades, das quais três apresentam estratégias 

curiosas para potencializar o processo de ensino-aprendizagem com grupo de 

educandos. São as atividades 2, 3 e 11: 

 

[...] 2) Desenhe paisagem de seu bairro e organize-as em um painel. 
Localize os lugares desenhados em uma planta. Discuta os vários pontos 
de vista do observador das paisagens desenhadas e compare-os com a 
representação existente na planta. 
3) Selecione alguns locais desenhados e fotografe-os de diferentes pontos 
de vista. Redesenha a paisagem com base na fotografia. 
[...] 
11) Escolha alguns lugares preferidos ou rejeitados pela turma e solicite que 
desenhem esses lugares, apontando suas características básicas 
(PONTUSCHKA, 2009, p. 315). 

 

As propostas estratégicas apresentadas são de grande valia, pois contribuíram, de 

alguma maneira, na composição da prática pedagógica desenvolvida. 

 

Outro grande exemplo que se refere à última ponta do tripé de livros selecionados 

para analisarmos estratégias no processo de ensino-aprendizagem já formuladas 

por pesquisadores e professores de Geografia é o livro organizado pela Rosangela 

Doin de Almeida, com uma significativa contribuição da professora Janine Gisèle Le 

Sann, no qual os módulos teóricos voltados para os conceitos fundamentais de 

lugar, espaço geográfico, território, paisagem e região, no capítulo, com o título 

“Metodologia para introduzir a Geografia no ensino fundamental”, também 
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apresentam pontos de aproximações e distanciamentos com a nossa proposta. 

Sann (2010, p. 95) apresenta que 

 

[...] a principal hipótese da pesquisa descrita aqui originou-se das 
constatações desses especialistas: os métodos educativos deveriam ser 
adequados à criança, considerada um ser em evolução permanente no 
decorrer de sua vida escolar, o que pressupõe necessidades e aptidões em 
constante mutação. 

 

No entanto, essa autora tem, na semiologia gráfica, uma de suas bases teórico-

metodológicas, o que, de certa maneira, se torna um ponto de distanciamento da 

proposta para a construção dos cadernos de Geoartes. Ela indica que “[...] a 

semiologia gráfica constitui-se numa linguagem visual, cujas bases são a percepção 

e a lógica” (SANN, 2010, p. 102). Não temos a pretensão de fazer uma proposição 

dentro da lógica da Ciência Clássica, por acreditar ser tal proposição ainda muito 

construtivista, inclusive tornando os sujeitos meros objetos a serem analisados. 

Contudo, é muito importante conhecermos as diversas vertentes que trabalham com 

o processo de laboração de imagens. Nessa proposta, ganham destaque a 

explanação sobre o processo de construção de um determinado conceito e o 

processo de elaboração de imagem mental. 

 

Portanto, as três propostas já bem difundidas em livros voltados para educadores 

apresentam pontos de aproximações e distanciamentos da nossa proposta mediada, 

pois temos o caderno de Geoartes e a exposição de imagens, formas, cores e tons: 

fotografar o mundo e “ler” as paisagens, como material educativo específico; já no 

tocante à metodologia, temos pontos convergentes entre as apresentadas nesses 

livros e a empregada por nós. 
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3 HIPÓTESE 

 

A educação formal, hoje, formulada pelo prisma da fragmentação, possibilita 

construir uma prática pedagógica transdisciplinar, principalmente romper os limites 

entre as disciplinas Geografia e Artes, evitando, assim, o isolamento dos saberes, 

conhecimentos e experiências vividas e percebidas pelos educandos, e logo 

estabelecer um entrelaçamento entre os saberes fundamentais de Geografia e os 

espíritos sensoriais das Artes? 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa caracteriza-se pela natureza qualitativa (CHIZZOTTI, 1995) e tem o 

“cotidiano escolar” (ANDRÉ; MEDIANO, 2003) como um dos cernes do campo 

empírico, do tipo “estudo de caso” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), que busca compreender 

as inter-relações entre os sujeitos e as paisagens. 

 

Organizamos informações acerca de um evento específico e propusemos uma 

estratégia para o processo de ensino-aprendizagem com educandos e educadores 

do 6.º ano do ensino fundamental da educação básica do sistema brasileiro. A 

natureza qualitativa é um quadro geral de nossa pesquisa. 

 

A pesquisa qualitativa é uma designação que abriga correntes de pesquisa 
muito diferentes. Em síntese, essas correntes se fundamentam em alguns 
pressupostos contrários ao modelo experimental e adotam métodos e 
técnicas de pesquisa diferentes dos estudos experimentais (CHIZZOTTI, 
1995, p. 78). 

 

A compreensão das inter-relações entre os sujeitos e as paisagens partindo da 

indissociabilidade entre sujeito e objeto na construção de um processo de ensino-

aprendizagem que formule a “conscientização” (FREIRE, 1980) e tendo os desenhos 

das paisagens de múltiplos planos como geradores de conhecimentos e saberes, 

direciona a pesquisa para uma abordagem qualitativa. 

 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é 
parte integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e neutro, está 
possuído de significados e relações que sujeitos concretos criam em suas 
ações (CHIZZOTTI, 1995, p. 79). 

 

As pesquisas de natureza qualitativa que analisam e observam o cotidiano escolar 

alimentam os núcleos de estudos de diversas universidades brasileiras e institutos 

federais. Os grupos de estudos e pesquisas que analisam os processos educativos 

nos espaços formais, como também os grupos que estudam os processos 

educativos em espaços não formais, têm, nesse tipo de abordagem realizado, 
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grandes pesquisas. Contudo, para o nosso estudo, vale ressalvar que tal cotidiano 

está imbuído de três dimensões, a saber: 

 

Um estudo do cotidiano escolar envolve, entre outras, três dimensões 
principais que se inter-relacionam numa unidade. A primeira diz respeito ao 
clima institucional que age como mediador entre a práxis social e o que 
acontece no interior da escola, visto não só sofrer múltiplas determinações 
do social mais amplo, mas também assumir configurações específicas nas 
contradições sociais que se materializam no dia-a-dia escolar. Como 
exemplo disto, temos as políticas educacionais, as diretrizes curriculares 
vindas de cima para baixo, as pressões exercidas pelos pais, pela 
associação de moradores, etc., que interferem na dinâmica escolar e que se 
confrontam com todo o movimento social de dentro da instituição. A escola 
resultará, portanto, desse embate de diversas forças sociais. 
A segunda dimensão se refere à situação pedagógica da sala de aula que 
se constitui no processo interacional que envolve mais diretamente 
professores e alunos, mas que incorpora a dinâmica escolar em toda a sua 
totalidade e dimensão social. 
A terceira dimensão alcança a história de cada sujeito manifesta no 
cotidiano escolar, pelas suas formas concretas de representação social, 
através das quais ele age, se coloca, se posiciona, se Alina, se perde ou se 
recupera ao longo do processo educacional. Daí a importância de se 
estudar o indivíduo numa dada situação socializadora, isto é, verificar como 
se concretizam, no seu dia-a-dia escolar os valores, símbolos e significados 
transmitidos pela escola (ANDRÉ; MEDIANO, 2003, p. 196). 

 

Nessa unidade, a prática pedagógica analisada tem muitas etapas a serem descritas 

e muitas características a serem apresentadas, uma vez que, em abril de 2018, 

iniciamos com aulas expositivas e dialogadas em sala sobre os conceitos 

fundamentais de Geografia. Em seguida, realizamos com a educadora de Artes e o 

educador de Geografia um contato mais profundo com a arte, por meio das aulas 

expositivas e dialogadas. 

 

Desenvolver estudo que analisa o interior do espaço formal de ensino não é algo 

simplório e ter sobretudo a educação não formal como uma possibilidade de 

completude dos processos iniciados na educação formal é algo desafiador. 

Ademais, ter uma prática pedagógica que relacione momentos de ensino e 

aprendizagem nos espaços formal e não formal, visitando o pátio externo, a 

Alameda dos Pinhais e a Reserva Kautsky levou seis meses para se concretizar, 

visto que enveredar pelo interior da escola e construir o cotidiano escolar com base 

em princípios e preceitos que almejam a práxis para além de uma simples ação no 

espaço formal de ensino neste início de século requer alternar parte do quadro atual 

preposto. 
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Penetrar no cotidiano escolar, fazendo parte dele, mas distanciando-se para 
refleti-lo melhor, pode significar um caminho possível para redimensionar a 
força ideológica da escola, clarificando a ação a ser desempenhada pelos 
educadores, como sujeitos agentes de socialização (ANDRÉ; MEDIANO, 
2003, p. 197). 

 

As especificidades desta pesquisa estão em entrelaçarmos aulas expositivas da 

educação formal (GOHN, 2010) com momentos no “espaço não formal” 

(JACOBUCCI, 2008) de ensino, e, assim, propor que os sujeitos elaborem desenhos 

das paisagens quando visitarmos os ambientes para além da sala de aula, para 

religarmos os saberes e conhecimentos, visando quebrar a fragmentação imposta 

pela educação formal (GOHN, 2010), com uma proposta transdisciplinar que rompa 

com as barreiras entre os conceitos fundamentais de Geografia e o mundo das 

Artes. Portanto, buscamos “[...] entender um caso particular levando em conta seu 

contexto e sua complexidade” (ANDRÉ, 2000, p. 51). 

 

É interessante a realização de uma proposta pedagógica que potencialize o 

processo de ensino-aprendizagem levando à transformação da realidade, ao 

possibilitar a “[...] consciência crítica” (FREIRE, 2010, p. 40) dos sujeitos ali 

envolvidos e construir um caderno pedagógico para que nele sejam apresentados e 

representados os quadros paisagísticos que circunscrevem a EEEFM Téofilo 

Paulino. Desenhar as paisagens em três ambientes para além da sala de aula são 

as etapas a serem aqui expostas. 

 

Ao iniciarmos o ano letivo de 2018, propusemos às turmas do 6.º ano 01, 02 e 03 um 

projeto de construção de um caderno pedagógico intitulado caderno de Geoartes. 

Trata-se de um caderno com 24 folhas sem pauta, folhas brancas, com dimensões 

de 210mm x 297mm, o conhecido “caderno de desenho”, muito comum no 

desenvolvimento de atividades na disciplina Artes. 

 

Todas as etapas que envolveram a construção desta pesquisa foram realizadas em 

um contexto específico, cuja intervenção pedagógica ocorreu entre abril e outubro 

de 2018, porém de forma incontínua. A observação participante tão comum nos 

estudos qualitativos também configurou um alicerce nosso, porque, há mais de cinco 

anos, frequentamos diariamente a rotina da EEEFM Teófilo Paulino. Em 2017 e 

2018, os olhos sobre esse cotidiano teve o prisma da observação conduzida pela 
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aproximação e distanciamento tão cabíveis a um professor pesquisador, ora 

praticando com os educandos as apresentações e representações das paisagens, 

assim construindo o caderno de Geoartes, ora atuando como educador que precisou 

limitar-se às determinações legislativas do espaço formal produzindo uma ação para 

desenvolver habilidades e competências elencadas no Currículo Escolar Estadual –

ES, ano 2009. 

 

Assim sendo, nesse entrelaçamento entre mediador e pesquisador, visitamos três 

locais cujo cenário paisagístico é composto de múltiplos planos, um dos quais é um 

local que denominamos pátio externo. Apesar de ter recebido a adjetivação de 

externo, ele fica dentro dos muros da EEEFM Teófilo Paulino, assim, integrante do 

espaço formal de ensino, ou seja, é uma área no interior do ambiente escolar, possui 

aproximadamente 1.200m², tendo, nos seus extremos, bem próximo ao muro que o 

delimita, árvores de grande porte e expressa um ambiente amplo bem aberto, com 

piso de areia. 

 

Já o segundo local foi a Alameda dos Pinhais, que se configura em uma rua 

pavimentada, com aproximadamente 500 metros de extensão. No que concerne às 

suas margens, a esquerda é tomada pela escola, com uma calçada totalmente 

pavimentada, e a direita tem apenas duas casas e um pequeno prédio, com uma 

grande parte sem calçada pavimentada. Tal rua é o único meio de acesso à escola. 

 

O terceiro local foi a Reserva Kautsky, na qual a metodologia pedagógica de aula de 

campo é dividida em “pré-campo, campo e pós-campo” (CAMPOS, 2012, 2015). 

Além disso, é o único local em que a rotina do horário escolar foi quebrada, pois a 

visitação durou mais tempo e levou todo o período da tarde, um dia letivo do turno 

vespertino, iniciando às 12h30 e terminando às 17h25. Nessa etapa, foi realizado 

um trabalho em grupo colaborativo, cujos desenhos elaborados pelos grupos 

formaram as principais peças de uma exposição de imagens, a qual transformou os 

corredores da EEEFM Teófilo Paulino na primeira semana de outubro de 2018. 

 

Portanto, para compreendermos a metodologia que possibilitou a realização de 

trabalhos colaborativos formuladores de acervo de uma exposição de imagens e, 
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sobretudo, diálogos que favoreceram a compreensão das inter-relações 

socioambientais entre os sujeitos e as paisagens, fomos obrigados a iniciar com a 

caracterização dos locais onde a pesquisa ocorreu, dando vida aos locais de 

múltiplos planos paisagísticos visitados. 

 

4.1 TENTATIVA DE APROXIMAÇÃO COM OS QUADROS PAISAGÍSTICOS 
LOCAIS: O MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS, O DISTRITO SEDE E A 
EEEFM TEÓFILO PAULINO 

 

Antes de mencionar os sujeitos da pesquisa, é importante apresentar o local em que 

ela foi desenvolvida. Evidenciamos características do município e apresentamos a 

EEEFM Teófilo Paulino, na tentativa de expor seu cotidiano. Com a finalidade de 

estabelecermos um panorama inicial sobre a localização em que tal trabalho foi 

desenvolvido, fizemos uso de mapas e fotografias, não que isso expresse 

isoladamente um dado importante, porém muito aproximará o imaginário do leitor e 

evidenciará as especificidades que nesses ambientes de múltiplos planos 

paisagísticos existam. 

 

Para indicarmos a localização do município, recorremos à escala estadual em um 

mapa com o recorte em microrregiões foi utilizado, e tal regionalização é a base dos 

trabalhos oficiais da Secretaria de Planejamento Estadual e Secretaria Municipal de 

Obras e Serviços Urbanos (Secobu, 2013). Este será o primeiro contato com a 

posição do município em relação aos demais do estado do Espírito Santo. Além 

disso, vale destacar sua especificidade entre as microrregiões limitadas. Nessa 

divisão realizada pelo Instituto de Pesquisa do Espírito Santo (Ipes), conforme se 

observa na figura 1, existem 12 microrregiões, com características socioeconômicas 

que as configuram, mas também existem aspectos que as diferenciam, como as 

dimensões territoriais heterogêneas com capacidade de expressar uma 

regionalização que visa à melhor governabilidade, pois são apenas por 78 

municípios que compõem a totalidade estadual. A Região Metropolitana da Grande 

Vitória (RMGV) é a que apresenta uma concentração populacional em relação às 

outras, com a capital Vitória sendo o centro político-administrativo e econômico do 

Estado, a qual se destaca na concentração tanto populacional quanto econômica. 

Nessa microrregião, as instituições governamentais, além das grandes indústrias, 
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fortalecem sua centralidade. Porém, nosso campo empírico não está localizado 

nessa microrregião, e sim na Região Sudoeste Serrana - número 4, pois a EEEFM 

Teófilo Paulino e os locais de múltiplos planos paisagísticos vivenciados ficam no 

município de Domingos Martins, aproximadamente a 50 km de Vitória, capital do 

Estado. Assim, essa cidade da região sudoeste serrana é apresentada no mapa com 

seus limites político-administrativos ressaltados na cor vermelha. 
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Figura 1 – Mapa do estado do Espírito Santo com a divisão em microrregiões 

 
Fonte: SECOBU (2013) 
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A região sudoeste serrana é composta por mais sete municípios. Essa proximidade 

com a Região Metropolitana da Grande Vitória e o processo gerido pela implantação 

da colônia de Santa Izabel, ainda no século XIX, atrelaram Domingos Martins à 

figura de produtor de gêneros agrícolas de consumo imediato, o que levou a 

população do município a manter-se no espaço rural. Para compor o que foi dito 

acima, destacou-se o recorte populacional do município na dicotomia urbana e rural, 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estáticas (IBGE, 2010). O município 

de Domingos Martins-ES tem um quadro de distribuição populacional bem diferente 

do apresentado pelos municípios da RMGV, sobretudo da capital Vitória-ES. 

 

A Região Metropolitana da Grande Vitória conta mais de um milhão e meio de 

habitantes (1.685.770 habitantes), conforme o Censo de 2010 do IBGE, com uma 

população de 325.453 habitantes na capital, sendo 100% residentes na zona urbana 

(IBGE, 2010). Essa mancha polarizadora/centralizadora constitui-se centro das 

informações, produtos, serviços e capitais perante outras microrregiões, no arranjo 

hierárquico urbano e microrregional do estado do Espírito Santo. 

 

Ao observar a distribuição da população total de Domingos Martins-ES e sua divisão 

entre urbana e rural, tendo por referência os números do IBGE no censo de 2010, é 

nítida a predominância da população rural sobre a urbana, uma vez que, para tal 

instituto do governo federal, a população total do município é de 31.847 habitantes, 

dos quais 7.741 são residentes na zona urbana e 24.106 na zona rural (IBGE, 2010). 

É uma diferença relevante entre a distribuição urbana e rural para um município que 

se localiza bem próximo de um centro urbanizado como a RMGV. Trata-se de um 

município cuja população rural é quase o triplo de sua população urbana. Tal quadro 

populacional mostra-se interessante e vai além da predominância da população rural 

sobre a urbana e da distribuição dessa população entre os distritos que formam esse 

município. 

 

O fato de ter uma área física muito grande e seu processo de configuração espacial 

ter sido influenciado pelo modelo migratório realizado pelo Estado brasileiro no 

século XIX, durante as levas de inserção de mão de obra europeia no Brasil, 

Domingos Martins-ES apresenta uma relação distrital muito forte. 
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O distrito é um recorte espacial criado pelo poder público, que integra várias 

comunidades locais que apresentam características próximas uma das outras. É 

importante destacar o fator contínuo do distrito; logo, ele é composto por 

comunidades fronteiriças. 

 

Quando ocorreu, em 2010, a realização do censo pelo IBGE, o município de 

Domingos Martins era divido em seis distritos, a saber: Distrito da Sede, Distrito de 

Santa Isabel, Distrito de Biriricas, Distrito de Paraju, Distrito de Melgaço, Distrito de 

Aracê. Já em 2013, o município teve seus distritos redesenhados e Ponto Alto 

tornou-se o sétimo distrito do município. A criação foi disposta pelo prefeito 

municipal Luiz Carlos Prezoti Rocha por meio da sanção da Lei Municipal n.º 

2.524/2013, mediante o projeto sugerido e aprovado pelo Poder Legislativo. 

 

Desse modo, o município é divido conforme se ilustra na figura 2 apresentada a 

seguir. 

 



97 

 

Figura 2 – Mapa do município de Domingos Martins com seus distritos 

 
Fonte: SECOBU (2013) 
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Conforme se ilustra no mapa, as 58 comunidades foram grupadas em sete distritos, 

sendo Biriricas o distrito com menor número de comunidades (4) e o de maior 

número Aracê (20). Portanto, a distribuição das comunidades não é uniforme, o que 

se torna mais evidente quando se analisa a formação individualmente dos distritos: 

 Biriricas: composto por Biriricas de Baixo, Biriricas, Fazenda Thomas e Alto 

Biriricas. 

 Santa Isabel: formado pelas comunidades de Peixe Verde, Usina, Vale da 

Estação, Boa Vista e Santa Isabel. 

 Ponto Alto: conta as comunidades de Alto Tijuco Preto, Bringer, Tijuco Preto, 

Alto Areinha, Barra do Tijuco Preto, Areinha, Ponto Alto e Goiabeiras. 

 Paraju: integrado pelas comunidades de Ribeirão Capixaba, Alto Paraju, 

Fazenda do Café, Schereder, Perobas, Granja Walkiria, Paraju, Rapadura e 

Nova Almeida. 

 Melgaço: contemplado pelas comunidades de Alto Melgaço, Pedra Branca, 

Fazenda Schwanz, Alto Rio Ponte, Rio Ponte, Alto Pena, Pena, Vitalino Kalk, 

Melgacinho, Zibel e Melgaço de Baixo. 

 Aracê (contém maior número de comunidades): formado pela junção da 

comunidade de Bom Parto, Lajinha, São José dos Barcelos, Barcelos, Alto 

Jucu, Cristo Rei, Peçanha, São Rafael, São Bento, Nossa Senhora do Carmo, 

Córrego Dantas, Fazenda do Estado, Pedra Azul, Aracê, Santa Luzia, Alto 

Ribeirão Capixaba, Córrego Capixaba, São Floriano, São Paulo do Aracê e 

Santa Bárbara, além do território de um Parque Estadual de Pedra Azul. 

 Sede: formado pela sede, Soído, Panelas, São Bento do Chapéu, Chapéu, 

Fazenda Lampier, Galo, São Miguel, São Tibúrcio, Califórnia e Alto Galo. 

 

Ainda em referência ao censo do IBGE de 2010, o quadro populacional dos distritos 

se apresentava da seguinte forma: o distrito da sede é o de maior população com 

8.399 habitantes, acompanhado de perto pelos distritos de Paraju com 8.257 

moradores (antes de sofrer o desmembramento e a criação do distrito de Ponto Alto) 

e o distrito de Aracê com 8.231 habitantes, e o quarto com maior população é o de 

Melgaço com 4.613 habitantes (IBGE, 2010). 
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O distrito Sede é formado por 11 comunidades, entre as quais a comunidade da 

sede. Para esclarecer melhor, destacou-se, no próximo mapa, a área da 

comunidade Sede do distrito Sede, de Domingos Martins. Neste distrito, estão 

inseridas a EEEFM Teófilo Paulino, a prefeitura, a câmara de vereadores, sendo 

também o endereço das principais empresas do município, como a E&L e os 

refrigerantes Coroa, conforme se demonstra na figura 3. 
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Figura 3 – Mapa dos distritos de Domingos Martins com destaque para o distrito 
Sede 

 
Fonte: SECOBU (2013) 
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Entretanto, a área delimitada como distrito Sede pelo IBGE e sacramentada pela 

Prefeitura Municipal de Domingos Martins (PMDM), os quais incluem as 

comunidades da Sede (Campinho), Soído, Panelas, São Bento do Chapéu, Chapéu, 

Fazenda Lampier, Galo, São Miguel, São Tibúrcio, Califórnia e Alto Galo, abrange 

localidades com abruptas características entre o urbano e o rural. As delimitações 

territoriais para definir o que é espaço urbano e o que é espaço rural são muito 

frágeis e a complexidade da territorialidade dificulta essa delimitação. Contudo, 

sabe-se que tem uma quantidade expressa de pessoas morando no campo, apesar 

da centralidade do distrito Sede. A EEEFM Teófilo Paulino localiza-se na área 

urbana da comunidade Sede, denominada “perímetro urbano” da comunidade Sede. 

 

É interessante ressaltar que a EEEFM Teófilo Paulino está mais próxima da 

centralidade do município de Viana, que integra a RMGV do que do distrito de 

Aracê, pois, até a sede de Viana, são aproximadamente 25km, quase a metade da 

distância a ser percorrida até Aracê. Tal escola atende educandos não apenas de 

outros distritos, mas também de outros municípios vizinhos, como Viana, Marechal 

Floriano e Santa Maria de Jetibá. É comum ônibus se deslocarem até a EEEFM 

Teófilo Paulino trazendo educandos desses municípios, porém o que aqui buscamos 

é evidenciar que o campo empírico desta pesquisa, apesar de estar inserida no 

espaço urbano do distrito Sede de Domingos Martins-ES, envolve espaços de 

múltiplos planos paisagísticos ali localizados e os educandos que frequentam a 

escola moram, em sua maioria, no espaço rural. Assim, almejamos uma 

aproximação visual mais específica com a localização da EEEFM Teófilo Paulino na 

sede do município, o pátio externo que a integra e a Alameda dos Pinhais, via de 

acesso. À vista disso, abaixo, apresentamos um croqui (figura 4), localizando em 

preto a EEEFM Teófilo Paulino e, em vermelho, o perímetro urbano da sede de 

Domingos Martins, Espírito Santo. 
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Figura 4 – Perímetro urbano da sede com destaque, em preto, da EEEFM Teófilo 
Paulino 

 
Fonte: SECOBU (2016) 

 

A delimitação espacial do que expressa o perímetro urbano da sede de Domingos 

Martins seguiu a definição do poder público municipal. No zoneamento do Plano 

Desenvolvimento Municipal (PDM, 2015), ele é a base para uma aproximação visual 

primária e vertical. Essa especificidade no contato visual será abordada com 

bastante cautela e, assim, fotografias também serão utilizadas. Além disso, é um 

grande desafio compreender como os sujeitos percebem, sentem e significam as 

paisagens que configuram os quadros paisagísticos locais. Aqui objetivamos 

aproximar o leitor do quadro local. 

 

É importante destacar também que as escalas dos mapas apresentados não 

condizem com o exposto em seu corpo, porque eles foram transformados 

principalmente em imagens para serem inseridos nesse relatório. 
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A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teófilo Paulino, instituição de 

educação formal e escola de ensino da rede pública do estado do Espírito Santo 

integrante do tapete urbano da sede do município, localizada em um platô com 

aproximadamente 18 mil metros quadrados, tendo como acesso único a Alameda 

dos Pinhais, uma rua com aproximadamente de 450 metros de extensão, que, em 

2017, atendeu mais de 500 alunos somente no ensino médio e quase 400 alunos no 

ensino fundamental, é a maior instituição formal de educação desse município. 

 

Em 2017, no ensino médio, tivemos cinco turmas do 1.º ano com 199 alunos(as), 

mais quatro turmas do 2.º ano com 165 alunos(as) e três turmas do 3.º ano com um 

total de 114 alunos(as). Contudo, ainda nesse ano, existiu uma turma do 3.º ano do 

ensino médio noturno com um total de 27 alunos(as), o que contribuiu para elevar a 

amostra do 3.º ano para 141. Já o ensino fundamental I era composto por uma turma 

do 3.º ano com 23 alunos(as), uma turma do 4.º ano com 29 alunos(as) e duas 

turmas do 5.º ano: o 5.º ano 01 com 21 alunos(as) e o 5.º ano 02 com 20 alunos(as), 

resultando em um total de 93 alunos(as) devidamente matriculados no ensino 

fundamental I. No que diz respeito ao ensino fundamental II, esteve regularmente 

matriculado um total de 227 alunos(as) em 2017: duas turmas do 6.º ano (o 6.º ano 

01 com 33 alunos(as) e o 6.º ano 02 com 30 alunos); duas turmas do 7.º ano (o 7.º 

ano 01 com 29 alunos(as) e o 7.º ano 02 com 30 alunos(as); e as do 8.º ano (o 8.º 

ano 01 com 29 alunos(as) e o 8.º ano 02 com 28 alunos(as). Quanto às do último 

ano desse período do ensino fundamental, que é o 9.º ano, a escola teve duas 

turmas: o 9.º ano 01 com 27 alunos(as) e o 9.º ano 02 com 25 alunos(as). É 

relevante esclarecer que, até 2015, eram ofertados todos os anos de ensino 

fundamental I, todavia, em 2016, o 1.º ano do ensino fundamental I não foi mais 

ofertado; em 2017, o 2.º ano do ensino fundamental I não foi mais ofertado; e, em 

2018, o 3.º ano do ensino fundamental I deixou de ser ofertado. 

 

No ano seguinte, em 2018, a EEEFM Teófilo Paulino continuou a atender mais de 

500 alunos somente no ensino médio: cinco turmas do 1.º ano, que contribuem com 

187 alunos(as), quatro turmas do 2.º ano com 150 alunos(as) e três turmas do 3.º 

ano, com um total de 125 alunos(as). 
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Em relação a 2018, o ensino fundamental II conta um total de 286 alunos, separados 

em três turmas do 6.º ano: o 6.º ano 01 com 31 alunos(as), o 6.º ano 02 também 

com 31 alunos(as) e o 6.º ano 03 com 30 alunos(as). Já o 7.º ano conta um total de 

67 alunos, divididos entre o 7.º ano 01 com 34 alunos (as) e o 7.º ano 02 com 33 

alunos(as). No tocante ao 8.º ano, temos duas turmas divididas entre o 8.º ano 01 

com 27 alunos(as) e o 8.º ano 02 com 28 alunos(as). Consequentemente, o 9.º ano, 

separado entre o 9.º 01 com 28 alunos(as) e o 9.º ano 02 com 32 alunos(as). 

 

Não se trata de uma escola verticalizada, formada por corredores fechados e sem 

contato com a paisagem externa; pelo contrário, a EEEFM Teófilo Paulino é ampla, 

horizontal, com jardins internos, salas de aula com janelas voltadas para as 

paisagens externas, 16 salas de aula, a grande maioria tem contato visual, pelas 

janelas, com cenários paisagísticos de múltiplos planos. Um aspecto relevante é 

que, do interior da escola, é possível visualizarmos paisagens complexas com 

cenários urbanos e rurais, como também a Reserva Kautsky e sua Capela da União. 

Os múltiplos planos paisagísticos são concebidos pelos olhares dos educandos e 

educadores que frequentam essa unidade de ensino regular. Um grande exemplo da 

amplitude das paisagens que cercam a escola, porém fazendo uso da uma imagem 

vertical, é exposto em mais uma fotografia da EEEFM Teófilo Paulino com as ruas 

que a delimitam, revelando os espaços verdes que a rodeiam. Assim, é possível 

visualizarmos todo o terreno dos 18 mil metros quadrados que compõem o espaço 

formal da EEEFM Teófilo Paulino; logo, o uso é para facilitar a compreensão da 

proximidade espacial entre o tapete urbano da sede, onde se situa a Escola EEEFM 

Teófilo Paulino e as paisagens que formam os quadros paisagísticos no seu entorno. 

Na figura 5, que busca evidenciar a especificidade que se formula na vastidão 

desses 18 mil metros quadrados que compõem o espaço escolar, revelam-se com 

facilidade o telhado de zinco da quadra poliesportiva, o estacionamento 

pavimentado, o pátio externo sem pavimentação e os pavilhões de alvenaria 

cobertos por telhas coloniais, onde ficam as salas de aula e demais ambientes 

internos. 
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Figura 5 – Vista aérea da EEEFM Teófilo Paulino, fotografia feita a 151 metros de 
distância do solo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Para uma aproximação e compreensão da dimensão territorial que compõe a 

EEEFM Teófilo Paulino e as múltiplas paisagens que a cercam, expusemos a 

fotografia e mapas nas páginas anteriores. Além disso, na próxima página, 

formulamos um pequeno croqui (figura 6) dos ambientes que são a estrutura de 

alvenaria dessa unidade de ensino. 
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Figura 6 – Planta da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Teófilo 
Paulino 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Nesse croqui, não estão inseridos o pátio externo da escola, a quadra poliesportiva, 

o estacionamento em sua amplitude que, no dia a dia, permite estacionar 

aproximadamente dez ônibus escolares e diversos veículos pequenos. 

 

As salas de aula numeradas em 03, 04, 05, 06, 07 e 08 permitem uma visualização 

a olho nu direto com a Reserva Kautsky. As paisagens que compõem o cenário dos 

planos paisagísticos que circundam os muros da EEEFM Teófilo Paulino são vistas 

de inúmeros cômodos e ambientes internos desse espaço formal de ensino, e, 

consequentemente, do interior de algumas salas de aula, é possível visualizar a olho 

nu a totalidade da fronte norte que compõe a Reserva Kautsky. Isso é um convite a 

um “pré-campo”, em busca de aguçar a curiosidade do educando em tocar na rocha 

que ele visualiza, sentado, de uma carteira em sala de aula. 
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A próxima fotografia que será apresentada (figura 7), produzida em julho de 2017, 

revela o portão de garagem de acesso ao pátio externo da escola aberto para os 

sujeitos que por lá transitam, a vastidão do ambiente (o pátio externo) de quase mil 

metros quadrados, evidenciando também, próximo à parede externa de uma das 

salas de aula, uma das árvores que compõem esse ambiente, no qual são 

encontradas sete árvores de grande porte e, no último plano, a vertente norte da 

Reserva Kautsky. 

 

Figura 7 – Fotografia que expõe os três planos da paisagem: o pátio externo da 
escola, as salas de aula – pintadas em amarelo e azul – e a Reserva Kautsky ao 
fundo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Sendo assim, educandos e educadores, ao compartilharem suas vivências e 

experiências, são agraciados com esses quadros paisagísticos de múltiplos planos à 

sua volta, ainda que estejam no interior da escola, pois o pátio externo está 

localizado dentro dos muros dessa unidade de ensino, os sujeitos se deparam logo 

ao entrarem neste espaço interno com um amplo pátio aberto, rompendo com as 

fronteiras do que é externo e interno, nele é possível visualizar os cenários 

paisagísticos de múltiplos planos que formam as paisagens locais. Talvez uma 

fotografia vertical (figura 8) aproxime o leitor desta dissertação à grandiosidade 
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desse local, com quase mil metros quadrados de área aberta, sem cobertura nem 

pavimentação de piso. 

 

Figura 8 – O pátio externo visto de forma vertical. Fotografia feita a 65 metros de 
distância do solo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Nessa figura, é possível visualizar o telhado da quadra com seus pilares de 

sustentação; à esquerda, uma parte dos pavilhões com uma pequena área sem 

cobertura de telhas entre os pavilhões, local chamado no croqui de planta 

arquitetônica de Arena; à direita, uma pequena parte do estacionamento e da 

Alameda dos Pinhais; e, no centro da imagem, o amplo pátio externo com suas 

árvores de grande porte ao redor do seu muro limitador dos ambientes internos 

desse espaço formal de ensino (JACOBUCCI, 2008) e suas duas quadras para a 

prática de vôlei de areia, espaço livre usado diariamente como área de convivência 

comum. Acrescentamos que, do espaço interno denominado Arena, é possível 

visualizar paisagens com múltiplos planos, com o refeitório em primeiro plano e a 

vertente norte da Reserva Kautsky ao fundo, conforme se mostra na figura 9. 
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Figura 9 – Fotografia produzida do ambiente denominado Arena, no interior da 
escola, tendo ao fundo a Reserva Kautsky 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Com isso, ainda na tentativa de quebrar o paradigma da cartografia vertical, imposta 

pelas imagens de satélite, ou fotografias por drone, as fotografias apresentadas com 

os múltiplos planos tentam uma aproximação com a realidade local, objetivando 

expressar a multiplicidade de planos paisagísticos visíveis do interior da EEEFM 

Teófilo Paulino, de acordo com a ilustração da figura 10. 
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Figura 10 – Fotografia do pátio externo da escola, enfocando um dos ângulos de 
visualização da Reserva Kautsky 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Nessa fotografia colocou-se, em primeiro plano, em amarelo e azul, a unidade de 

ensino; em segundo e terceiro planos, a vertente norte da Reserva Kautsky, e tal 

imagem foi tirada do denominado pátio externo; ao fundo, toda a vertente voltada 

para a parte urbano da sede de Domingos Martins-ES. Essa área, localizada nos 

últimos planos, é um espaço de preservação ambiental, que também aceita a 

conceituação como “espaço não formal institucionalizado” (JACOBUCCI, 2008) 

voltado para a educação ambiental. 

 

4.1.1 A Reserva Kautsky 

 

Do interior da EEEFM Teófilo Paulino, é fácil a visualização da área limitada da 

Reserva Kautsky, que tem aproximadamente 300.000m² e está inserida no Plano 

Diretor Municipal (PDM), no interior de uma zona de proteção ambiental. 

 

Nesse espaço não formal de educação, existem 16 trilhas interpretativas e uma 

estrada que dá acesso ao topo do Pico do Eldorado, onde foi erguida uma pequena 

capela pela família proprietária da área que se configura como área de preservação 
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permanente: uma família de origem austríaca que migrou para a região de 

Domingos Martins no início do século XX, a tradicional família Kautsky. Daí o nome 

Reserva Kautsky: o primeiro, por se tratar de uma área de preservação permanente; 

e o segundo, por ser o sobrenome da família proprietária desses quase 300.000 m² 

cobertos pela Mata Atlântica. 

 

Quem iniciou a transformação da área que sobretudo era formada por pastos e 

cafezais em espaço não formal de educação, tendo agora vegetação de Mata 

Atlântica sobre o rochedo, foi o senhor Roberto Anselmo Kautsky. Ele construiu um 

laboratório a céu aberto em Domingos Martins, estado do Espírito Santo. E, para 

conhecermos melhor o processo educativo formulado na visitação à Reserva 

Kautsky, temos as informações do instituto gestor da área, que indica sua inserção 

no ecossistema da Mata Atlântica, na qual hoje existem mais de 100.000 plantas 

que foram reintroduzidas. Em biodiversidade há diversas árvores, milhares de aves, 

vários mamíferos, bastante répteis, anfíbios, orquídeas, bromélias e uma relevante 

abundância na variedade de flora. Lá encontramos, em seu interior, cinco nascentes, 

as quais são protegidas conforme o Código Florestal – Lei Federal n.º 4.771/1965, 

que define o limite para a Área de Preservação Permanente (APP) da nascente num 

raio mínimo de 50 metros em seu entorno. 

 

No ponto mais elevado do Pico do Eldorado, a altitude atinge 850 metros. Para 

chegarmos até lá, é preciso percorrer uma estrada não pavimentada de 3km, que 

corta a vertente sul do rochedo. Às margens dessa estrada principal, estão 

organizadas 16 trilhas interpretativas, que são usadas para visitação tanto de 

turistas como de educadores e educandos em aulas de educação ambiental. Cada 

uma dessas 16 trilhas recebeu um nome dado pelo senhor Roberto Anselmo 

Kautsky, a saber: a trilha 1 foi denominada Roberto Carlos Kautsky (pai do senhor 

Roberto Anselmo Kautsky); a trilha 2, Maria Stella de Novaes (professora de ensino 

fundamental do senhor Roberto e pesquisadora); trilha 3, Guido Pabst (botânico); 

trilha 4, Fritz Dungs (botânico); trilha 5, Vitorino Paiva de Castro Neto (biólogo); trilha 

6, Leoderio Velten (orquidófilo); trilha 7, Sergio Potsch Carvalho e Silva (biólogo); 

trilha 8, Edmundo Pereira (pesquisador); trilha 9, Tenente Nicanor Francisco de 

Azevedo Paiva (orquidófilo); trilha 10, Elizabeth Schwambach (mãe do senhor 
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Roberto); trilha 11, Wladylaw Zaslawsky (orquidófilo); trilha 12, Pedro Schunk e Vital 

Schunk (ambos orquidófilos); trilha 13, Elton Martinez Carvalho Leme (pesquisador 

em bromélia); trilha 14, Marcos Antônio Campacci (botânico); trilha 15, Euclides José 

Colnago (orquidófilo); e trilha 16, Agostinho Entringer (mateiro). Todas as trilhas 

estão bem estruturadas com placas de indicação dos nomes, grau de dificuldade e 

tamanho do percurso, conforme se observa na figura 11. 

 

Figura 11 – Fotografia da entrada da trilha de número 11 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

A estrada principal recebeu o nome dele. O senhor Roberto Anselmo Kautsky veio a 

falecer aos 86 anos, em 25 de maio de 2010, mas ficou vivo na memória de todos 

pelo seu trabalho como ambientalista e botânico. Ao longo de quase 70 anos, ele 

cultivou paixão pelo conhecimento botânico, em especial por duas espécies da flora: 

as orquídeas e as bromélias. A história de sua vida está entrelaçada aos troncos das 
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árvores, de beleza e peculiaridades exóticas. São 54 orquídeas que levam seu 

nome. 

 

A linda Mata Atlântica que ressurgiu sobre um antigo cafezal da família Kautsky no 

fim do século XX reveste hoje a rocha ígnea nomeada como Pico do Eldorado. O 

Instituto Kautsky, que desenvolve atividades de educação ambiental, reciclagem, e a 

gestão da Reserva Kautsky têm muito a contribuir com nosso estudo, pois, “nesse 

espaço de educação não formal” (JACOBUCCI, 2008), foi realizada a visitação 

conforme orientações dos profissionais dessa organização não governamental, 

sobretudo na figura da bióloga Alessandra Bosser Pope, que nos acompanhou 

durante a aula de campo ali realizada. Esse local foi escolhido para visitação, 

segundo a metodologia da aula de campo, por seu histórico no desenvolvimento de 

projetos na área da educação, voltados principalmente para a educação ambiental. 

 

A estrada principal, ainda hoje sem pavimentação, leva até o alto do Pico do 

Eldorado onde foi erguida a Capela da União, inaugurada em abril de 2001 

objetivando o fortalecimento do movimento ecumênico promovido pelas igrejas 

católica e luterana do município. 

 

É impossível não se perguntar o que é aqui construído no alto do Pico do Eldorado, 

quando à olho nu visualizamos a vertente norte deste rochedo. No cume de um dos 

picos mais elevados que circundam o centro da cidade, visível quase de todas as 

ruas e espaços públicos como praças, alamedas, entro outros, localizada a mais de 

850 metros de altitude, esta à Capela da União. Ela salta aos olhos de moradores e 

visitantes. Impossível negligenciar sua importância nas paisagens que configuram o 

ambiente paisagístico urbano-cultural da Sede de Domingos Martins, Estado do 

Espírito Santo, principalmente, educadores e educandos que frequentam 

diariamente a EEEFM Teófilo Paulino. Do pátio externo, é possível visualizá-la, 

conforme se ilustra na figura 12. 
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Figura 12 – Parte do pátio externo: o muro do pavilhão com as salas de aulas e a 
Reserva Kautsky ao fundo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Apresentar a Capela da União, ainda do pátio externo da escola, tem a intenção de 

evidenciar que um grande número de educandos e educadores, quando passam a 

frequentar o espaço formal de ensino, ou seja, a EEEFM Teófilo Paulino, perguntam 

o que é aquilo no alto do morro e como fazem para visitar, como se vê na figura 13. 

 

Figura 13 – A Reserva Kautsky e sua vegetação e a Capela da União 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Mergulhar nos elementos da história que levaram à construção desse patrimônio 

religioso-cultural e relatar, analisar e levantar fatos registrados em livros, jornais e 

revistas sobre a Capela da União e a família Kautsky (figura 14) foram tarefas 

executadas, cujo fruto é agora relatado nestes escritos. Inferências quanto à forma 

arquitetônica e itens vinculados ao direcionamento do altar no interior da Capela da 

União também serão elencados. 

 

Figura 14 – A Capela da União em imagem registrada do interior da Reserva 
Kautsky 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Cabe uma ressalva quanto à chegada da família Kautsky à região serrana do 

Espírito Santo. Tal núcleo familiar é de origem austríaca, cuja vinda para terras 

capixabas ocorreu no século XX. O patriarca, o senhor Roberto Carlos Kautsky, 

pisou o solo brasileiro, no Espírito Santo, em 20 de setembro de 1904. E os relatos 

de historiadores indicam que, “[...] chegando a Vitória, decidiu ir para Sapucaia (hoje 

Paraju), onde além de lecionar abriu uma pequena casa comercial” (VIEIRA, 2015, 
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[s.p.]), ou seja, a família, ao chegar da Áustria, migrou para um distrito do município 

de Domingos Martins-ES, um pouco distante de onde ergueram a Capela da União. 

 

Quando aqui já instalados, dedicaram-se ao comércio e logo mudaram para a 

colônia de Santa Isabel, uma localidade mais próxima de onde atualmente está 

localizada a sede político-administrativa do município, a Reserva Kautsky, e, 

consequentemente, a Capela da União. Assim, já nos relataram o bacharel em 

Letras e escritor Joel Guilherme Velten e o economista e escritor José Eugênio 

Vieira, no livro “Os Italemães na terra dos botocudos” (2015), que isso ocorreu em 

1911. 

 
Em 5 de janeiro de 1911, a família adquiriu o Hotel do Sr. Galdino Ferraz, 
que ampliaram e passou a denominar-se Germânia, localizado em Santa 
Izabel. Passando um ano (1912), construíram um prédio de 2 andares e 
continuaram explorando o mesmo ramo de negócio (hotel) (VIEIRA, 2015, 
p. 316). 

 

Esse edifício foi vendido ao senhor Emílio Huller nos anos de 1930, quando o 

patriarca Roberto Carlos Kautsky, já em caráter industrial, dava corpo à produção de 

vinho extraído de cítrico (laranja). A produção ocorria já na localidade de Campinho, 

ou seja, a venda do imóvel foi para impulsionar o comércio da família e concretizar a 

mudança para onde é denominada hoje oficialmente a sede do município. 

 

A produção de vinhos durou até os anos de 1950, “[...] ocasião em que iniciara a 

produção de refrigerantes” (VIEIRA, 2015, p. 319). Essa é a gênese da atual fábrica 

de refrigerantes Coroa, que mantém seu parque industrial localizado ainda na sede 

do município. 

 

Na data de 8 de abril de 1950, adquiriu do Sr. Otto Koehler um maquinário 
rudimentar para engarrafar refrigerantes, com capacidade de produzir 
aproximadamente 1.800 garrafas por dia, utilizando-se da carga horária de 
8 horas. Este maquinário hoje está como relíquia do grupo na atual fábrica. 
Atualmente a Coroa ocupa uma área coberta de 400 m² e é a maior firma do 
município (VIEIRA, 2015, p.320). 

 

O senhor Roberto Anselmo Kautsky Junior é a figura que idealizou e materializou a 

construção da Capela da União no alto do Pico do Eldorado, área pertencente à 

família desde o século XX, quando se fortaleceu a indústria de refrigerantes. 
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A construção da Capela da União não é fruto do patriarca da família Kautsky, mas 

sua idealização e materialização no Pico do Eldorado expressam a relação entre os 

herdeiros desse migrante que, vindo da Áustria para o Brasil, chegou ainda na 

primeira década do século XX, com o movimento ecumênico no Brasil. 

 

O senhor Roberto Anselmo Kautsky Junior, ao visitar o Convento da Penha em 

1998, idealizou erguer algo também no topo do morro que integra as terras 

pertencentes à sua família. Daí iniciou o processo de preparo do local, passando 

pelas etapas de limpeza do terreno, elaboração da planta arquitetônica, encomenda 

dos sinos, entre outros, até realizar os acabamentos internos com madeira para 

sacramentar a construção da Capela da União, finalizando com a instalação dos 

sinos. 

 

Essa relação paisagística de estar no topo do Pico do Eldorado, ou seja, o fato de 

estar em um dos locais mais elevados da paisagem, dá relevância e coloca tanto a 

Capela da União em evidência quanto a vegetação que a cerca, uma vez que são 

facilmente visualizadas, configurando-se diretamente no contexto da paisagem local. 

 

E, assim, em 28 de abril de 2001, foi realizado o evento para a inauguração desse 

patrimônio ecumênico. É importante destacar esse viés ecumênico dado ao 

patrimônio, pois a família Kautsky sempre salientou ser um dos fundamentos da 

construção da capela em questão. 

 

Quando ainda nas etapas de construção, o senhor Roberto Anselmo Kautsky Junior 

já propunha que tal capela teria um caráter de agregação com outras religiões. 

Portanto, na inauguração, tivemos um padre católico e um pastor luterano. E, no 

interior dela, há a figura desenhada de um Cristo de braços abertos, o teto com foro 

de madeira angelim pedra, espaço para no máximo 20 pessoas sentadas, um 

pequeno altar de madeira e, em sua pequena torre que compõe a entrada principal, 

dois grandes sinos de ferro fundido. O nome Capela da União ganha destaque 

porque ele indica a união entre católicos e luteranos em um grau de inter-relação de 

afeto e respeito. Assim, uma placa foi fixada na lateral da capela para ressaltar esse 

item de cunho religioso (ANEXO E). 
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Isso posto, vale ressaltar que três anos após a visita ao Convento da Penha no 

município de Vila Velha, a Capela da União (figura 15) ganhou vida, cores e forma 

no alto dos mais de 850 metros de altitude do Pico do Eldorado, com o evento 

inaugural realizado em abril de 2001. 

 

Figura 15 – A Capela da União – parte externa: lateral com a placa inaugural 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

A instalação dos sinos (figura 16) foi um evento que envolveu a sociedade local, 

aproximando o mundo simbólico religioso da população martinense com o novo 

símbolo religioso da paisagem. Enfim, era impossível deixar de visualizá-la no cume 

de um dos picos mais altos da paisagem da sede de Domingos Martins. Tal 

construção tem dois sinos: o da paz com 800kg e o da união com 1.100kg, os quais, 

para serem levados até o cume do Pico do Eldorado, mobilizaram boa parte dos 

morados do município. 
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Figura 16 – Parte frontal da Capela da União com parte da porta principal e torre 
com os sinos 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Vale ainda ressaltar que, hoje, vários eventos religiosos levam, em datas 

específicas, a peregrinação da população até a Capela da União, construindo e 

fortalecendo a cultural da população local martinense, que caminham toda a estrada 

sem pavimentação de 3km, de trajeto com grandes aclives e, no retorno, com 

elevados declives, que corta a vertente sul do Pico do Eldorado. A estrada principal 

que permite chegar ao topo foi aberta na vertente que não se volta para o tapete 

urbano da sede, ficando longe dos olhos dos visitantes e/ou moradores de 

Campinho, Domingos Martins, Espírito Santo, conforme se mostra na figura 17. 
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Figura 17 – A chegada pela estrada principal em pavimentação, expondo que a 
capela foi erguida voltada para o tapete urbano da sede e de costas para a estrada 
principal 

Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

A capela já foi manchete em inúmeros jornais e revistas, sobretudo os de 

abrangência estadual. Por exemplo, a reportagem feita pelo jornal A Tribuna em 16 

de fevereiro de 2014, com a marchete “Oração em montes é tradição na região 

serrana”. Logo, tal patrimônio vem ganhando destaque na subjetividade da 

comunidade local e consolidando-se como elemento paisagístico relevante da 

identidade e religiosidade da comunidade local, principalmente dos martinenses que 

enveredam por suas ladeiras em procissões e rezas. 

 

A institucionalização da Reserva Kautsky em espaço não formal de educação é obra 

de senhor Roberto Anselmo Kautsky, pois, já nos anos de 2000 e 2001, ele 

pessoalmente atendia os professores que desejassem conhecer seu laboratório a 

céu aberto. Com o passar do tempo, ele criou um espaço para armazenar e divulgar 

suas produções científicas e suas ações ambientais. O trabalho ali realizado tem 
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ainda hoje um caráter educativo que vai além de um simples contato com a 

natureza. Atualmente existe o Instituto Kautsky, que é uma organização sem fins 

lucrativos que faz a gestão da área e todo um trabalho educativo que envolve desde 

visitação à Reserva Kautsky até a reciclagem do lixo em pequena escala. Por isso, 

toda uma metodologia interna de visitação à Reserva Kautsky já foi criada e é 

colocada em desenvolvimento quando educandos e educadores das escolas 

solicitam à instituição a visita ao local. Inclusive nessas visitas uma bióloga do 

instituto realiza o guiamento interno, com toda a logística de paradas e observações 

já por ela definidas. Portanto, quando da nossa visitação a tal espaço de ensino não 

formal (JACOBUCCI, 2008), vamos seguir as delimitações feitas pelo Instituto 

Kautsky dentro de sua proposta de educação. 

 

No entanto, antes de visitarmos a Reserva Kautsky, realizamos visitações a dois 

ambientes que possuem cenários paisagísticos de múltiplos planos para a 

realização de desenhos destes cenários paisagísticos: o pátio externo e a Alameda 

dos Pinhais. Logo, para que não ocorra confusão quanto a tais etapas e 

protagonistas, na busca por esclarecermos o percurso didático-metodológico da 

nossa prática pedagógica, vamos expressá-las de forma aprofundada nas páginas 

que se seguem. 

 

4.2 A PESQUISA: NOSSA PROPOSTA COM SUAS ETAPAS E SEUS 
PROTAGONISTAS 

 

A pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa (LÜDKE, 1986) do tipo estudo 

de caso escolar, tendo a escola EEEFM Teófilo Paulino, localizada na Alameda dos 

Pinhais, s/n, centro, Domingos Martins, estado do Espírito Santo, os quadros 

paisagísticos que a formam e a Reserva Kautsky como ambiente de pesquisa. Além 

disso, os sujeitos são educadores e os educandos regularmente matriculados nas 

turmas dos 6.os anos do ano de 2018, no turno vespertino, dessa instituição de 

ensino formal, construtora de uma “educação formal” (GOHN, 2010). Todas as 

atividades foram desenvolvidas com todos os educandos integrantes das turmas, 

porém, para a análise dos dados, foram, assim, separados 21 de cadernos de 

Geoartes e 22 trabalhos colaborativos, que foram analisados para o levantamento 

dos dados iniciais e, consequentemente, das considerações finais. 
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Uma das grandes especificidades deste estudo são o diálogo e a interação entre 

essa unidade de ensino e o quadro paisagístico que a envolve, com os cenários de 

múltiplos planos. Isso permite a visitação a vários espaços de educação não formais 

que estão para além dos muros dessa escola, contudo de fácil acesso e próximos. 

Eis a grande pergunta: como integrar ao processo de ensino-aprendizagem uma 

metodologia pedagógica de aula de campo e um espaço de educação não formal, já 

há anos institucionalizado (JACOBUCCI, 2008), como a Reserva Kautsky, pois, a 

olho nu, é possível da EEEFM Teófilo Paulino visualizarmos esse espaço de ensino 

não formal? 

 

Cabe, daqui em diante, aprofundar como ocorreram os momentos que configuram o 

cotidiano escolar, com suas ações e reflexões, a prática pedagógica em si, 

apresentando o processo educativo que envolve a construção de um caderno 

pedagógico de Geoartes até a exposição de imagens, na primeira semana de 

outubro de 2018. Tal processo educativo constitui-se no estudo de caso que 

estamos analisando, e a nossa proposta pedagógica, para quebrar a fragmentação 

das disciplinas no espaço formal de educação, iniciou com a apresentação do 

projeto de pesquisa das turmas do 6.º ano e a identificação de quem está 

participando do projeto. Para isso, realizamos uma aula com 55 minutos de duração. 

 

O primeiro passo na direção da compreensão das inter-relações entre os sujeitos e 

as paisagens foi apresentar o projeto que seria desenvolvido, depois mediar a 

apresentação, exposição e debate sobre os conceitos fundamentais de Geografia, a 

saber: lugar, território, paisagem, região e espaço geográfico. Para tanto, foram 

necessárias três aulas, as quais ocorreram em ambientes fechados, em salas de 

aula, e foram expositivas e dialogadas com uso de slides e exercícios de fixação. 

Após essas aulas, a aula seguinte foi utilizada somente para expor novamente aos 

sujeitos a metodologia que seguiríamos e o material necessário para a construção 

do caderno de Geoartes e a exposição de imagens. Nessa aula também já deixamos 

agendadas cinco aulas que foram ministradas pelos educadores de Geografia e 

Artes, juntos, em sala de aula. No quadro 4, revelam-se os momentos e módulos 

apresentados incialmente pelo professor de Geografia. 
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Quadro 4 – Momentos do educador de Geografia em sala de aula 
Módulos 
teóricos 

Data Atividade Metodologia Observações 

1 30 de 
março 

 Apresentação do 
projeto de pesquisa 
às turmas e 
identificação de 
quem vai participar. 

Aula expositiva e 
dialogada com uso 
de lousa, Datashow 
e exposição em 
slides. 

Identificação inicial de 
quem é morador da sede 
de Domingos Martins-ES e 
necessidade dos materiais 
para a formação do kit de 
Geoartes. 

2 4 de 
abril 
2018 

 Apresentação – aula 
expositiva/dialogada 
com auxílio do livro 
didático.  

 Projeção de slides 
com citações diretas 
de conceituações 
elaboradas por 
Côrrea (2001), Tuan 
(1980), Almeida 
(2010), Pontuscha 
(2009), entre outros. 

Aula expositiva e 
dialogada com uso 
de lousa, Datashow 
e exposição em 
slides. Realização 
de leitura individual 
e coletiva. 
Escolha de 
educandos para 
lerem as páginas 
que remetem aos 
conceitos 
fundamentais de 
Geografia. 
Exposição dos 
conceitos em forma 
de resumo na 
lousa. 

A turma do 6.º ano 03 foi a 
que apresentou maior 
curiosidade e interesse 
pelo desenvolvimento do 
projeto de construção do 
caderno pedagógico de 
Geoartes. 

3 5 de 
abril 
2018 

 Apresentação – aula 
de aprofundamento 
dos conceitos lugar, 
território e região. 

Aula expositiva e 
dialogada com uso 
de lousa, Datashow 
e exposição em 
slides. 

As turmas demonstraram 
interesse na ida à Reserva 
Kautsky e muitos 
perguntaram por que ter 
aula de Artes com a 
disciplina Geografia. 

4 6 de 
abril de 
2018 

 Apresentação – aula 
aprofundamento dos 
conceitos paisagem 
e espaço geográfico. 

 Apresentação dos 
múltiplos planos das 
paisagens. 

Aula expositiva e 
dialogada com uso 
de lousa, Datashow 
e exposição em 
slides. 

Aproximadamente dez 
educandos da turma do 6.º 
ano 01 e oito educandos da 
turma do 6.º 02 
apresentaram grau maior 
de interesse pelos 
conceitos e muitos já 
apresentavam ter os 
materiais necessários para 
o desenvolvimento da 
prática pedagógica para o 
desenvolvimento do 
caderno de Geoartes. 

5 11 de 
abril 

Reapresentação do 
projeto de pesquisa aos 
educandos dos 6.os anos 
e entrega da lista de 
materiais necessários 
para o desenvolvimento 
do caderno de Geoartes 
e recolhimento das 
autorizações. 

Aula expositiva e 
dialogada com uso 
de lousa, Datashow 
e exposição em 
slides. 

A grande maioria dos 
educandos das turmas dos 
6.os anos entregou a 
autorização. Seguimos o 
padrão da EEEFM Teófilo 
Paulino desse documento. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Silva (2016) 
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Desse modo, anteriormente a qualquer saída da sala de aula para a realização dos 

desenhos das paisagens, os educandos e educadores já estavam cientes dos 

conceitos fundamentais de Geografia, sobretudo o de paisagem construído pela 

educação formal, o que levou, consequentemente, à alfabetização científica 

(CHASSOT, 2014). Essas aulas prosseguiram conforme as datas indicadas no 

quadro 4, e os sujeitos que organizaram a sequência e o desenrolar das aulas foram 

os educadores de Geografia, Artes e a equipe pedagógica da EEEFM Teófilo 

Paulino, turno vespertino. 

 

Isso posto, todo o trabalho pedagógico foi realizado nas aulas de Geografia, pois, 

para fins de indicação na educação formal, o tempo de construção do caderno de 

Geoartes e da exposição era cabível à disciplina Geografia. Logo, tal prática 

pedagógica foi inserida no calendário escolar e no horário escolar dentro de uma 

única disciplina, a qual tem três aulas por semana indicadas no plano educacional 

da Rede Pública Estadual, quando se trata de turmas do ensino fundamental na 

modalidade regular. 

 

Não foi desenvolvida nenhuma atividade em outra disciplina, e a educadora de Artes 

que integrou o trabalho não faz parte do quadro de educadores dessa escola, porém 

ela é a mediadora das aulas, sempre acompanhada do educador de Geografia 

nessa proposta pedagógica transdisciplinar. Sua participação como sujeito desta 

pesquisa remete-se ao fato de ser ex-aluna e ali ter cursado desde o primeiro ano do 

ciclo inicial no ensino fundamental até o ensino médio. Vale destacar que a 

educadora de Artes também iniciou o curso de licenciatura em Geografia na 

Universidade Federal Espírito Santo (Ufes), não vindo por finalizar, pois, no 5.º 

período, ela transferiu-se para o curso de licenciatura em Artes Visuais. Por 

conseguinte, ela tem uma aproximação muito grande com os conceitos e conteúdos 

também da Geografia. Além disso, ela reside perto da escola desde quando nasceu. 

Portanto, tem uma relação espacial orgânica com os locais onde ocorreram as 

visitações para a realização dos desenhos das paisagens. Sua escolha em trabalhar 

nesta pesquisa veio justamente pelos fatos que a tornaram singular para construir 

com os sujeitos este trabalho. 
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Os sujeitos desta pesquisa elaboraram um material de consulta (ANEXO F) para 

potencializar as competências e habilidades relacionadas ao mundo das Artes. 

Trata-se de um material muito simples, com algumas figuras e poucos textos, 

objetivando ilustrar as formas geométricas nas paisagens; porém, um material rico 

em exemplos. Os momentos em comum entre o educador de Geografia e o de Artes 

são expostos no quadro 5. 

 

Quadro 5 – Momentos dos educadores de Geografia e Artes em sala de aula 
Módulos 
teóricos 

Data Atividade/objetivo Orientação Observação 

 
 
 
1 

 
 
 
12 de abril 

Técnicas sobre como 
desenhar as paisagens, 
tendo como referência as 
formas geométricas que 
existem nos quadros 
paisagísticos. 

Usar a técnica de 
identificar formas 
geométricas nos 
múltiplos planos 
das paisagens e, a 
partir daí, iniciar os 
desenhos. 

Figura 19, p. 109 

 
 
2 

 
 
13 de abril 

Técnicas de 
representação dos 
múltiplos planos da 
paisagem. 

Exercícios de 
fixação e 
apresentação de 
paisagens com 
múltiplos planos. 

Figura 20, p. 109 

 
 
3 

 
 
18 de abril 

Exercício de fixação. 
Desenho de árvores, 
casas e a utilização inicial 
dos lápis 2b e 6b no 
caderno de Geoartes. 

Educador de Artes Figura 21, p. 109 

 
 
4 

 
 
19 de abril 

Técnicas de pintura. 
Degrade e tons diferentes 
conforme os múltiplos 
planos da paisagem. 

Pintar os 
elementos 
desenhados no 
caderno de 
Geoartes. 

 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 
20 de abril 

Exercício de fixação e 
orientações sobre o pátio 
externo. 

Pintar montanhas e 
relevos. 
Orientar as idas ao 
pátio externo e à 
Alameda dos 
Pinhais. Mediar 
para usar melhor o 
tempo nos locais 
que visitamos. 

Figura 22, p. 109 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Silva (2016) 

 

Nas figuras 18 e 19, mostram-se aulas sendo ministradas tanto pelo educador de 

Geografia quanto pela educadora de Artes, porém os conteúdos e habilidades ali 

desenvolvidos são muito mais próximos do mundo das Artes do que dos 

conhecimentos geográficos, na educação formal. Sendo assim, tal educadora sentiu-

se muito à vontade para desenvolver esse trabalho com os sujeitos das turmas dos 
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6.os anos do ensino fundamental na modalidade regular. Ela inclusive nos 

acompanhou nos momentos de realização dos desenhos fora da sala de aula, tanto 

no pátio externo como na rua de acesso à escola – Alameda dos Pinhais. 

 

Figura 18 – A educadora de Artes em sala, nos momentos que antecederam a ida 
ao pátio externo, à Alameda dos Pinhais e à Reserva Kautsky 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Aos sujeitos da pesquisa não foi indicado o uso de margem na borda das folhas não 

pautadas que integram o caderno de Geoartes. 

 

Figuras 19 – A educadora de Artes em sala, apresentando os múltiplos planos 
paisagísticos 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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No entanto, a educadora de Artes ressaltou o aspecto de não “sangrar” o desenho, 

ou seja, não aproximar até o limite da folha, conforme se ilustra nas figuras 20 e 21. 

 

Figura 20 – A atividade em sala de aula de representação de elementos da 
paisagem 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Figura 21 – A atividade em sala de aula de representação dos múltiplos planos da 
paisagem 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Para realizarmos tais desenhos das paisagens, foram elencados três locais para 

contado direto com as paisagens locais de múltiplos planos, para desenhar, no 

caderno de Geoartes, um recorte da paisagem vista, vivenciada e experimentada 

pelos sujeitos, quando estes estão nesses locais. Dois locais (ambientes com 

paisagens em múltiplos planos), áreas abertas, foram visitados no transcurso das 

aulas normais, ou seja, a visita dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa ao pátio 

externo da EEEFM Teófilo Paulino e à Alameda dos Pinhais – rua de acesso – foi 

realizada dentro do horário de aula de Geografia, sem nenhuma alteração tanto da 

rotina das aulas de outras disciplinas quanto das aulas dos demais professores das 

turmas dos 6.os anos 01, 02 e 03. Por isso, cada um desses dois locais foi visitado 

em quatro aulas de 55 minutos. 

 

As visitações aos três locais com múltiplos planos paisagísticos expressaram 

momentos de grande interação entre os educadores de Artes e Geografia e os 

educandos, representando momentos em que os dois educadores buscaram um 

rompimento das fronteiras entre a Geografia e a Artes, uma relação horizontal de 

troca de saberes e informações. Assim, segue o quadro 6, em que se indicam as 

datas das aulas ministradas pelos educadores para além da sala de aula. 

 

Quadro 6 – Datas das visitas aos locais com múltiplos planos paisagísticos para as 
vivências, experiências e elaborações dos desenhos 

Local Datas Número de aulas 
com 55 minutos 

Observações/orientações 
adicionais 

Pátio externo 25, 26, 27 de 
abril e 02 de 
maio de 2018 

4 Orientações em sala de aula. O 
aluno pode, sentado, desenvolver 
o desenho em qualquer ponto do 
pátio externo, porém sempre 
buscando sentar na mesma 
posição da última visita. 

Alameda dos 
Pinhais – Rua de 
acesso à EEEFM 
Teófilo Paulino 

09, 10, 11 e 16 
de maio-2018 

4 Orientações em sala de aula. 
Desenvolvimento dos desenhos 
pelos alunos, sentados, em uma 
das calçadas. 

Reserva Kautsky 22 de junho de 
2018 

5 Metodologia de aula de campo: 
“pré-campo, campo e pós-
campo”, segundo teóricos 
apresentados na fundamentação 
teórica e em outras partes do 
corpo deste relatório de 
dissertação. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Além disso, nesses dois primeiros locais, os desenhos foram realizados 

individualmente, e cada sujeito elaborou a sua apresentação/representação da 

paisagem, conforme se ilustra nas figuras 22, 23, 24 e 25. A primeira visitação 

objetivou realizar o desenho a lápis grafite, ou seja, os lápis n.º 2, 2b e 6b, e a 

segunda acabar de desenhar e principalmente pintar o que já havia desenhado. Os 

educandos tiveram total liberdade para sentar em qualquer ponto do pátio externo. 

No tocante à Alameda dos Pinhais – rua de acesso à escola –, eles se posicionaram 

em uma das calçadas da rua, tanto da margem esquerda quanto da direita, também 

com quatro visitações no ambiente com múltiplos planos paisagísticos. 

 

Essas visitações foram antecedidas de uma aula com orientações específicas para 

cada ambiente visitado: aula em 20 de abril, indicações sobre o pátio externo, 

quando a educadora de Artes e o educador de Geografia fizeram orientações; e aula 

em 4 de maio para a visitação à Alameda dos Pinhais, quando o educador de 

Geografia orientou, a fim de potencializar o desenvolvimento dos desenhos nos 

locais de visitações, sobretudo indicando possíveis dificuldades na 

apresentação/representação de alguns elementos tridimensionais específicos 

existentes naqueles ambientes que, ao serem desenhados no papel, plano 

bidimensional, trazem alterações expressivas nos desenhos. Logo, antes de irmos 

ao pátio externo pela primeira vez, uma parte da aula do dia 20/4/2018 foi utilizada 

para mostrar o pátio externo em slide, indicar elementos da paisagem, tais como 

árvores, telhados e janelas que se apresentavam aos olhares quando estávamos 

nesse local. Igualmente ocorreu com a Alameda dos Pinhais – rua de acesso à 

escola, na aula do dia 4/5/2018. Esses foram os dois primeiros locais visitados para 

a representação das paisagens com múltiplos planos individualmente nos cadernos 

de Geoartes. 

 

O interessante é que, em uma das visitações ao pátio externo, foi proposto realizar o 

desenho da paisagem expressando mais de um plano. Nesse momento de visitação, 

os desenhos foram expressos em lápis 2b ou 6b, e somente depois pintados, uma 

vez que buscávamos um tempo de contato maior entre o momento em que os 

sujeitos faziam o desenho e a pintura da paisagem. Porém, a indicação do educador 

de Geografia, ao mediar esse processo de ensino-aprendizagem, referiu-se ao local 
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onde o educando sentou para desenhar a paisagem no primeiro dia e também 

deveria posicionar-se igualmente para pintar a paisagem no segundo dia, visto que 

objetivávamos uma representação da paisagem real com seus múltiplos planos e 

elementos. Com isso, cada educando desenhou e pintou dois desenhos do pátio 

externo e dois desenhos da Alameda dos Pinhais, como se observa na figura 22. 

 

Figura 22 – Um dos recortes do pátio externo, com o muro que limita a escola e 
algumas árvores que existem nesse pátio 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Esse espaço interno, o pátio externo, da EEEFM Teófilo Paulino é passagem 

obrigatória para quem deseja ter acesso às salas de aulas, à secretaria, aos 

banheiros, à arena, à biblioteca e aos outros ambientes internos. 
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Figura 23 – Pátio externo, com o muro que limita a escola e algumas árvores que 
existem nesse pátio 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Não tem como visitar essa unidade de ensino formal sem passar pela calçada que 

interliga o pátio externo ao pavilhão com os demais ambientes internos. 

 

Figura 24 – Calçada que limita o pátio externo e, ao fundo, o portão de garagem 
fechado, pintado de branco, e o portão social aberto indicando o estacionamento 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Assim, observamos os educandos bem à vontade nesse ambiente de múltiplos 

planos representando a paisagem local. 

 
Figura 25 – Nesta imagem ao fundo, o pavilhão com os demais ambientes internos 
da escola 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Um portão de garagem limita boa parte do acesso ao pátio externo pelo 

estacionamento, conforme é apresentado na figura 26, pois, para chegar à escola, 

não basta subir a Alameda dos Pinhais; é preciso ainda passar pelo espaço utilizado 

como estacionamento e ultrapassar um dos portões: ou o portão de garagem, ou o 

portão social. Caso a pessoa tenha acesso pelo portão social, tem de caminhar por 

toda a calçada de aproximadamente 70 metros de extensão, a qual limita uma borda 

do pátio externo, para, no fim, ter acesso ao pavilhão que tem a secretaria, a sala de 

direção, a sala dos professores, a biblioteca, salas de aula e outros ambientes que 

compõem tal unidade de ensino e foram expostos na planta da escola já neste 

relatório. 
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Figura 26 – Vista do pátio externo da EEEFM Teófilo Paulino, quando o portão de 
garagem está aberto 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Portanto, esse pátio externo é limitado ao norte com os portões e o muro de acesso 

à escola que limita o estacionamento, ao sul com o pavilhão de alvenaria que 

contém as salas de aula e outros ambientes escolares, ao leste com um muro que 

limita a escola do ambiente externo (próximo desse muro há árvores de grande 

porte) e ao oeste com a calçada de concreto que funciona com uma passagem 

quase obrigatória para dar acesso tanto à quadra poliesportiva à direita quanto aos 

pavilhões com salas de aula, biblioteca, secretaria e outros ambientes escolares. 

 

Foram retratados os pormenores vinculados ao pátio externo, para ressaltar que, 

apesar de ser um local amplo, ele está inserido na parte interna, de acesso restrito e 

contato obrigatório por quem frequenta e/ou visita a EEEFM Teófilo Paulino. Sua 

amplitude pode ser explorada em intervenções pedagógicas, visto que é um espaço 

de múltiplos planos paisagísticos, do qual visualizamos grandes quadros 

paisagísticos que formam o entorno da escola, inclusive a Reserva Kautsky. Quando 

chegamos a essa escola, depois de já termos passado seu estacionamento e 

ultrapassado os portões que limitam a parte do estacionamento aos espaços interno 

da escola, a visão é que a unidade de ensino possui amplas áreas de convívios 
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coletivos, ou seja, pátio para o convívio dos educandos nos diversos momentos do 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Ali os sujeitos da pesquisa tiveram quatro aulas/momentos, e ficamos, nesse local, 

45 minutos em cada aula, mas em dias diferentes. As datas são subsequentes para 

evitar grandes transformações nos quadros paisagísticos, pois acreditamos que, 

caso uma visita ocorra com grande intervalo de tempo, as paisagens podem ser 

transformadas. Seguem fotografias (figuras 27, 28 e 29) dos educandos dos 6.os 

anos, realizando os desenhos da paisagem real em seus cadernos de Geoartes, no 

pátio externo. 

 

Figura 27 – Sujeitos da pesquisa realizando o desenho da paisagem no pátio 
externo da EEEFM Teófilo Paulino 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

É importante observar o contato direto que os educandos têm com os elementos da 

paisagem. 
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Figura 28 – Sujeitos da pesquisa realizando o desenho da paisagem no pátio 
externo da EEEFM Teófilo Paulino, sentados na calçada de acesso aos pavilhões de 
alvenaria 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Figura 29 – Sujeitos da pesquisa realizando o desenho da paisagem no pátio 
externo da EEEFM Teófilo Paulino, sentados na calçada de acesso aos pavilhões de 
alvenaria e representado a paisagem com seus múltiplos planos 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Já na Alameda dos Pinhais (figura 30), ocorreram intervenções no sentido que se 

trata de uma rua com movimentação de automóveis. Isso impediu que os sujeitos da 

pesquisa que foram ali desenhar a paisagem real sentassem em qualquer ponto da 



136 

 

Alameda. Por ser uma rua que dá acesso à escola e após a escola quase não haver 

casas nem comércio, esse local apresenta certa tranquilidade no fluxo de veículos, 

exceto nos momentos de término de turno na escola. 

 

Figura 30 – Alameda dos Pinhais: fotografia vertical distante a 66 metros do solo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Toda a calçada à esquerda, na qual estão as palmeiras, tem, no plano de fundo, os 

muros da escola. Os sujeitos da pesquisa poderiam escolher em quais das calçadas 

sentariam para desenhar a paisagem, exceto na área de pista dos veículos, ou seja, 

na área por que os veículos trafegam, como se observa na figura 31. 
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Figura 31 – A Alameda dos Pinhais – rua de acesso à EEEEFM Teófilo Paulino. À 
sua margem direita, poucas casas e prédios; à sua margem esquerda, toda a 
extensão pertencente à EEEFM Teófilo Paulino 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Conforme ocorreu no pátio externo, na alameda (figura 32) também foram realizadas 

quatro aulas de 55 minutos, sem alteração na rotina do dia letivo, e permanecemos 

no local entre 40 e 45 minutos em cada aula. 

 

Figura 32 – A Alameda dos Pinhais – à sua margem esquerda, toda a extensão 
pertencente à EEEFM Teófilo Paulino 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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É interessante observarmos as posturas dos educandos, uns sentados com pernas 

cruzadas, outros até mesmo deitados, conforme se ilustram nas figuras 33 e 34, 

para realizarmos os desenhos das paisagens. 

 

Figura 33 – Sujeitos desenhando a paisagem na Alameda dos Pinhais – rua de 
acesso à EEEFM Teófilo Paulino 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Vale ressaltar que as posturas corporais dos sujeitos, em visita aos espaços de 

múltiplos planos paisagísticos, expressam algo destoante da sala de aula. 
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Figura 34 – Sujeitos desenhando a paisagem com uma postura corporal bem 
diferente das exigidas em sala de aula 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

A visita à Reserva Kautsky ocorreu em consonância com a metodologia pedagógica 

de aula de campo. Essa visitação seguiu uma metodologia difundida em três etapas: 

“pré-campo, campo e pós-campo”, para a qual autores como Campos (2012, 2015), 

Compiani (1991, 1993, 2007), Seniciato e Cavassan (2004, 2008), entre outros já 

apresentados nos fundamentos teóricos deste trabalho, foram as bases teórico-

metodológicas para desenvolver a aula de campo na Reserva Kautsky. 

 

Para a prática dessa metodologia pedagógica de aula de campo, foram separadas 

24 aulas de 55 minutos, isso para desenvolver uma prática conforme a metodologia 

prescrita por tais autores. Para que tal aula de campo percorresse todo o traçado 

metodológico em etapas do “pré-campo, campo e pós-campo” (CAMPOS, 2012, 

2015), foi necessário dialogar com professores de outras disciplinas, principalmente 

por ocasião da ida a campo, ou seja, da visita à Reserva Kautsky. Os educandos 

dos 6.os anos 01, 02 e 03 não tiveram aulas de outras disciplinas, e foram 

necessárias as cinco aulas de 55 minutos, mais os 25 minutos de intervalo-recreio 

que compõem o turno vespertino, para visitarmos esse espaço não formal 

institucionalizado (JACOBUCCI, 2008). O dia letivo dessas turmas foi destinado à 

visitação à Reserva Kautsky; assim, ainda em fevereiro, quando já ficou agendado o 
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dia 22 de junho de 2018 para que tais educandos tivessem como atividade escolar 

uma aula de campo na Reserva Kautsky, o educador de Geografia iniciou um 

diálogo com a equipe pedagógica para um planejamento coletivo dos professores 

das turmas dos 6.os anos, objetivando a compreensão dos demais educadores na 

alteração da rotinha escolar. Portanto, alterações foram realizadas no horário das 

aulas escolares, nesse dia em que fomos a campo para darmos prosseguimento às 

atividades iniciadas ainda na sala da aula, no momento do “pré-campo” (CAMPOS, 

2012, 2015). 

 

Posto isso, os sujeitos que participaram da aula de campo levaram alimentos e 

bebidas para suprir as necessidades durante o momento de visitação à Reserva 

Kautsky, receberam orientações sobre os tipos de alimento e bebida mais 

condizentes para serem levados a campo, além de importantes observações que 

foram transmitidas no momento do “pré-campo”, etapa que durou cinco aulas de 55 

minutos, em sala de aula. Além disso, uma ida até o espaço não formal 

institucionalizado para medir o tempo, a distância, ver pontos de paradas com as 

turmas e fazer o percurso todo da visitação interna, de maneira a realizar 

previamente todo o trajeto que as turmas fizeram no dia em campo. O educador de 

Geografia e a bióloga do Instituto kautsky promoveram uma visitação à Reserva 

Kautsky ainda em fevereiro de 2018, sem a presença de educandos. Além disso, 

foram criados relatórios parciais de cada etapa, com informações específicas do 

“pré-campo, campo e pós-campo”, como também um quadro com informações 

gerais sobre o quantitativo de aula de 55 minutos, além de recursos didático-

pedagógicos utilizados em cada uma delas. 

 

Vale uma ressalva: o quantitativo do número de aulas no pátio externo foram quatro 

e, na Alameda dos Pinhais, também foram quatro; porém, na visitação à Reserva 

Kautsky, o número é maior, pois foram cinco aulas para o “pré-campo”, mais cinco 

aulas para a ida a campo e depois foram 14 aulas para o “pós-campo”, isso em 

virtude da exposição de imagens que ocorreu como uma das atividades do “pós-

campo”, conforme exposto no quadro 7. 
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Todas as atividades realizadas no interior da Reserva Kautsky foram expostas aos 

sujeitos no momento do “pré-campo”, pois vale ressalvar que as atividades que 

foram desenvolvidas nessa aula de campo se configuraram como grupal-

colaborativas, por serem feitas em grupos em que os próprios sujeitos formaram no 

momento do “pré-campo”. Os sujeitos que participaram ativamente da aula de 

campo foram um educador de Geografia, uma educadora de Artes, uma educadora 

de Ciências, a pedagoga do turno vespertino da EEEFM, a bióloga do Instituto 

Kautsky e os educandos dos 6.os anos do ensino fundamental II, devidamente 

matriculados na modalidade regular em 2018 que estiveram presentes na aula do 

dia 22 de junho de 2018. 

 

Foram três locais visitados para a produção de desenhos: o pátio externo da escola, 

a Alameda dos Pinhais e a Reserva Kautsky. Os dois primeiros proporcionaram 

desenhos individuais, e no último foi realizado atividades com grupos colaborativos. 

Esses trabalhos dos grupos foram analisados e avaliados segundo os critérios para 

a alfabetização científica, conforme Chassot (2003, 2014). No tocante à avaliação, 

os cadernos de Geoartes são, neste trabalho, consonantes a um diário de bordo, 

quando da visitação à Reserva Kautsky. 

 

Quadro 7 – A aula de campo na Reserva kautsky – etapas: “pré-campo, campo e 
pós-campo” 

 METODOLOGIA PEDAGÓGICA DE AULAS DE CAMPO 

Etapa Datas Atividade Recursos Observações 

 
PRÉ-

CAMPO 

 
13, 14 e 15 de 
junho 

Detalhes no 
relatório individual 
abaixo. 

Caderneta de 
anotações, caderno de 
Geoartes (diário de 
campo), celular, lápis n.º 
2 e caneta azul. 

Marque o tempo 
gasto para sair da 
base e chegar até o 
topo, passando pela 
estrada principal. 

 
20 e 21 de 
junho 

Aula expositiva e 
dialogada sobre a 
ida a campo na 
Reserva Kautsky. 

 
IDA A 

CAMPO 

 
22 de junho – 
Ida à Reserva 
Kautsky 

Ida ao espaço não 
formais de 
educação, com 
elaboração de 
croqui, nas 
proximidades da 
Capela da União. 
Detalhes no 
relatório individual 
abaixo. 

Kit Geoartes: caderno de 
Geoartes, lápis 2b, 6b ou 
n.º 2, régua, borracha, 
apontador e prancheta. 
Garrafa de água, 
protetor solar, repelente 
e alimentos leves. 

A bióloga do 
Instituto Kautsky nos 
acompanhou. 
Realização de 
trabalho em grupo. 
Fotografia 
representada de 
forma coletivo no 
caderno de 
Geoartes. 

 
PÓS-

CAMPO 

 
29, 30, 21 de 
agosto e 
12, 13, 14, 

Produção dos 
textos coletivos. 
Aprimoramento dos 
desenhos coletivos. 

Kit Geoartes. Além 
disso, papel Canson, 
folha A4, de dimensões 
210mm x 297mm, 

Foi realizada em 
sala de aula a 
reprodução para a 
folha de papel A4, 
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19, 20, 21, 26, 
27 e 28 de 
setembro 
(organização 
dos desenhos 
para a 
exposição). 
10 e 11 de 
outubro foram 
os dias para 
retirarmos o 
acervo da 
exposição dos 
espaços 
internos. 
Além dos dias 
de exposição 
01, 02, 03, 04 
e 05 de 
outubro de 
2018. 

Impressão da 
fotografia escolhida 
pelo grupo, entre 
outras. Detalhes no 
relatório individual 
abaixo. 

couchê, branco 140g/m² 
para cada sujeito. 

de dimensões 
210mm x 297mm, 
couchê, branco 
140g/m², a 
paisagem que o 
grupo colaborativo 
fotografou no interno 
da Reserva Kautsky. 
Foram esses os 
desenhos que serão 
expostos no interior 
da EEEFM Teófilo 
Paulino. 

A realização da 
exposição no 
espaço interno da 
EEEFM Teófilo 
Paulino. 

Fonte: Adaptado de Leite et al. (2012) 

 

Pré-campo 

 

A primeira aula do “pré-campo” ocorreu em 13 de junho, para expormos os motivos 

que nos levaram a escolher a Reserva Kautsky como local de visitação. Além disso, 

indicamos a data da visitação, roupas que eram mais adequadas para o dia da ida a 

campo, atividades que seriam desenvolvidas no campo, a ordem cronológica do 

desenvolvimento delas, seus objetivos e a maneira como seriam realizadas e 

avaliadas. Na segunda aula do “pré-campo”, as turmas foram divididas em grupos 

de três a cinco sujeitos: assim, o 6.º ano 01 ficou com um total de oito grupos (A, B, 

C, D, E, F, G e H), já o 6.º ano 02 com um total de sete grupos (A, B, C, D, E, F e G) 

e o 6.º ano 03 com um total de sete grupos, identificados também de A a G; 

portanto, um total de 22 grupos colaborativos. 

 

Na terceira aula, expusemos sobre a atividade em grupos colaborativos. Tal 

atividade orientada foi o trabalho desenvolvido por esses grupos que iniciaram na 

Reserva Kautsky e finalizaram no “pós-campo”. Sendo assim, cada grupo, ao chegar 

ao cume do Pico do Eldorado, onde está erguida a Capela da União, deveria separar 

uma imagem fotografada por qualquer um de seus integrantes e, em seguida, 

fragmentar o total da imagem fotografada em pequenas partes, conforme o número 

de integrantes do grupo, de forma que cada integrante tivesse uma parcela da 
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paisagem para desenhar no seu caderno de Geoartes. Assim, ao juntarmos as 

partes desenhadas nos cadernos de Geoartes, ressurgiria a imagem da paisagem 

fotografada. Com isso, ao unir os cadernos das pessoas do grupo, deveria a 

paisagem final da fotografia voltar a ser expressa na junção dos cadernos. Coube 

aos sujeitos do grupo a responsabilidade de decidir, conforme opiniões e definição 

entre os seus membros, qual fotografia seria selecionada para ser desenhada pelo 

grupo de forma colaborativa. Não ocorreu orientação quanto ao fato de a fotografia 

ser na vertical ou na horizontal, como também indicação a respeito de ser a 

fotografia uma flor, ou uma árvore, ou uma paisagem com múltiplos planos. Na 

quarta aula, caracterizamos a Reserva Kautsky e expomos fatos históricos 

relevantes de sua formação em espaço não formal institucionalizados (JACOBUCCI, 

2008). Na quinta aula, apresentamos o roteiro de campo, os materiais necessários e 

os mantimentos, sobretudo os alimentos e bebidas a serem levados na aula do dia 

22 de junho de 2018. 

 

Campo 

 

A ida à Reserva Kautsky ocorreu em 22 de junho de 2018. Todos os educandos se 

dirigiram ao auditório da unidade de ensino formal. Conforme orientados no “pré-

campo”, ocorreu uma chamada dos educandos para conferência dos presentes e 

ausentes; em seguida, direcionamo-nos para o pátio externo, onde todos os 

educadores e educandos se reuniram com a bióloga do Instituto Kautsky. Ela 

reiterou aos sujeitos o tamanho do percurso, as trilhas a serem visitadas e o tempo 

de duração da visitação. O educador de Geografia ressaltou que a sequência das 

atividades prosseguiria conforme elencado no momento do “pré-campo”, ressaltou a 

necessidade de conferir as mochilas com alimentos, bebidas e outros itens 

pertinentes. Saímos da EEEFM Teófilo Paulino por volta das 13 horas e, devido à 

proximidade da Reserva Kautsky com a escola, não usamos ônibus nem outro tipo 

de transporte, e seguimos a pé pela Alameda dos Pinhais, na calçada à direita até 

chegarmos à rua que dá acesso à entrada da Reserva Kautsky, em um percurso de 

pouco mais de 900 metros. Atingindo a entrada da Reserva, no portão principal, 

fizemos a primeira parada para hidratação, e a caminhada prosseguiu até a entrada 
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da trilha de número 3, onde foi realizada uma parada de aproximadamente 25 

minutos. 

 

A bióloga fez orientações sobre o que encontraríamos no interior da trilha e ressaltou 

a necessidade de fazer silêncio, manter a atenção e fotografar tudo que achássemos 

importante. Em seguida, iniciamos a visitação na trilha que durou aproximadamente 

45 minutos, pois entramos na terceira trilha e percorremos um caminho interno que a 

liga à trilha de número 8, isso após 1km e 900 metros percorridos. Nesse percurso 

ocorreu uma parada próxima a uma árvore de grande porte, chamada localmente de 

Gameleira, para destacar suas raízes profundas e de forma tabular, as quais 

auxiliam na penetração de água no solo. Saindo novamente na estrada principal, 

subimos mais alguns metros, paramos para hidratação e agrupamento de todos. Em 

seguida, prosseguimos pela estrada principal por mais 2km, quando novamente 

paramos para unir todos os sujeitos e nos hidratarmos. Nessa parada, a bióloga da 

instituição alertou sobre o que encontraríamos quando chegássemos ao fim da 

estrada principal e passou informações sobre a Capela da União, o trabalho de 

conservação da família Kautsky e a fauna e flora local. 

 

O educador de Geografia ressaltou que, assim que chegássemos ao final da estrada 

principal, primeiramente fotografaríamos o local, em seguida nos reuniríamos os 

grupos, selecionaríamos a fotografia, realizaríamos a separação e os desenhos, e 

explicou que os sujeitos fariam o lanche somente depois que executassem a 

atividade colaborativa em grupo. Percorremos mais 900 metros de subida íngreme e 

chegamos ao topo do Pico do Eldorado, no platô onde está erguida a Capela da 

União, ou seja, no fim da estrada principal, onde as atividades de grupo 

prosseguiram normalmente conforme mediação anterior e apresentado nas figuras 

35 e 36. 
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Figura 35 – Sujeitos em grupos colaborativos no alto do Pico do Eldorado, na 
visitação à Reserva Kautsky 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Vale observar que os grupos foram responsáveis pelo próprio lanche, água e demais 

alimentos e bebidas que foram consumidos durante a visitação à Reserva Kautsky. 

Já no tocante a vestimentas, a camisa de uniforme foi indicada, porém outros 

adereços foram permitidos, tais como bonés e óculos de sol. 

 

Figura 36 – Sujeitos em grupos colaborativos no alto do Pico do Eldorado, na 
visitação à Reserva Kautsky, com vestimentas que normalmente não são permitidas 
no interior do espaço formal de educação 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Logo em seguida, com a fotografia já escolhida pelo grupo, todos os membros 

iniciaram o desenho da sua parte e, apresentados os resultados iniciais aos 

educadores, o grupo organizava o lanche, um piquenique ao ar livre, ali mesmo, 

sentados em grupos, com direito à distribuição de alimentos entre os grupos, 

minutos de conversas e bate-papo, além de um tempo de descanso de 

aproximadamente 25 minutos, quando todos ficaram bem à vontade para fazer 

qualquer atividade ou brincar entre eles. 

 

Após uma hora e 30 minutos no topo do Pico do Eldorado, com as atividades 

concluídas e o lixo recolhido, iniciamos nosso retorno. O retorno ocorreu com duas 

paradas na estrada principal, uma na entrada da trilha 8 e a outra na entrada da 

trilha 3, ambas para agruparmos todos os sujeitos, com a finalidade de descermos 

juntos. Assim, quando os relógios marcavam 17h20, estávamos todos no interior da 

EEEFM Teófilo Paulino. 

 

Roteiro de campo 

 Chegar à escola e ir para a sala de aula normalmente. 

 Os educadores fazem a chamada dos presentes, identificando os ausentes. 

Auditório: orientações com todos os educadores que acompanharam a visita, 

checagem dos materiais solicitados, entre os quais água, o caderno de 

Geoartes e protetor solar. 

 Saída da escola por volta das 12h50. 

 Caminhada até a entra da Reserva Kautsky: aproximadamente 20 minutos. 

 Caminhada em meio a Mata Atlântica por 10 minutos. 

 Parada à entrada da trilha número 3 para hidratação; pausa de 10 minutos. 

Orientação da bióloga para a entrada na trilha. 

 Seguimos até a árvore de grande porte denominada gameleira, debaixo da 

qual ficamos por 15 minutos para a mediação da bióloga. 

 Seguimos passando pela nascente, caminhamos uns 700 metros: pausa para 

a hidratação de uns 15 minutos, caminhamos mais 500 metros, chegamos à 

escada do Bambu, subimos a escada e saímos na estrada principal: pausa de 

10 minutos. Isso já seria por volta das 14h30. 
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 Seguimos caminhando até a entrada da trilha 12: pausa para hidratação e 

orientação para os grupos, pois faltavam poucos metros para chegarmos ao 

topo do Pico do Eldorado. 

 Nessas paradas, os sujeitos fotografaram plantas, animais e paisagens de 

múltiplos planos. 

 Chegamos no topo onde fica a Capelinha da União, por volta das 15 horas. 

 Os grupos organizaram os seus locais para a realização da atividade. 

Tivemos 45 minutos para escolhermos a fotografia, dividirmos as partes entre 

o número total de integrantes do grupo e cada um desenhar sua parte em 

uma folha, no caderno de Geoartes. 

 Depois mais 45 minutos para o lanche e por volta das 16h30, iniciamos o 

retorno para a escola. 

 Toda a descida foi feita pela estrada principal, sem paradas para orientação 

ou lanches. Chegamos à escola por volta das 17h15. 

 

Pós-campo 

 

Esta etapa da aula de campo, em nossa pesquisa, ganhou uma dimensão bem 

abrangente, pois foram separadas 14 aulas para ela, as quais foram utilizadas para 

uma nova representação das fotografias em papel A4, primeiro em A4 branco, de 

dimensões 210mm x 297mm, com 75g/m², como uma espécie de croqui elaborado 

em campo. E a última versão, a etapa de reprodução dos desenhos coletivos em 

folha Canson, branca, 140g/m² e de dimensões 210mm x 297mm, para serem 

expostas entre 1.º e 5 de outubro de 2018, expressar a terceira versão da mesma 

fotografia selecionada para representação. 

 

Além disso, vale ressaltar que, durante a exposição, as aulas de Geografia seguiram 

em sala de aula com outros conteúdos, desenvolvendo outras competências e 

habilidades, mas os sujeitos que frequentaram a pesquisa participaram ativamente 

na exposição, mostrando aos familiares que visitaram os trabalhos desenvolvidos. 

 

Tais grupos, um total de 22 nesta última etapa da metodologia pedagógica, 

produziram também um texto com no mínimo 15 linhas indicando o motivo que levou 
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à escolha de tal paisagem para ser fotografada e por que ela deveria ser novamente 

reproduzida de forma coletiva e quais momentos da visitação neste espaço não 

formal de ensino o grupo considerou interessantes, curiosos e aventureiros. 

Aventureiro expressa aqui sair da rotina da escola. 

 

Isso posto, podemos dizer que a etapa “pós-campo” da nossa proposta foi longa, 

não contínua e repleta de culminâncias colaborativas e coletivas, geradas por 

grupos criados ainda no momento do “pré-campo” e mediadas para que tivéssemos, 

no caderno de Geoartes, ainda que em croqui, os primeiros trabalhos coletivos no 

campo. 

 

Por conseguinte, ocorreram duas novas reconstruções: a primeira, em papel 

Chamex branco, dimensões de 210mm x 297mm e 75g/m² (ANEXO G), com apoio 

da fotografia já tirada em campo e impressa em papel fotográfico com dimensões de 

200mm x 300mm; a segunda, o desenho definitivo que foi para exposição, foi feita 

em papel Canson branco, dimensões 210mm x 297mm e 140g/m² (ANEXO H). 

 

Portanto, tal etapa foi a maior das três e somente foi finalizada após a retirada do 

acervo nos dias 10 e 11 de outubro de 2018 no espaço interno da EEEFM Teófilo 

Paulino. 
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5 CONSTRUÇÃO E ANÁLISE DE DADOS: “LER” AS PAISAGENS E 
FOTOGRAFAR O MUNDO 

 

Desde já vale ressaltar que, neste capítulo, tratamos de uma análise prévia, algo 

inicial, que ganhou vulto somente após a realização da exposição de imagens que 

ocorreu entre 1.º e 5 de outubro de 2018. Os trabalhos dos grupos colaborativos, um 

total de 22, integraram parte da amostra delimitada para a análise e coleta dos 

dados. A outra parte são os cadernos de Geoartes, um total de 21, construídos 

individualmente. 

 

Desse modo, os dados em questão foram 21 cadernos individuais de Geoartes, dos 

quais analisamos a contracapa com a imagem do município onde reside o 

educando; a atividade desenvolvida pela educadora de Artes, explicando como 

representar, em plano bidimensional, coqueiros e/ou palmeiras de grande porte; dois 

desenhos feitos em locais de múltiplos planos paisagísticos: o primeiro referente ao 

pátio externo e o segundo feito na Alameda dos Pinhais; a análise desses materiais, 

somada à análise dos desenhos coletivos, levou às considerações finais deste 

estudo. As primeiras amostras dos trabalhos coletivos, que foram os desenhos 

produzidos quando estávamos no Reserva Kautsky, ocorreram diretamente no 

caderno de Geoartes, sem retoques nem orientações posteriores que seriam feitas 

durante o “pós-campo”. As suas reproduções seguintes foram elaboradas totalmente 

nas salas de aula, no momento do “pós-campo”, tendo uma fotografia de dimensões 

200mm x 300mm como base para que o grupo colaborativo refizesse os traços 

iniciados no campo. 

 

Além do mais, com os primeiros desenhos já prontos no caderno de Geoartes, 

houve um diálogo com os sujeitos de outros grupos e com os educadores para 

alterações condizentes, para que o segundo desenho ocorresse não mais no 

caderno de Geoartes, mas em folha branca de dimensão 210mm x 297mm, com 

75g/m², da marca Chamex, a qual cada membro do grupo recebeu, quando todos do 

grupo já haviam pintado por completo suas partes no caderno de Geoartes. A 

segunda etapa foi concluída e a terceira etapa iniciou quando a representação 

ocorreu em folha de dimensões 210mm x 297mm, com 140/gm², da marca Canson, 
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a qual cada membro do grupo recebeu depois de ter desenhado e pintado por 

completo suas partes em folha Chamex. 

 

Não cabe aqui apenas compilar dados; pelo contrário, os desenhos feitos pelos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, por serem descritivos, possibilitaram interpretações 

próximas da subjetividade dos sujeitos. 

 

Isso porque eles são o fruto de uma abordagem qualitativa: desenhos feitos para 

expressar as paisagens locais, ou seja, os cenários paisagísticos que cercam a 

EEEFM Teófilo Paulino. 

 

Os dados qualitativos deverão ser validados segundo alguns critérios: 
fiabilidade (independência das análises meramente ideológicas do autor), 
credibilidade (garantia de qualidade relacionada à exatidão e qualidade das 
observações efetuadas), constância interna (independência dos dados em 
relação a acidentalidade, ocasionalidade etc.) e transferibilidade 
(possibilidade de estender as conclusões a outros contextos) (CHIZZOTTI, 
1995, p. 91). 

 

De acordo com Lüdke e André (1986, [s.p.]), “[...] o conceito de pesquisa qualitativa 

apresentando cinco características básicas que configurariam esse tipo de estudo 

[...]” (LÜDKE; ANDRÉ ,1986, [s.p.]). Entre tais características, a de número 2 indica 

os dados nesse tipo de pesquisa. 

 

2. Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material 
obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações, 
acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas e de depoimentos, 
fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos. Citações 
são freqüentemente usadas para subsidiar uma afirmação ou esclarecer um 
ponto de vista. Todos os dados da realidade são considerados importantes. 

 

Nessa esteira, a análise dos dados e/ou a interpretação deles obrigaram-nos a ir 

além dos desenhos no caderno de Geoartes, pois os grupos colaborativos 

construíram uma grande exposição de imagens, que teve como peças principais do 

seu acervo desenhos coletivos representando paisagens/imagens da Reserva 

Kautsky; logo, tais representações também fazem parte das amostras dos dados. 

Inicialmente os sujeitos desta pesquisa indicaram que tais dados talvez sejam 

elucidados com base em três princípios difundidos por Edgar Morin, os quais foram 
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já aprofundados neste relatório, no momento em que a fundamentação teórica 

ganhou corpo. 

 

O princípio hologrâmico que “[...] põe em evidência este aparente paradoxo das 

organizações complexas, em que não apenas a parte está no todo, como o todo 

está inscrito na parte” (MORIN, 2008, p. 94) pressupõe que ele esclareça um pouco 

sobre as intenções expressas nos desenhos produzidos no pátio externo e na 

Alameda dos Pinhais – rua de acesso à EEEFM Teófilo Paulino, pois cada sujeito 

construiu tais desenhos das paisagens individualmente em seu caderno de 

Geoartes. 

 

No tocante ao princípio dialógico, ele contribuiu para analisarmos os desenhos 

elaborados coletivamente na visita à Reserva Kautsky, momento em que a prática 

pedagógica ocorreu de forma colaborativa em grupos de até cinco sujeitos, fazendo 

uso do aparelho de telefone celular de um dos participantes dos grupos para 

fotografar uma parte do quadro paisagístico local e, em seguida, dar a cada um do 

grupo a possibilidade de representar parte dessa imagem fotografada, de modo que 

todos tivessem uma parte para desenhar e, ao unirem todas as partes, a totalidade 

da paisagem fotografada fosse reproduzida pelos sujeitos do grupo. 

 

Já o princípio do circuito recursivo que “[...] ultrapassa a noção de regulação com as 

de autoprodução e auto-organização [...]” (MORIN, 2008, p. 95) foi a base para 

analisar a exposição de imagens, a qual recebeu o título Exposição de imagens: 

formas, cores e tons – “ler” as paisagens e fotografar o mundo. Ela constitui um dos 

materiais educativos desta pesquisa. 

 

Outro material educativo foi um caderno pedagógico voltado para o educando do 6.º 

ano para potencializar o processo de ensino-aprendizagem transdisciplinar, tendo os 

desenhos das paisagens como materiais possíveis de análise, para avaliarmos se 

ocorreu uma união dos saberes e a formulação da consciência crítica (FREIRE, 

2010). As técnicas e os instrumentos de coleta de dados utilizados nas etapas desta 

pesquisa são apresentados conforme o quadro 8. 
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Quadro 8 – Técnicas e instrumentos empregados para a coleta de dados nos três 
locais visitados para a realização dos desenhos 

Técnicas Instrumentos Objetivos Locais Referências 

Observação 
participante 

Roteiro de 
campo e 
anotações no 
caderno de 
Geoartes 

Organizar e sistematizar a 
coleta dos dados, ou seja, 
orientar a produção dos 
desenhos 

Pátio externo, 
Alameda dos 
Pinhais e Reserva 
Kautsky 

Chizzotti 
(2014) 
Lüdke e 
André (1986) 

Videogravação Filmagem e 
transcrições 
videográficas 

Catalogar o dialogo dos 
educandos, nos momentos 
de trabalho em espaços de 
múltiplos planos 
paisagísticos. 

Pátio externo, 
Alameda dos 
Pinhais e Reserva 
Kautsky 

Fotografias Fotografias 
como registro 
dos momentos 
das idas aos 
espaços de 
múltiplos 
planos 
paisagísticos 

Observar em diferentes 
momentos a mesma 
paisagem. 
Proporcionar momentos de 
produção de imagens. 

Pátio externo, 
Alameda dos 
Pinhais e Reserva 
Kautsky 

Chizzotti 
(2014) 
Lüdke e 
André (1986) 

Desenhos e 
textos escritos. 
Aqui o 
caderno de 
Geoartes é 
uma espécie 
de diário de 
bordo. 

Exposição e 
catalogação 
em caderno 
não pautado – 
caderno de 
Geoartes 

Proporcionar momentos de 
produção de arte. 
Potencializar o trabalho em 
grupo. 
Analisar as competências e 
habilidades alcançadas 
pelos sujeitos, após visita 
aos três locais. 

Pátio externo, 
Alameda dos 
Pinhais e Reserva 
Kautsky 

Lüdke e 
André 
(1986), 
Pereira 
(2012), 
Pontuschka 
(2007),Rodri-
gues e 
Otaviano 
(2001) 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2016) 

 

Logo, esclarecido o caminho trilhado na elaboração dos cadernos de Geoartes e nos 

trabalhos coletivos realizados desde a visita à Reserva Kautsky, cabe agora 

usarmos as próximas páginas para uma análise inicial desses cadernos e dos 

desenhos coletivos. 

 

5.1 “LER” AS PAISAGENS E CONSTRUIR NOVOS CAMINHOS: OS CADERNOS 
DE GEOARTES DENTRO DA NOSSA PROPOSTA 

 

Para identificarmos e analisarmos se ocorreu alfabetização científica (CHASSOT, 

2014), recorremos ao quadro 9 com base em Silva (2016), que elenca seis 

categorias e as evidências observadas e catalogadas nos momentos com os 

educandos e demais sujeitos da pesquisa. 
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Quadro 9 – Identificação e análise dos indicadores da alfabetização científica 
Categorias Evidências 

Levantamento de 
hipóteses 

No momento em que entramos na trilha 3: 
“Mas, como aqui tem animais se não tem comida para eles, só vejo plantas 
com folhas” (transcrição videográfica). 

Organização das 
informações 

No agrupamento de conceitos científicos previamente vivenciados, na etapa 
do pré-campo, em face da organização dos grupos, no final da estrada 
principal. 
“Podemos usar uma fotografia que eu tirei lá na trilha, de uma orquídea linda, 
com flor. O professor disse que pode qualquer fotografia que a gente quiser” 
(observação em campo). 

Compreensão 
dos fenômenos 

No momento em que compreenderam como as raízes, principalmente das 
árvores de grandes portes, auxiliam na penetração da água da chuva no solo. 
“Nossa, esta raiz é enorme, deve ir até tocar a rocha matriz” (transcrição 
videográfica). 

Comprovação Quando encontramos uma nascente, ainda que após dias sem chuva e a água 
aflorava na superfície, local onde muitos sujeitos encheram garrafas para 
hidratação. 
“Esta água está fresquinha, ela não pega o calor do sol, está embaixo da 
terra” (transcrição videográfica). 

Raciocínio lógico Ao evidenciarem que, se as árvores fossem retiradas, não haveria aquela 
nascente ali (observação em campo) 
“Bom, é porque aqui tem essas árvores, se cortarem, logo, logo, a água aqui 
deve diminuir ou até acabar” (transcrição videográfica). 

Prática social No instante em que a bióloga do instituto autorizou beber da água. 
“E esta água não é suja não. Pode beber?” (observação em campo). 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Silva (2016) 

 

São expostas, nesta seção, aproximações que dão corpo à aula de campo como 

metodologia pedagógica, pelo prisma da formação humana voltada para a 

alfabetização científica (CHASSOT, 2014), no intuito de potencializar a compreensão 

das inter-relações entre os sujeitos e as paisagens e, assim, possibilitar uma 

ressignificação da relação entre os sujeitos, sobretudo os educandos dos 6.º anos 

do ensino fundamental, e as paisagens que os cercam. 

 

Para isso, 21 cadernos de Geoartes construídos em atividades pedagógicas 

individuais foram delimitados para uma análise mais cuidadosa e 22 trabalhos 

coletivos, fruto dos grupos colaborativos, atividades pedagógicas iniciadas ainda na 

etapa do “pré-campo”, com orientações sobre as ações a serem desenvolvidas no 

campo, na visitação à Reserva Kautsky, também foram selecionados para integrar 

os dados qualitativos. 
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A amostragem selecionada para análise constituiu quatro atividades importantes, 

realizadas na construção do caderno de Geoartes: as imagens que retrataram a 

cidade onde o sujeito reside, uma atividade de ilustração de um objeto realizada pela 

educadora de Artes e os desenhos feitos no pátio externo e na Alameda dos 

Pinhais. De todos os cadernos de Geoartes desenvolvidos, foram selecionados 21 

sobre os quais nos debruçarmos: cinco da turma do 6.º ano 01, oito da turma do 6.º 

ano 02 e oito da turma do 6.º ano 03. 

 

Assim, inicialmente identificamos, na contracapa, a imagem usada pelo sujeito para 

indicar uma paisagem do município em que mora; em seguida, foi dada ênfase à 

atividade desenvolvida pela educadora de Artes, para a representação no caderno 

de três coqueiros/palmeiras, cuja espécie existe em abundância no município; e, 

finalmente, procedemos à análise dos desenhos do pátio externo e da Alameda dos 

Pinhais. 

 

A análise da imagem que deveria ser selecionada e colada no caderno de Geoartes 

pelos sujeitos teria de ser de uma paisagem do município em que reside, porém 

poderia ser um cartão-postal comercial, desses tradicionais encontrados em 

papelarias e Agência dos Correios ou uma imagem retirada de revista ou impressa 

em casa. 

 

De acordo com o quadro 10, o 6.º ano 01 contribuiu com um total de cinco cadernos 

de Geoartes para a amostragem geral, entre os quais temos: dois cartões-postais 

que aludem à imagem do portal de entrada do distrito Sede; o portal da cidade é 

ponto turístico muito divulgado pela indústria do turismo; o terceiro reporta-se à Casa 

da Cultura, também é um cartão-postal; um museu de pequeno porte, porém com 

acervo valiosíssimo, de peças das famílias dos primeiros colonizadores alemães que 

vieram para o município ainda no século XIX; o quarto é a Igreja Luterana, que fica 

localizada na praça principal do distrito Sede – Campinho, também em cartão-postal; 

o quinto é uma imagem impressa em uma folha, tamanho maior que um cartão-

postal comercial, do ponto turístico mais famoso do distrito de Aracê: a Pedra Azul. 

É importante salientar que todos se referem a pontos turísticos muito divulgados no 

município. 
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Quadro 10 – Amostra de imagem da contracapa – 6.º ano 01 
Turma 6.º 01 Portal de DM Igreja Luterana Casa da Cultura Pedra Azul 

Quantidades 2 1 1 1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

O comportamento dessa turma ressaltou o fato de um dos educandos que fizeram 

uso da imagem de Pedra Azul ter parentes no distrito de Aracê e ir com frequência 

ao local. Isso muito chamou a atenção, uma vez que, de todos os 21 cadernos, ele 

foi o único a adotar uma grande imagem de Pedra Azul, um monumento rochoso 

muito divulgado pela indústria do turismo. 

 

No tocante à amostra de cadernos de Geoartes da turma do 6.º ano 02 (quadro 11), 

com um total de oito unidades: dois dos quais se referem ao portal da cidade; dois 

aludem à Igreja Luterana na praça central do distrito Sede; dois fazem menção à 

Casa da Cultura, mas são imagens com ângulos e épocas diferentes; já o sétimo 

tem um mosaico com três pequenas imagens impressas, das quais duas do distrito 

Sede e uma de Pedra Azul; o último remete-se a uma igreja do município de Viana. 

É importante ressaltar que o sujeito construtor desse instrumento pedagógico mudou 

para o município de Viana, na semana em que começamos a desenvolver o 

trabalho. Ele já frequentava o município vizinho antes de mudar para lá, porém 

permaneceu no recorte para análise dos cadernos, pois ele continuou estudando na 

EEEFM Teófilo Paulino e frequentando regularmente as aulas. 

 

Quadro 11 – Amostra de imagem da contracapa – 6.º ano 02 
Turma 
6.º 02 

Portal de DM Igreja 
Luterana 

Casa da 
Cultura 

Mosaico-
imagens 

pequenas 

Outro 
município 

Quantidades 2 2 2 1 – Pedra Azul, 
Portal e Igreja 

1 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Em referência ao 6.º 03 (quadro 12), também num total de oito cadernos, foi a única 

turma que produziu todas as imagens em cartão-postal comercial, portanto trata-se 

de uma amostra mais homogenia. Vale ainda destacar que todos os sujeitos dessa 

turma que fazem parte da amostra nasceram e cresceram no distrito Sede. Essa 

turma tem a totalidade dos sujeitos da amostra estudando na EEEFM Teófilo 
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Paulino, desde o 1.º ano do ensino fundamental, os quais são da mesma turma por 

anos seguidos. Já há cinco anos letivos, eles vêm mostrando entre si um grau de 

interação elevado e expondo certa harmonia, elevado grau de colaboração e 

empatia entre si, tanto nas atividades individuais como nos trabalhos em grupos, 

apesar de essa turma, no cotidiano escolar, entre as três turmas dos 6.os anos, ser a 

que tem o menor número de educandos matriculados. Portanto, na maioria das 

vezes, o dia a dia escolar possibilita uma mediação mais próxima dos sujeitos e com 

um maior grau de inter-relação entre o educando e o educador. 

 

Quadro 12 – Amostra de imagem da contracapa – 6.º ano 03 
Turma 6.º 03 Portal de DM Igreja Luterana Casa da Cultura 

Quantidades 4 2 2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Portanto, somando as amostragens das três turmas, evidenciamos a imagem do 

portal da sede de Domingos Martins, que apareceu como imagem, seja em cartão-

postal, seja impressa, em nove cadernos de Geoartes; já a Igreja Luterana, 

localizada na Praça Arthur Gerhardt e a Casa da Cultura, em seis cadernos, 

lembrando que um desses cadernos tem um mosaico com três imagens pequenas; 

portanto, o portal, a Igreja Luterana e Casa da Cultura foram ali representados em 

imagens impressas, não em cartão-postal comercial. Desse modo, entre eles 19 têm 

o distrito Sede – Campinho – representado por algum ponto turístico. Em sua 

maioria é o portal (figura 37), seguido da Igreja Luterana e da Casa da Cultura. 
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Figura 37 – Cartão-postal comercial do portal da sede de Domingos Martins-ES, 
colado na contracapa do caderno de Geoartes 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Sendo assim, desse total de 21 cadernos de Geoartes, apenas um não tem imagem 

do município de Domingos Martins: trata-se de uma igreja no município vizinho, em 

Viana. Vale destacar que, durante a intervenção pedagógica no início do projeto, foi 

solicitada a colagem de qualquer imagem que representasse o local onde moramos; 

enfim, poderia ser um cartão-postal, uma imagem retirada de revista ou impressa 

pelo sujeito em casa. 

 

Ganhou destaque também uma atividade proposta pela educadora de Artes, que 

propôs realizar desenhos em sequência para que a imagem (figura 38) final 

expressasse uma palmeira, ou algo semelhante a um coqueiro. 
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Figura 38 – Sequência de imagens para a representação de um coqueiro/palmeira. 
Atividade proposta em sala de aula 

                          
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Tal atividade compreendeu a representação de um elemento paisagístico no 

caderno de Geoartes. Desta forma, a educadora de Artes objetivou, ao expor em 

slide uma sequência desses três desenhos (conforme a figura 38), iniciar traços 

simples. Esses primeiros traços são complementados com novas linhas, dando 

forma ao segundo coqueiro/palmeira e, com isso, novas linhas ou traços fazem 

surgir o terceiro coqueiro/palmeira. O interessante é que nenhuma linha ou traço são 

apagados, para que um novo coqueiro/palmeira venha a ser representado no papel. 

Com isso, a maioria dos sujeitos representou, em seus cadernos individuais de 

Geoartes, algo próximo do indicado pela educadora de Artes, conforme se mostra na 

figura 39. 
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Figura 39 – Desenho sequencial proposto pela educadora de Artes, para representar 
coqueiros e/ou palmeiras de grande porte 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Porém, na atividade da amostra do 6.º 02, do total de oito cadernos, dois 

apresentaram apenas dois coqueiros, como se observa na figura 40. 

 

Figura 40 – Um educando repetiu os desenhos, não apresentando conforme o 
exposto em slide o que deveria ser representado no caderno 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Assim, vale destacar que, em um desses, o sujeito repetiu o primeiro desenho, o que 

nos induz a dizer que ele não sequenciou as imagens em ordem, conforme exposto 

no slide da educadora de Artes. 

 

No entanto, já na turma do 6.º ano 03, um desenho chamou a atenção pelo 

sombreamento que apresentou, ele, afinal, expressou algo com um grau mais 

elevado de detalhes que o apresentado em slide, ou seja, o sujeito deu traços ao 

último desenho por conta própria (figura 41), para além do indicado na mediação e 

exposto em slide em sala de aula pelos educadores de Artes e Geografia. 

 

Figura 41 – Desenhos com riqueza de detalhes e traços próprios do sujeito, indo 
além das imagens expostos em slide para representação 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Ainda sobre a amostra da turma 6.º ano 03, os desenhos aparecem de forma mais 

homogênea. Todos eles estão com os três coqueiros, ou seja, traços iniciais, traços 

sequenciais e traços finais. 

 

Logo em seguida, a educadora de Artes e o educador de Geografia deram atenção 

aos planos da paisagem, que foi o conteúdo exposto após a representação 

sequencial dos traços para desenhar o coqueiro/palmeira. Para tal modulo teórico, a 

educadora de Artes e o educador de Geografia também fizeram uso de slides e do 
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quadro branco, pois foram expostas imagens para facilitar a identificação dos 

múltiplos planos paisagísticos, as quais se remetem às paisagens locais. Os 

educadores construíram as apresentações em slides, com exemplos, imagens e 

fotografias vinculadas ao contexto de EEEFM Teófilo Paulino e aos quadros 

paisagísticos que integram o município de Domingos Martins, Espírito Santo. 

 

Figura 42 – Um dos exemplos apresentados em sala de aula, objetivando a 
identificação dos múltiplos planos da paisagem local 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Na figura 42, expressa-se um quadro da paisagem visualizado quando entramos na 

EEEFM Teófilo Paulino. Já na figura 43, expressa-se a representação dos múltiplos 

planos desse quadro. Tudo isso foi apresentado em sala de aula, em slide com 

projeção por Datashow. 

 

Figura 43 – Um dos exemplos apresentados em sala de aula, destacando os 
múltiplos planos da paisagem 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Isso foi amplamente exposto durante as aulas iniciais, pois foram seis slides 

voltados para a identificação e técnicas de representação dos múltiplos planos 

paisagísticos no papel (bidimensional), conforme se ilustra na figura 44. 

 

Figura 44 – Paisagem dividida em múltiplos planos. É preciso atentar para as cores 
diferenciadas em cada plano 

    

Fonte: Elaborado pelo autor e Santos (2018) 

 

E, conforme a tabela de módulos teóricos (quadro 5, p. 123), seguimos 

desenvolvendo as atividades até o dia 20 de abril, quando, na aula seguinte, 

entramos com a prática em espaços de múltiplos planos paisagísticos e fomos ao 

pátio externo. Como tal local faz parte do espaço formal de ensino, pois está inserido 

internamente a EEEFM Teófilo Paulino, ficou determinado que os sujeitos poderiam, 

ao visitá-lo, sentar em qualquer ponto desse ambiente, em nosso primeiro dia de 

visitação e deveria repetir o local na segunda visitação, para facilitar o término do 

desenho e/ou pintura. As orientações foram feitas indicando a realização de um 

desenho da paisagem na visita em 25 de abril e a pintura na visita em 26 de abril de 

2018, e outro desenho de outro ponto desse ambiente em 27 de abril, com a 

posterior pintura em 2 de maio. No entanto, este segundo desenho individual deveria 

conter uma indicação dos planos da paisagem que o educando estivesse 

visualizando. Já o primeiro desenho é livre, com ou sem planos da paisagem. Esse 

fato também foi mediado na visitação a Alameda dos Pinhais. 

 

 

Primeiro plano 

Segundo plano 

Terceiro plano 
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5.1.1 Os desenhos individuais no pátio externo e na alameda dos Pinhais 

 

Em 2 de maio, o caderno de Geoartes de cada sujeito deveria conter quatro 

desenhos das paisagens, tendo como ponto de referência o pátio externo e a 

Alameda dos Pinhais. Foi analisado apenas o último desenho feito pelos sujeitos, 

quando ocorreu a visitação ao pátio externo e também a última ida à Alameda dos 

Pinhais. Do total de 21 cadernos, seis estavam como o segundo desenho do pátio 

externo pintado e com os planos das paisagens bem identificados, conforme se 

ilustram nas figuras 45 e 46. 

 

Figura 45 – Desenhos individuais do pátio externo completamente pintados, com o 
primeiro, segundo e terceiro planos da paisagem bem delimitados 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

A interação entre os planos da paisagem também é algo relevante, faz com que tais 

planos se comuniquem, ou seja, o educando tenha essa percepção. Não basta 

separar os planos, é preciso interligá-los. Assim, destacar um primeiro plano pode 

gerar afastamento dos demais, conforme a figura adiante nos releva. 
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Figura 46 – Desenhos individuais do pátio externo completamente pintados, com 
facilidade de identificação de múltiplos planos na paisagem desenhada 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Já no tocante aos desenhos na Alameda dos Pinhais (figura 47), as visitas 

ocorreram nos dias 9, 10, 11 e 16 de maio de 2018. Por ser uma rua, ainda de 

pouco movimento de veículos e pedestres, foi solicitado aos sujeitos que, para 

desenharem a paisagem local, escolhessem uma das calçadas para se sentarem, 

lembrando sempre que, uma vez sentados em um ponto, também deveriam, no 

outro dia de visitação, ali ficarem para pintar o desenho. Com isso, nos dias 9 e 10, 

foi elaborado um desenho da Alameda dos Pinhais e, nos dias 11 e 16, elaborado e 

pintado o segundo desenho da Alameda dos Pinhais. Dos 21 cadernos de Geoartes, 

sete estavam com o desenho completamente pintado e com os planos paisagísticos 

identificados. 
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Figura 47 – Desenho individual realizado na Alameda dos Pinhais completamente 
pintado com uma boa interação com os múltiplos planos da paisagem 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Abaixo segue a figura 48, com proximidade paisagística, com a expressa 

anteriormente. 

 

Figura 48 – Desenho individual realizado na Alameda dos Pinhais completamente 
pintado com os múltiplos planos da paisagem 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Sabemos que foram diversas as situações que impediram todos os sujeitos desta 

pesquisa de realizar e pintar todos os desenhos mediados no pátio externo e na 

Alameda dos Pinhais, pois, desde os problemas de saúde até a falta de transporte 

para deslocamento até o ambiente escolar, alguns desenhos não foram concluídos, 

não foram pintados ou parcialmente pintados (figuras 49 e 50). Isso ocorreu com 

desenhos feitos pelos sujeitos tanto no pátio externo quanto na Alameda dos 

Pinhais, visto que, em um cotidiano escolar, as ausências acontecem por diversos 

motivos. 

 

Figura 49 – Desenho individual do pátio externo que não foi pintado 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Até aqui tratamos de desenhos individuais, em busca de captar as subjetividades 

individuais dos sujeitos envolvidos nesta pesquisa. Nesse desenrolar da prática 

pedagógica, inúmeras são as incompletudes geradas pelos diversos obstáculos que 

envolvem o cotidiano escolar. 
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Figura 50 – Desenho individual da Alameda dos Pinhais que foi parcialmente pintado 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Todavia, cabe salientar que tais desenhos, em sua maioria, foram realizados 

conforme a orientação em sala de aula e expressaram uma percepção das vivências 

e experiências em espaços de múltiplos planos paisagísticos. As idas, apesar de 

quatro aulas de 55 minutos em cada um dos ambientes, expressaram uma 

alternativa para lermos as paisagens locais, em outras palavras, vivenciarmos e 

experimentarmos um contato inicial de observação das paisagens locais. 

 

O momento de elaboração de desenhos deixou muitos sujeitos em estado 

introspectivo, as turmas normalmente ficavam em silêncio, reduziam a conversa e os 

sujeitos permaneciam mais tempo sentados, concentrados na atividade. Dessa 

maneira, construímos desenhos com profundidade e riqueza de detalhes dos 

quadros paisagísticos vivenciados por nós em tais locais. Nesse montante, eles 

foram inicialmente divididos em desenhos pintados, parcialmente pintados e sem 

pintura, conforme se ilustra no quadro 13. 
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Quadro 13 – Total de desenhos completamente pintados, parcialmente pintados e 
sem pintura – local pátio externo 

Quantidade de 
desenhos 

Completamente 
pintados 

Parcialmente 
pintados 

Sem pintura 

6.º ano 01 2 2 1 

6.º ano 02 3 2 3 

6.º ano 03 1 3 4 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Relativamente ao 6.º ano 03, vale destacar que, na última aula em que os 

educandos estiveram no pátio externo, as condições do tempo no local impediram a 

permanência deles por mais de 20 minutos, o que dificultou a pintura dos desenhos. 

E a próxima aula seria uma avaliação do calendário escolar, o que impediu a 

alteração da data para visitação. 

 

Portanto, a turma do 6.º ano 02 apresentou uma amostragem com maior número de 

desenhos completamente pintados e a turma do 6.º 03 apresentou o maior número 

de desenhos não pintados. Porém, a amostragem geral dos 21 cadernos de 

Geoartes mostrou uma homogeneidade a respeito de eles terem sido 

completamente pintados (total de seis), parcialmente pintados (total de sete) e sem 

pintura (total de oito). Em alguns desenhos, ainda que pintados completamente, os 

múltiplos planos da paisagem local não foram identificados. Logo, não é o fato de o 

desenho ser pintado ou não que facilitou a identificação dos múltiplos planos 

paisagísticos, conforme se ilustram nas figuras 51 e 52. 
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Figura 51 – Desenho de parcelas da paisagem que compõem o pátio externo, 
pintado por completo, porém sem a interligação entre os múltiplos planos 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

É importante observar que os planos foram traçados no desenho, contudo eles não 

se conectaram, pois existe uma separação entre eles. O processo educativo serviu 

para uni-los e religá-los. 

 

Figura 52 – Caderno com o desenho não pintado que apresenta facilidade para a 
identificação dos múltiplos planos 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Dois desenhos completamente pintados (figuras 53 e 54) apresentaram elevado 

grau de detalhes, como a profundidade e riqueza de cores. 

 

Figura 53 – Desenho de parcela da paisagem que compõe o pátio externo, pintado 
por completo e de fácil identificação de múltiplos planos 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Abaixo segue outra paisagem representada, também do pátio externo, porém com 

os planos em um grau maior de interação, pois assim é fácil a identificação dos 

diversos elementos que compõem o cenário paisagístico local. 

 

Figura 54 – Desenho de parcela da paisagem que compõem o pátio externo, 
pintados por completo e com os múltiplos planos em interação 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Quanto ao pátio externo, foi possível identificar nove cadernos em que os desenhos 

têm múltiplos planos do total de 21 selecionados para iniciarmos a compreensão da 

inter-relação entre os sujeitos e as paisagens locais. 

 

Já os desenhos realizados na Alameda dos Pinhais também foram inicialmente 

divididos em desenhos pintados, parcialmente pintados e sem pintura, conforme se 

demonstra no quadro 14. 

 

Quadro 14 – Total de desenhos completamente pintados, parcialmente pintados e 
sem pintura – local Alameda dos Pinhais 

Quantidade de 
desenhos 

Completamente 
pintados 

Parcialmente 
pintados 

Sem pintura 

6.º ano 01 3 1 1 

6.º ano 02 4 2 1 

6.º ano 03 0 1 7 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Contudo, é importante ressaltar a semelhança na representação do pavimento que 

recobre a calçada da Alameda dos Pinhais, na margem esquerda: ou ele era 

quebrado em pequenos blocos, o que ocorreu na maioria, ou o educando pintou 

toda a calçada com lápis grafite. Na esteira dos fatos e acontecimentos, houve 

também desenhos que expressaram a calçada uniforme e a pavimentação da rua 

em formato disforme (figura 55), com a finalidade de representar o pavimento da rua 

de acesso à EEEFM Teófilo Paulino, em Domingos Martins, Espírito Santo. 
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Figura 55 – A fragmentação do piso foi uma das formas mais encontradas para 
representar a pavimentação da rua Alameda dos Pinhais e a calçada sem pintura 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Porém, alguns educandos, representaram a calçada completamente pintada e a rua 

Alameda dos Pinhais sem fragmentação do piso, conforme se ilustra na figura 56. 

 

 

 

 

 

 



173 

 

Figura 56 – Uma das formas que apareceram nos cadernos de Geoartes para 
representar a rua Alameda dos Pinhais foi não pintá-la, já a calçada foi pintada por 
completo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Todavia, ressalta aos olhos que, por ser uma pequena parte da paisagem complexa 

que se apresenta no pátio externo e na Alameda dos Pinhais, a maioria dos 

desenhos, tanto de um local como de outro, possui uma diversidade de elementos e 

planos, não importa se são elementos naturais ou elementos culturais. Esses 

elementos apresentam-se ordenados devido às ações humanas, expressando uma 

indissociabilidade entre o vivido, o percebido e desenhado. Logo, em cada desenho 

“[...] não apenas a parte está no todo, como o todo está inscrito na parte” (MORIN, 

2008, p. 94). 

 

Uma vez que é possível aqui uma análise com base no “principal do hologrâmico”, 

um dos pilares da Teoria da Complexidade (MORIN, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 

2011), a natureza ali desenhada é fruto da ação do ser humano, não permitindo, 
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então, a separação entre elementos naturais e elementos culturais, tão comum em 

livros didáticos que trabalham com a temática da paisagem. 

 

Em outros momentos, é possível encontrar desenhos da Alameda dos Pinhais, com 

diversidade de planos paisagísticos. Durante as aulas com a educadora de Artes e o 

educador de Geografia, foram apresentados slides, identificando os planos da 

paisagem. Ademais, diversas orientações quanto à criação de planos nos desenhos 

bidimensionais do caderno de Geoartes foram mediadas durante as aulas. Tivemos 

uma aula específica sobre os planos da paisagem: como identificar e como 

desenhar. Porém, ainda foram encontradas representações no caderno de Geoartes 

desse local sem configuração dos múltiplos planos paisagísticos. Não é possível 

afirmar que isso tenha sido fruto de percepção ou da representação. 

 

Na figura 57, o sujeito não construiu desenhos com o primeiro, segundo e terceiro 

planos. Ele apenas dividiu a folha, mas não deu profundidade e interação aos 

planos. 

 

Figura 57 – Desenho com dificuldade de identificação de múltiplos planos da 
paisagem – Alameda dos Pinhais 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Contudo, sujeitos integrantes da mesma turma conseguiram desenhar a parcela que 

se configura como um todo, quando é representada com planos, os quais dão 

profundidade à paisagem ali desenhada, conforme se mostra na figura 58. 

 

Figura 58 – Desenho com facilidade de identificação dos múltiplos planos da 
paisagem – Alameda dos Pinhais 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

À vista disso, evidenciamos que o processo de ensino-aprendizagem é 

complementar entre o percebido e vivido na educação formal e o percebido e vivido 

na educação não formal, assim como é indissociável a inter-relação entre o sujeito e 

a paisagem. Logo, representar a paisagem local em desenho abre portas para que 

as paisagens globais também sejam associadas e conhecidas durante o processo 

de ensino-aprendizagem, fazendo relações tanto do local com o global quanto do 

global com o local. 

 

Cabe agora uma análise inicial dos trabalhos dos grupos coletivos, desenvolvidos 

com a metodologia de aula de campo (CAMPOS, 2012, 2015). Além disso, vale 

lembrar que parte dos desenhos individuais finais também foi exposta nos painéis e 

murais da EEEFM Teófilo Paulino, entre os dias 1, 2, 3, 4 e 5 de outubro de 2018. 
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5.2 FOTOGRAFAR O MUNDO: OS TRABALHOS COLETIVOS 

 

No intuito de darmos conta da complexidade das inter-relações entre os sujeitos e as 

paisagens neste início de século XXI e sobretudo de quebrar essa fragmentação tão 

comum na educação formal (GOHN, 2010), objetivamos, com a aula de campo 

(CAMPOS, 2012, 2015), potencializar os trabalhos em grupos coletivos, com no 

mínimo três e no máximo cinco participantes, com capacidade de responder aos 

desafios impostos ao ensino e à aprendizagem. Uma aula de campo, segundo a 

proposição dos teóricos já mencionados, tem sua completude em três etapas 

indissociáveis, cada uma delas com grau de especificação e singularidade. Campos 

(2012, 2015) faz uma proposta voltada para a alfabetização científica com base em 

Chassot (2003, 2004). Isso tem relação direta tanto com a proposta deste estudo 

quanto com os escritos de Compiani e Carneiro (1991, 1993), as três etapas – “o 

pré-campo, o campo e o pós-campo”: a primeira expressa nos momentos iniciais 

contém as orientações e primeiros apontamentos sobre o que se busca conhecer, a 

apresentação inicial do projeto com suas etapas e objetivos, além de ações 

desenvolvidas, especificando, em cada uma delas, os materiais necessários ao “pré-

campo, campo e pós-campo” para que sejam construídos pelos sujeitos; logo, 

aponta os meios para consegui-los. 

 

Já a ida a campo (CAMPOS, 2012, 2015), como é classificada a visita ao espaço 

não formal de ensino (JACOBUCCI, 2008), expressa uma alternativa para que o 

processo de ensino-aprendizagem mediado possibilite aos sujeitos um aprendizado 

que fortaleça o “processo de conscientização” (FREIRE, 1980), religue os saberes 

(MORIN, 2004) e rompa as fronteiras entre as disciplinas Geografia e Artes. Assim, a 

ida à Reserva Kautsky expressou nossa ida a campo, nosso espaço não formal 

institucionalizado (JACOBUCCI, 2008), local que os sujeitos visitaram, coordenados 

por cinco adultos, um roteiro de campo a ser cumprido e um processo intencional de 

educação em construção. Tal visitação teve a capacidade de promover a percepção 

do indivíduo e despertar o seu interesse pela preservação dos espaços a que teve 

acesso (AMARAL; MUNHOZ, 2007). 

 

 



177 

 

Quanto à aula de campo no universo das Geociências, Compiani (1991, 1993, 2007) 

destaca a descrição e representação gráfica, via desenhos de croqui, observação do 

arcabouço natural, do exercício da percepção, entre outros. Ele indica possibilidades 

que alargam as habilidades do aluno quando este é protagonista em uma aula de 

campo, direcionando, assim, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo (COMPIANI, 

2007). 

 

A respeito das contribuições de Seniciato e Cavassan (2004), esta metodologia 

pedagógica ganhou foco quanto aos aspectos emocionais e das experiências 

sensoriais proporcionadas em seu desfecho. Acredita-se que o contato direto dos 

alunos com fenômenos atmosféricos, como o calor e o ar fresco, interferiu em suas 

ações na vida cotidiana. 

 

E, na esteira de configurá-los para a alfabetização científica, com capacidade de 

promover a busca pelo entendimento da natureza para possibilitar uma qualidade de 

vida para as pessoas, Chassot (2014) destaca o conjunto de conhecimentos 

oferecidos pela ciência como instrumento em potencial para a compreensão do 

mundo. 

 

Nesta parte, damos atenção às atividades em grupos colaborativos, os quais 

ganharam corpo e tiveram por metodologia pedagógica a aula de campo, pois foram 

divididos os grupos colaborativos ainda no momento do “pré-campo” e os sujeitos 

construíram seus grupos conforme desejaram. Já em campo, os grupos novamente 

foram formados, pois cada grupo precisou selecionar uma fotografia entre as tiradas 

pelos seus representantes. Assim, iniciou-se, em campo, a atividade de seleção da 

fotografia que o grupo representaria. Após selecionada, a fotografia deveria ser 

desmembrada em várias partes, conforme o número de participantes do grupo, uma 

vez que cada participante deveria ter uma parcela da imagem para representar em 

desenho. Os grupos fizeram isso editando a fotografia no aparelho celular e 

separando tal imagem escolhida em pequenas partes, no mesmo número de 

indivíduos que havia no grupo. Com isso, os passos realizados pelos grupos 

colaborativos foram os seguintes: selecionar a imagem, editar a imagem recortando 

em pequenas partes e compartilhando a imagem entre eles. Então, selecionada e 
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desmembrada a fotografia captada durante a visita à Reserva Kautsky, ali sentados 

no cume do Pico do Eldorado, no fim da estrada principal de acesso, tendo a Capela 

da União à frente, os sujeitos iniciaram, cada um em seu caderno de Geoartes, a 

parcela da representação da imagem expressa na fotografia escolhida pelo grupo e 

cabível a cada indivíduo do grupo para representar. 

 

De um total de 22 grupos coletivos, nove fizeram a atividade por completo, ou seja, 

desenharam e pintaram no caderno de Geoartes, ainda em campo. Já 11 grupos 

escolheram a fotografia, separaram as partes entre os membros e estes 

desenharam suas partes, mas não pintaram. Dois grupos ficaram debatendo a 

escolha da fotografia a ser representada e tiveram dificuldades de entrar em 

consenso. Esses grupos não conseguiram uma harmonia para evoluir com a 

atividade, pois ocorreram apenas representações parciais nos cadernos dos 

membros desses dois grupos específicos, que prolongaram na seleção da fotografia 

a ser representada. Um deles chegou a trocar a fotografia escolhida após já iniciada 

a representação. Quando reiniciamos a atividade em sala de aula, no “pós-campo”, 

o grupo novamente modificou a fotografia a ser desenhada. 

 

Assim, tivemos trabalhos pintados completamente, trabalhos não pintados e 

trabalhos iniciados com uma fotografia em campo. Contudo, um grupo específico 

escolheu outra fotografia, quando iniciou a atividade no “pós-campo”; logo, os 

cadernos de Geoartes no que concerne a tal atividade foram bem heterogêneos, em 

virtude do fato de os grupos apresentarem o conjunto das partes da fotografia 

selecionada que cada membro desenhou e pintou. Houve não só grupos em que 

alguns membros pintaram e outros não (figura 59), mas também grupos em que 

nenhum membro pintou (figura 60). 
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Figura 59 – Trabalho iniciado por um dos grupos colaborativos no caderno de 
Geoartes, ainda na Reserva Kautsky, na visitação de 22 de junho, porém finalizado 
no “pós-campo”, em sala de aula 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Um dos objetivos desse desenho inicial ainda em campo foi construir um contato 

inicial com os contornos, planos, tons e cores encontrados na paisagem local. 

Assim, diferenças de cores e tons entre as partes da mesma fotografia desenhada 

foram encontradas em todas as turmas que participaram, porém não em todos os 

grupos. 
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Figura 60 – Trabalho iniciado por um dos grupos colaborativos no caderno de 
Geoartes, ainda na Reserva Kautsky, na visitação de 22 de junho, com parcialmente 
pintado 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Assim, diferenças de cores e tons entre as partes da mesma figura desenhada foram 

encontradas, conforme o trabalho apresentado por um grupo (figura 61) em todas as 

turmas que participaram, porém não em todos os grupos. 
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Figura 61 – Desenhos com tons diferentes para representar a mesma cor. Tal 
desenho foi pintado no caderno de Geoartes 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Isso serviu para que, na segunda etapa, quando o grupo novamente realizasse o 

desenho no “pós-campo”, as cores e tons, como também outros traços indicados 

pelos educadores e educandos do grupo como não reais, fossem alterados para 

uma aproximação com a imagem fotografada. 

 

No “pós-campo”, cada sujeito refez sua representação, porém agora o material 

utilizado não foi o caderno de Geoartes, mas uma folha de papel Chamex A4 

branca, de dimensões 210mm x 297mm e gramatura 75g/m². 

 

Por isso, somente finalizamos os desenhos da segunda etapa no fim de agosto, 

dada por concluída a representação e pintada na folha Chamex. 

Consequentemente, os grupos iniciaram a terceira etapa que foi uma nova 

reprodução, agora em folha A4 branca, de papel Canson, de gramatura 140g/m² e 

dimensões 210mm x 297mm. 

 

As últimas definições sobre qual fotografia realmente representar de forma coletiva, 

e, consequentemente, a passagem para a segunda etapa, que é a transcrição em 

folha papel Chamex A4 branca, com gramatura 75g/m² e dimensões 210mm x 
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297mm, não ocorreram com todos os grupos na mesma aula. Certos grupos já 

haviam apresentado os desenhos pintados no caderno de Geoartes e daí 

prosseguiram para a folha Chamex; outros ainda estavam iniciando a representação 

da nova fotografia em traços de lápis grafite 2b, o que se prolongou até os dias finais 

de agosto e início de setembro. 

 

É importante destacar que as dimensões das folhas do caderno de Geoartes, 

Chamex e Canson são idênticas, altera apenas a gramatura; com isso, o papel 

Canson é mais grosso que o papel Chamex. 

 

Ainda nessa atividade coletiva, em sua segunda etapa colaborativa, quando os 

desenhos eram feitos em folha Chamex A4 branca, conforme já indicado, alguns 

apresentaram alto grau de uniformidade e detalhamento (figuras 62 e 63). 

 

Figura 62 – Desenho coletivo: uma fotografia representada no papel Chamex 
pintado por completo, mostrando os desenhos completamente pintados no fim da 
segunda etapa 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Com a fotografia representada em papel Chamex de 75g/m², o grupo prosseguia 

para a terceira e última representação, que ocorreu em papel de mesma dimensão, 

porém com 140g/m², portanto cinco trabalhos dos grupos colaborativos foram 
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analisados de forma mais profunda. Somente depois de todos os indivíduos terem 

pintado por completo sua parte na folha Chamex de 75g/m², as atividades 

prosseguiam. 

 

Figura 63 – Desenho coletivo: fotografia representada no papel Chamex 
completamente pintado expressando o término da segunda etapa 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Cabe esclarecer que, a respeito do primeiro desenho ainda em campo, em 22 de 

junho, para o segundo desenho no fim de agosto ou início de setembro, quando os 

grupos finalizaram o desenho em folha Chamex A4, de gramatura 75g/m², as 

alterações apresentaram maiores adaptações, sobretudo na compreensão de que, 

em busca de ter o mesmo tom das cores, todos os membros do grupo deveriam 

utilizar o mesmo conjunto de lápis de cores. Isso foi uma descoberta entre eles, a 

qual os induziu a uma ação de colaboração, pois um mesmo lápis de cor verde, por 

exemplo, deveria ser utilizado por todos que, no grupo, fossem pintar de cor verde. 

 

Desse modo, os desenhos que foram objeto da exposição em papel Canson, com 

gramatura 140g/m², com dimensões iguais à do papel Chamex, receberam os 

primeiros traços em setembro, sobretudo foram ganhando formas, tons e cores, no 

fim da primeira quinzena. No momento do “pré-campo”, já havíamos ressaltado que 

nenhuma folha de papel Chamex e/ou Canson poderia ter suas dimensões 
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reduzidas, como também os desenhos não seriam colocados com justaposição; eles 

seriam, sim, aproximados uns dos outros, com o objetivo de ter a imagem 

fotografada representada no conjunto dos desenhos que cada membro do grupo 

produziu (figura 64). 

 

Figura 64 – Desenho com tons iguais para a representação da mesma cor 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Assim, ainda que encontrando resistência de alguns grupos em desenhar três vezes 

a mesma fotografia, a atividade caminhou ao longo de setembro e a exposição em 

papel Canson ganhou corpo quando todos os grupos entregaram as folhas de papel 

Canson desenhadas e pintadas por completo. 

 

A primeira imagem ainda foi feita em campo, a segunda no fim de agosto e a terceira 

no fim da segunda quinzena de setembro de 2018, conforme se observa na figura 

65. 
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Figura 65 – As três etapas desenvolvidas pelos grupos: a primeira ainda em campo, 
no caderno de Geoartes; a segunda em folha Chamex de 75g/m²; e a terceira em 
papel Canson de 140g/m² 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Lembrando que não objetivamos uma representação nua e crua da fotografia, e sim 

a participação colaborativa e coletiva, ou seja, que todos do grupo desenhassem e 

pintassem a sua parte, não cabendo apenas a um membro, por exemplo, pintar 

todas as partes. 

 

Nesse caminho, cabe elucidar uma aproximação que os sujeitos enxergavam com o 

princípio dialógico, o qual “[...] permite assumir racionalmente a inseparabilidade de 

noções contraditórios para conceber um mesmo fenômeno complexo [...]. Deve-se 

conceber uma dialógica ordem/desordem/organização” (MORIN, 2008, p. 96). 

 

Deixando a lucidez de que o caminhar desta atividade, iniciada ainda no “pré-

campo” e finalizada no “pós-campo” com as fotografias selecionadas representadas 

em folha de papel Canson A4, contemplou-se a ordem para que os sujeitos 

seguissem os mesmos passos. 

 

Resta-nos, por fim, relatar que, entre os 22 trabalhos colaborativos, analisamos, com 

mais cautela, cinco deles; logo, grupos A, B, C, D e E. Um deles (o grupo A) foi 
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analisado em suas três etapas (caderno de Geoartes, folha Chamex e folha 

Canson); já os grupos B e C analisaram as duas etapas finais, ou seja, as 

representações em folha Chamex A4 de 75g/m² e em folha Canson A4 de 140g/m². 

E os grupos D e E tiveram a etapa final analisada, isso quer dizer que recaiu uma 

observação mais pontual, abarcando a representação em papel Canson. 

 

O primeiro grupo analisado foi o grupo A, que teve observações sobre a 

representação da imagem fotografada ainda em campo. Desta forma, a versão no 

caderno de Geoartes ganhou destaque; em seguida, foi a versão na folha Chamex e 

a versão final em folha A4 Canson. 

 

Desde o início da prática pedagógica, preocupamo-nos com as cores e os tons; 

portanto, ainda no primeiro semestre do ano, a educadora de Artes e o educador de 

Geografia realizaram aulas com as turmas sobre pintura de desenhos em papel A4. 

Neste grupo, chamaram a atenção os tons diferentes, tanto quanto os verdes e 

vermelhos, presentes na primeira representação, ou seja, construída no caderno de 

Geoartes (figura 66). 

 

Figura 66 – Trabalho colaborativo, croqui no caderno de Geoartes 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Contudo na segunda etapa, quando os sujeitos novamente representaram a 

fotografia selecionada em folhas de papel A4, de dimensões de 210mm x 297mm, 

75g/m², da marca Chamex, os tons foram alterados e apresentaram certa 

proximidade. Logo, nesta nova representação, os tons das partes ganharam mais 

semelhança entre si, tanto das cores vermelhas como sobretudo da cor verde (figura 

67). 

 

Figura 67 – Trabalho colaborativo, croqui folha Chamex A4 branca, iniciado e 
desenvolvido no “pós-campo” 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018). 

 

E a aproximação dos tons se repetiu quando este grupo novamente representou a 

fotografia por eles selecionada do interior da Reserva Kautsky, em folha A4, marca 

Canson, 140g/m². A terceira e última representação deu corpo a uma obra ainda 

detalhada, sobretudo ganhou fundo, sendo ressaltada a flor em primeiro plano, 

conforme se nota na figura 68. 
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Figura 68 – Trabalho colaborativo, definitivo, em folha Canson A4, iniciado e 
desenvolvido no “pós-campo” 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

É notório que as três representações (caderno de Geoartes, folha Chamex e folha 

Canson), ainda que da mesma fotografia feita pelos mesmos sujeitos, nenhuma 

delas foi igual, porque as três representações, analisadas comparativamente entre 

elas, foram com tons e percepções diferentes, sendo cada uma delas uma 

representação da imagem fotografada diferente das outras. 

 

Cabe-nos ainda ressaltar que, para a prática pedagógica, objetivamos o trabalho 

coletivo, e não uma cópia fiel da representação paisagística fotografada. Assim, o 

“princípio dialógico” editado por Edgar Morin (2008) vem ao encontro da prática e 

permite uma compreensão sobre o proposto. “A dialógica permite assumir 

racionalmente a inseparabilidade de noções contraditórias para conceber um mesmo 

fenômeno complexo” (MORIN, 2008, p. 97), visto que os sujeitos, separados em 

seus grupos, foram desafiados a construir as representações dentro de uma ordem. 

Porém, quando ainda não reunidas as partes, aparentou-se uma desordem na 

representação, pois cada membro/sujeito apenas desenhou e pintou uma pequena 
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parcela da fotografia. Mas a organização das pequenas partes proporcionou uma 

representação próxima do fotografado. 

 

Além desse grupo que teve as três etapas inicialmente analisadas, houve mais dois 

trabalhos colaborativos que continham as duas últimas etapas analisadas: os grupos 

B e C. Assim, dois grupos tiveram as representações em folha Chamex e folha 

Canson, analisadas, ainda que de maneira incipiente, sobretudo para evidenciar 

que, apesar de os sujeitos objetivarem uma representação sequencial do mesmo 

recorte da paisagem, cada produção em folha A4, após colocada colaborativamente 

por cada sujeito em união, expressou uma representação diferente. Elas não foram 

iguais nas suas representações sequenciais, pois para cada nova representação 

surgiu ali uma nova imagem. 

 

O grupo B, ao ser relatado e analisado quanto às vivências e experiências que 

resultaram em uma representação coletiva em folha Chamex e uma representação 

coletiva em folha Canson A4, de uma parcela da paisagem do interior da Reserva 

Kautsky, teve um fator importante a ser ressaltado. 

 

Os desenhos das partes foram indicados para serem realizados sem a união das 

folhas. Assim, cada sujeito deveria desenhar e pintar individualmente sua parcela da 

imagem fotografada e, somente depois de todos os membros do grupo terem 

desenhado e pintado sua parte, as folhas, então, deveriam ser unidas para formar a 

imagem da fotografia. 

 

Contudo, houve indícios de que esse grupo fez reuniões em casa, pois, em um 

diálogo do educador com os sujeitos do grupo, um dos integrantes mencionou que 

eles fizeram parte da atividade em casa. O fato de os membros desse grupo 

morarem próximos pode ter facilitado, o que inviabilizou uma observação mais 

próxima pelos demais sujeitos (educandos e educadores) quanto ao momento exato 

da união das folhas pintadas individualmente. O que chamou a atenção na etapa 

feita em folha Chamex A4 branco, de 75g/m² (figura 69), foi a simetria entre as 

partes. Acreditamos que as folhas de papel Chamex foram unidas para que apenas 
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um dos membros do grupo realizasse os desenhos, não ocorrendo uma prática 

coletiva dos sujeitos. 

 

Figura 69 – Trabalho colaborativo, grupo B, em folha Chamex A4, 75g/m², com 
grande simetria longitudinal 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Vale aqui observarmos a simetria entre as partes, sobretudo nas janelas e no 

tamanho dos tijolos. Tal representação apresenta uma simetria singular quando 

dividida longitudinalmente, seguindo a divisão estabelecida pelas folhas de Chamex 



191 

 

A4 pintadas, cujo recorte da fotografia selecionada facilita a análise dos lados 

criados com a fragmentação longitudinal. Isso nos induz a dizer que as partes foram 

unidas para representarem o todo, ou seja, a imagem da fotografada foi desenhada 

já com as folhas de papel Chamex unidas. Quando este grupo foi representar em 

papel Canson, os educadores não lhe permitiram levar as folhas de 140g/m² para 

casa. Assim, a representação final foi elaborada certamente sem a união antecipada 

das partes (figura 70). 

 

Figura 70 – Trabalho colaborativo, grupo B, em folha Canson A4, 140g/m², com 
pouca simetria longitudinal, com a tonalidade de vermelho e as janelas 
apresentando distorções entre os lados 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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É importante perceber que o tempo para a produção no Chamex e no papel Canson 

foi o mesmo, porém a elaboração em folha Canson seguiu as indicações e foi 

desenvolvida em sala de aula. Contudo, o grupo não conseguiu construir uma 

representação com tanta simetria, por exemplo, as janelas esquerda e direita 

apresentaram traços diferentes, o que não ocorreu na representação em papel 

Chamex, construído provavelmente em momentos fora da sala de aula e com as 

folhas já unidas antes da finalização das pinturas de cada parte (figura 71). 

 

Figura 71 – Trabalho colaborativo, grupo B, em folha Chamex A4, 75g/m²: à 
esquerda, a fotografia por eles selecionada no centro; e, à direita, a representação 
em folha Canson A4, 140g/m² 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Já sobre o grupo C, observamos, na pintura em Canson A4, o surgimento de uma 

antena, que, na representação em Chamex, não existia (figura 72). 
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Figura 72 – Trabalho colaborativo, grupo C, em folha Chamex A4, 75g/m²: à 
esquerda, a representação em folha Canson A4, 140g/m²; e, à direita, a fotografia 
selecionada pelo grupo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Além disso, cabe destacar que as folhas não foram unidas antes do momento 

proposto, o que evidencia que os sujeitos pintaram, cada um, sua parcela, porque o 

grupo teve dificuldade quando eles colaram as folhas em união. Nessa hora, eles 

não conseguiram o mesmo alinhamento lateral, deixando as bordas não alinhadas; 

logo, ressaltaram a quebra da torre, e a imagem não “encaixou” (figura 73). 
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Figura 73 – Trabalho colaborativo, grupo C, em folha Canson A4, 140g/m², com 
destaque para a antena que não teve o “encaixe” correto. Além disso, as bordas não 
estão alinhadas 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Com isso, ao analisarmos os trabalhos dos grupos D e E, chamou a atenção o fato 

de as fotografias selecionadas terem paisagens muito semelhantes tanto em 

ângulos como no objetivo do primeiro plano (figuras 74 e 75). 

 



195 

 

Figura 74 – Fotografia grupo D 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

As duas imagens retratam a Capela da União de pontos muito próximos, porém as 

representações dos grupos D e E, construídas em folhas de papel Canson A4, 

apresentaram diferenças as serem analisadas com cautela, pois existem nelas 

pontos de aproximações e pontos específicos da cada uma. 

 

Figura 75 – Fotografia grupo E 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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O grupo D, além de representar a fotografia com todas as folhas de papel Canson 

na horizontal, retratou o chão no entorno da Capela da União (figura 76). 

 

Figura 76 – Trabalho colaborativo grupo D, pronto para a exposição 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

O grupo E não colocou todas as folhas de papel Canson na vertical nem representou 

o chão no entorno da Capela da União (figura 77). 
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Figura 77 – Trabalho colaborativo grupo E, pronto para a exposição 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

É interessante destacar um ponto relevante: nenhum dos dois grupos representou 

os sujeitos que saíram nas fotografias (figura 78). 
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Figura 78 – Trabalhos colaborativos dos grupos D e E, prontos para a exposição 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Na verdade, essa observação vale para todas as fotografias, e, entre as 22 

selecionadas pelos sujeitos, nenhum grupo representou os sujeitos fotografados. 

 

Por fim, os cinco grupos analisados vivenciaram e experimentaram momentos 

importantes, cada um com sua especificidade, porém os que os une é o fato de 

termos iniciado uma pequena análise dos dados por eles elaborados. Isso, 

acompanhado das análises já iniciadas dos desenhos feitos no pátio externo, na 

Alameda dos Pinhais e de outras práticas que englobavam a construção do caderno 

de Geoartes, permitiu-nos, nas próximas páginas, anunciar, também de maneira 

incipiente, as considerações finais desta pesquisa e, assim, elencar os objetivos 

atingidos e principalmente indicar como a compreensão das inter-relações entre os 

sujeitos e as paisagens orienta a construção de um processo de ensino-

aprendizagem transdisciplinar, gerador de um processo de conscientização e capaz 

de religar os saberes. 

 

Ainda cabe uma ressalva quanto às falas dos sujeitos, sobretudo durante os dias em 

que a exposição de imagens coloriu os corredores da EEEFM Teófilo Paulino: 
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alguns educadores mencionavam o fato de ser um trabalho desenvolvido na 

disciplina Geografia, muitos inclusive levantaram dúvidas indagando qual disciplina 

havia proposto tal exposição. 

 

Sobre os convites para a comunidade local, indicamos os dias 3, 4 e 5 para 

visitações, porque os dias 1 e 2 de outubro foram usados para decorarmos os 

painéis e sobretudo fixarmos os desenhos coletivos e as fotografias nos murais, 

além de ordenarmos a fixação de cadernos ou atividades coletivas em pontos 

escolhidos pelos sujeitos. 

 

Sendo assim, iniciamos a exposição de imagens com fotografias e desenhos, na 

primeira semana de outubro. Enquanto a exposição ocorria nos painéis e murais 

interno da EEEFM Teófilo Paulino, os sujeitos construíam, em sala de aula, outras 

habilidades e competências atreladas aos conteúdos do CBC/Sedu (2009). Nas 

aulas dos dias 10 e 11 de outubro, foram produzidos os textos coletivos, seguindo as 

indicações dadas a cada grupo colaborativo, uma vez que eles deveriam relatar no 

texto o que motivou os sujeitos do grupo a fazer a escolha por tal fotografia a ser 

representada novamente de forma coletiva, como também indicar quais momentos, 

fenômenos ou fatos da visitação à Reserva Kautsky mais aguçaram a curiosidade 

dos sujeitos e responder à pergunta como imaginam ver a Reserva Kautsky daqui a 

20 anos. 
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6 O MATERIAL PEDAGÓGICO 

 

O material educativo – a exposição de imagens e o caderno de Geoartes – foi 

construído processualmente com o desenrolar deste relatório final de dissertação. 

Ele engrandece nossa pesquisa na busca por um fazer transdisciplinar (MORN, 

2004, 2008) e gerador de um processo de conscientização (FREIRE, 1980) nos 

sujeitos. 

 

Portanto, cada material colaborou para a completude desta pesquisa. Assim, 

resolvemos elucidar, nas linhas que se seguem, o caminho, com as devidas etapas 

percorridas, geradoras tanto do caderno pedagógico, como da culminância em uma 

exposição de imagens, com fotografias e desenhos feitos de forma coletiva e 

colaborativa. Logo, vamos primeiro aos cadernos de Geoartes. 

 

6.1 O CADERNO PEDAGÓGICO 

 

Há anos buscamos construir um protótipo de caderno pedagógico com atividades e 

textos que possibilitem mergulhar no mundo das Artes, tendo o ensino dos conceitos 

fundamentais de Geografia como pilares do processo de ensino-aprendizagem nas 

turmas dos 6° anos do Ensino Fundamental II, no início do ano letivo. Ele tem como 

desafio potencializar o desenvolvimento das competências e habilidades dos 

conceitos fundamentais de Geografia – lugar, espaço geográfico, território, região e 

principalmente paisagem – tendo textos, imagens e espaços para realizações de 

atividades de desenho e pintura. Além disso, dar a educando e educadores noção 

de quantas aulas são necessárias para a construção de uma exposição de imagens 

e os materiais necessários para essa proposta transdisciplinar (MORIN, 2004, 2008). 

A ideia é fazer algo próximo dos cadernos pedagógicos encontrados nos escritos de 

Paulo Freire, ainda na década de 1980. 

 

Em um texto com o título “O povo diz a sua palavra ou a alfabetização em São Tomé 

e Príncipe”, esse educador, em 1981, fez a divisão didática do texto em duas partes: 

a primeira faz indicações sobre a formulação da política educacional em implantação 

no novo país, lembra o traço colonial das duas ilhas da costa ocidental da África, 
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evidencia as características do projeto pedagógico de Freire: a alfabetização para 

além da leitura mecânica da palavra e destaca que não existe neutralidade em suas 

ações. 

 

Vale lembrar que São Tomé e Príncipe se tornou a República Democrática de São 

Tomé e Príncipe em 12 de julho de 1975. Na época, sua população era de 75 mil 

habitantes, sendo mais de 80% analfabetos. Hoje o país tem quase 200 mil 

habitantes com o índice de analfabetismo aproximadamente de 10%. Em 2001, fez 

com o Brasil acordo de cooperação educacional para alfabetizar os adultos. 

 

Para iniciar o processo de alfabetização da população naquela época da 

independência, foram feitos os cadernos de cultura popular. O governo democrático 

de São Tomé e Príncipe, ao qual Paulo Freire servia, apoiou a construção de sete 

cadernos de cultura popular. No primeiro momento, que é alfabetização, há um 

caderno de exercício chamado “Praticar para Apreender”. Em um segundo 

momento, na pós-alfabetização, que é o segundo caderno, os textos são voltados 

para o ensino e aprendizagem da leitura, todos com temas centrais. “Tem uma 

temática ampla e variada, ligada ao momento atual do pais” (FREIRE, 1981, p. 52). 

Trata-se de uma introdução à gramática. 

 

O terceiro caderno é sobre o ensino de aritmética; o quarto, saúde; o quinto, 

aprofundamento do segundo – gramática; o sexto, estórias, lendas e contos “[...] que 

expressam a alma do povo” (FREIRE, 1981, p. 73); o sétimo, riquezas naturais do 

país. Os dois últimos não foram elaborados por Paulo Freire, são de autoria do 

professor chileno Antonio Faúndez. 

 

Contudo, nossa atenção recaiu sobre a segunda parte do texto, momento em que o 

autor expõe as atividades do caderno de exercícios que funciona como um reforço 

do primeiro caderno. Pontos importantes: as atividades vão das simples às 

complexas, por exemplo: no início, trabalha com a palavra e, nas últimas atividades, 

já trabalha com a reescrita de textos. Além disso, há espaço para realizar atividade 

no próprio caderno. Segundo Freire, é para incentivar a mudança da cultura da 
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oralidade para a escrita. Já na página 63, ele faz orientação sobre o uso dos 

cadernos. 

 

Considerando ainda o caráter oral da cultura, no estado em que se 
encontra, sugere-se aos animadores (educadores) que, não apenas com a 
este texto, mas com relação a todos, façam uma leitura primeira, em voz 
alta, pausadamente, que deve ser seguida silenciosamente pelos 
alfabetizados. Em continuação, que estes prossigam na sua leitura 
silenciosa durante certo momento após o qual se começará, de um a um, a 
leitura em voz alta. Qualquer que seja o texto, terminando a sua leitura, é 
indispensável a discussão em torno dele (FREIRE, 1981, p. 63). 

 

Com base nessas propostas de Freire (1981), construímos um modelo de caderno 

pedagógico de Geoartes, ou simplesmente intitulado caderno de Geoartes. 

 

Nesse material, tem espaço para uma capa desenhada a mão, na primeira folha 

branca disponível; logo após sua abertura, remetendo-se a uma contracapa, nela é 

preciso colar uma imagem do município onde reside o sujeito que está construindo 

tal caderno; ter espaço para realizar as atividades de Artes, representação de 

árvores, casas, igrejas e identificação dos múltiplos planos; conter folhas brancas 

não pautadas para os desenhos das paisagens feitos nos locais de vivência e 

experimentação com paisagens de múltiplos planos, além de textos com os 

conceitos fundamentais de Geografia: lugar, território, espaço geográfico, região e 

principalmente paisagem. 

 

É importante produzir um caderno pedagógico que nasça da relação entre os 

envolvidos na pesquisa – os educadores e os educandos da EEEFM Teófilo Paulino 

– e seja produto dos trabalhos realizados no espaço formal de educação (desenhos 

feitos pelos educandos quando realizaram as visitações no Pátio Externo) e dos 

produzidos no espaço não formal de educação (os desenhos feitos na visitação à 

Alameda dos Pinhais e à Reserva Kautsky). 

 

Um dos objetivos do mestrado profissional é “[...] capacitar profissionais qualificados 

para o exercício da prática profissional” (BRASIL, 2009, art. 4.º). Em um documento 

de área de 2013, indica-se que a “[...] área de Ensino busca construir pontes entre 

os conhecimentos acadêmicos gerados em educação e ensino para a aplicação em 

produtos e processos educativos na sociedade”. 
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Diferenças entre mestrado acadêmico e profissional (informação do site da Capes): 

o mestrado profissional tem aplicativo e avaliação específicos. “A análise de 

propostas de cursos, bem como o acompanhamento periódico e a avaliação trienal 

dos cursos de mestrado profissional, serão feitas pela CAPES utilizando fichas de 

avaliação próprias e diferenciadas” (BRASIL, 2009, [s.p.]). 

 

[...] o corpo docente do curso deve ser altamente qualificado, conforme 
demonstrado pela produção intelectual constituída por publicações 
específicas, produção artística ou produção técnico-científica, ou ainda por 
reconhecida experiência profissional, conforme o caso (BRASIL, 2009, 
[s.p.]). 

 

O trabalho final do curso deve ser sempre vinculado a problemas reais da área de 

atuação do profissional-aluno e de acordo com a natureza da área e a finalidade do 

curso, podendo ser apresentado em diversos formatos (CAPES, 2013). 

 

Posto isso, a Normativa 17/2009 esclarece: 

 

O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em 
diferentes formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e 
aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade 
intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas; desenvolvimento de 
aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e 
técnicas; produção de programas de mídia, editoria, composições, 
concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, 
relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, 
protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de 
intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de 
aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou 
produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação 
tecnológica, produção artística; sem prejuízo de outros formatos, de acordo 
com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente 
propostos e aprovados pela Capes (BRASIL, 2009, [s.p.]). 

 

O Documento de Área 2013 assim expõe sobre o Trabalho de Conclusão: 

 

O mestrando deve desenvolver um processo ou produto educativo e utilizá-
lo em condições reais de sala de aula ou de espaços não formais de ensino, 
em formato artesanal ou protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo, 
uma sequência didática, um aplicativo computacional, um jogo, um vídeo, 
um conjunto de vídeo-aulas, um equipamento, uma exposição etc. O 
trabalho final deve incluir necessariamente o relato fundamentado desta 
experiência, no qual o produto educacional desenvolvido é parte integrante 
(CAPES, 2013, [s.p.]). 
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Outras indicações sobre o formato do produto estão na parte em que o Documento 

de Área (2013) aponta os indicadores para avaliar a produção técnica e tecnológica 

de professores na área de ensino, dizendo que os produtos educacionais podem 

ser: 

 

 - Mídias Educacionais: vídeos, simulações, animações, vídeo-aulas, 
experimentos virtuais, áudios, objetos de aprendizagem, aplicativos de 
modelagem, aplicativos de aquisição e análise de dados, ambientes de 
aprendizagem, páginas da internet e blogs, jogos educacionais etc. 
 - Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais. 
 - Propostas de ensino: sugestões de experimentos e outras atividades 
práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros de 
oficinas etc. 
 - Material textual: manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas 
técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em 
quadrinhos e similares. 
 - Materiais interativos: jogos, kits e similares. 
 - Atividades de Extensão: exposições científicas, cursos, oficinas, 
ciclo de palestras, exposições, atividades de divulgação científica e outras 
(BRASIL, 2009, [s.p.]). 

 

Os desenhos, feitos em dois espaços de múltiplos planos paisagísticos, sem ser 

utilizada a metodologia pedagógica de aula de campo (CAMPOS, 2012, 2015), 

porém, com certos cuidados e planejamento, somados a desenhos que também 

foram produzidos no campo, ou seja, no interior da Reserva Kautsky, e formaram a 

atividade de grupos colaborativos e atividades desenvolvidas, em sala de aula, com 

a educadora de Artes e o educador de Geografia, são os pilares do nosso caderno 

de Geoartes, construídos com educadores e educandos dos 6.os anos 01, 02 e 03 da 

EEEFM Teófilo Paulino, os quais serviram de base para a proposição de uma 

caderno materializado como modelo que fosse reproduzido para servir de apoio a 

educandos e educadores em outros espaços e com as futuras turmas do 6.º ano da 

educação formal nesta unidade de ensino ou para além dela. 

 

Portanto, nosso caderno pedagógico é um material único, porém com textos, 

atividades e espaços para que as paisagens locais sejam nele desenhadas. Nosso 

caderno de Geoartes é contra-hegemônico desde a escolha das imagens que o 

integram até os autores utilizados, para elucidarmos os conceitos geográficos, visto 

que eles representam correntes pedagógicas progressistas. Seu formato ainda é no 

modelo inicial (ANEXO I). 
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Ele é apenas uma tentativa de potencializar o processo de ensino-aprendizagem 

com educandos e educadores do 6.º ano do ensino fundamental, na modalidade 

regular, que almejam alfabetizar cientificamente e alimentar o sonho de uma 

pedagogia libertadora para a construção de cidadãos conscientes, cujos saberes 

sejam apresentados de forma indissociável e os sujeitos se reconheçam 

pertencentes às paisagens que os cercam. 

 

6.2 A EXPOSIÇÃO DE IMAGENS – FOTOGRAFIAS E DESENHOS: FORMAS, 
CORES E TONS – “LER” AS PAISAGENS E FOTOGRAFAR O MUNDO 

 

Para a construção dos desenhos e fotografias que serão expostos no espaço interno 

da EEEFM Teófilo Paulino, várias etapas foram percorridas até chegarmos ao 

material final a ser apresentado na exposição de imagens com fotografias e 

desenhos. Tal material foi construído pela totalidade dos educandos das turmas dos 

6.os anos que formaram 22 grupos colaborativos, sendo estes no mínimo com três e 

no máximo cinco integrantes. 

 

Nossa exposição de imagens esteve aberta para visitação entre os dias 3, 4 e 5 de 

outubro de 2018. 

 

A exposição por nós construída teve como acervo 22 fotografias em dimensões 

200mm x 300mm, 22 trabalhos coletivos em folhas de 140g/m, seis fotografias de 

150x200mm, seis desenhos individuais realizados nos cadernos de Geoartes e 

agregados às fotografias sobre um fundo de papel branco, as representações feitas 

em papel Canson de dimensões 210mm x 297mm, 140g/m², com obrigatoriedade de 

a folha não poder ser sobreposta nem recortada. Com isso, tivemos 22 desenhos 

coletivos e colaborativos iniciados ainda em campo, na visita à Reserva Kautsky, em 

22 de junho de 2018, que passaram posteriormente pela representação em papel 

Chamex A4 branco e 75g/m², até atingirmos a última reorganização em papel 

Canson A4 branco e 140g/m². 

 

Cabe aqui elucidar que tal exposição em suas diversas etapas nos coloca próximos 

do “princípio do circuito recursivo” (MORIN, 2008, p. 95), inserido nos princípios que 

embasam a transdisciplinaridade proposta pelo filósofo francês Morin (2004, 2008). 
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Tal princípio “[...] ultrapassa a noção de regulação com as de autoprodução e auto-

organização” (MORIN, 2008, p. 95). Para que ela ocorresse, os 22 grupos tiveram 

uma autoprodução e, sobretudo, em muitas das etapas uma auto-organização para 

escolher a fotografia e o local em que desejavam fixar o desenho coletivo em papel 

Canson A4 branco e 140g/m². Além do mais, os momentos da exposição no 

ambiente interno da EEEFM Teófilo Paulino transformaram conceitos fundamentais 

de Geografia em obras de arte. 

 

É um circuito gerador em que os produtos e os efeitos são, eles mesmos, 
produtores e causadores daquilo que os produz [...]. Os indivíduos humanos 
produzem a sociedade nas interações e pelas interações, mas a sociedade, 
á medida que emerge, produz a humanidade desses indivíduos, 
fornecendo-lhes a linguagem e a cultura (MORIN, 2008, p. 95). 

 

À vista disso, fazendo arte, os sujeitos fazem cultura e, quanto maior o contato com 

a arte, maior a sensibilidade deles com as paisagens que os cercam. Logo, a 

paisagem é produto e produz concomitantemente os sujeitos. Ela molda os sujeitos 

e por eles é moldada, não de forma determinista, já que a exposição foi construída 

pelos sujeitos e também contribuiu para construir os sujeitos, ampliando a sua 

sensibilidade no momento de observar seus desenhos expostos. 

 

Assim sendo, identificamos apenas um dos caminhos viáveis para que esse material 

pedagógico fosse o resultado da atividade embasada na metodologia de aula de 

campo que compôs uma etapa da metodologia científica aqui empregada, para 

evidenciar que são possíveis outras maneiras de analisar os desenhos individuais e 

coletivos, com categorias e princípios diferentes. Ademais, fica aberto a sugestões e 

críticas que objetivem estruturar um processo de análise e compreensão dos 

materiais elencados para serem as amostras retiradas do interior de cada turma do 

6.º ano de 2018, do turno vespertino, da EEEFM Teófilo Paulino, que construíram 

este projeto de pesquisa e seu material educativo final. 

 

Os cadernos de Geoartes que participaram da exposição foram fixados nas antigas 

pranchetas usadas para as visitações em ambiente de múltiplos planos paisagísticos 

e fixadas nos primeiros painéis à esquerda, nos corredores de entrada da EEEFM 

Teófilo Paulino, sobre os desenhos coletivos que foram expostos em todos os 

painéis e murais que formam a exposição: quatro painéis, dos quais dois com fundo 
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branco, ainda à entrada dos pavilhões, e dois no final, perto das salas internas e 

coordenação, com fundo preto. Entre esses painéis, foram colocados murais de 

madeira, em um total de sete, que compõem também o ambiente interno da EEEFM 

Teófilo Paulino. Com isso, o acervo da exposição tomou por completo a parte de 

alvenaria de EEEFM Teófilo Paulino. 

 

A exposição de imagens continha também como acervo frases e imagens de autores 

que referenciaram este estudo, as quais foram impressas em folha de dimensões 

determinadas como A4, algumas coloridas, outras em preto e branco. 

 

Objetivamos, assim, religar os saberes por meio da arte, da paisagem como tema 

gerador, dos desenhos das paisagens de múltiplos planos como materiais possíveis 

de avaliar e uma complementação de ações e reflexões entre o vivido e 

experimentado nos espaços para além da sala de aula. No estudo, eles foram os 

seguintes: o pátio externo (espaço formal), Alameda dos Pinhais (espaço não formal 

não institucionalizado) e a Reserva Kautsky (espaço não formal institucionalizado). 

 

Os desenhos realizados nesses ambientes de múltiplos planos paisagísticos foram 

também selecionados para integrar o acervo, principalmente os desenhos coletivos, 

que fazem parte da atividade de campo, visto que sobre a construção desses 

desenhos coletivos e colaborativos recaiu o uso da metodologia de aula de campo, 

seguindo diversos autores renomados, de Compiani (1991, 1993, 2007) a Campos 

(2012, 2015). Logo, os desenhos coletivos, com as fotografias que os embasaram, 

parte dos cadernos de Geoartes com desenhos do pátio externo e da Alameda dos 

Pinhais são, por fim, o acervo da exposição de imagens – Fotografias e Desenhos: 

Formas, Cores e Tons – “Ler” as Paisagens e Fotografar o Mundo (quadro 15). 

 

Quadro 15 – Acervo da exposição 
Trabalhos 
coletivos/ 
Colaborati

vos 
Desenhos 
coletivos 

Fotografias 
tamanho 
200mm x 
300mm 

Fotografias 
tamanho 
150mm x 
200mm 

Fotografias 
tamanho 100 

mm x 
150mm 

Cadernos 
de 

Geoartes 

Pequenas 
citações e 
informaçõe
s sobre a 
exposição 
em folha 

A4 

Porta- 
retrato 
com 

fotografia 
140mm x 

90mm 

Total 
de 

itens 

22 22 8 70 6 24 1 153 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Cabe-nos ainda ressaltar que primeiro construímos os desenhos coletivos e, em 

seguida, escrevemos os textos coletivos. Tais escritos não integram a exposição por 

questões temporais, uma vez que nos foi necessário primeiramente finalizar os 

desenhos, colocá-los em exposição, para, daí em diante, escrevermos os textos 

coletivos. Com isso, os dias 1 e 2 de outubro foram planejados para decorarmos os 

painéis, com a fixação dos trabalhos coletivos em folhas Canson A4, acompanhados 

das devidas fotografias que representavam cada projeção da imagem fotografada, o 

que resultou na montagem de 22 trabalhos em grupos colaborativos. 

 

É indispensável alertarmos que tais trabalhos somente saíram das salas de aula 

para os painéis e murais depois que cada grupo havia colado as folhas Canson A4 

em uma base de fundo branco. Nesse momento, o objetivo era unir as folhas de 

papéis Canson A4 pintadas individualmente, para formar um material coletivo e 

colaborativo. Sendo assim, formaram-se cartazes de diversos tamanhos, com 

imagens coladas tanto vertical como horizontalmente, mostrando certa harmonia 

entre o proposto e elaborado como prática pedagógica e revelando paisagens, 

formas, cores e tons que formaram o quadro paisagístico local. 

 

Por isso, a atenção recaiu sobre os desenhos coletivos, mas inserimos na exposição 

também parte dos desenhos individuais, foram seis cadernos de Geoartes afixados, 

mostrando desenhos feitos nas visitas ao pátio externo e à Alameda dos Pinhais. 

Assim, os desenhos coletivos, eles próprios, até chegarem a exposição, passaram 

por três etapas: a primeira, ainda no caderno de Geoartes, quando os sujeitos 

realizaram a seleção da fotografia, a divisão e a representação no caderno de 

Geoartes; a segunda em folha Chamex A4; e a terceira em folha Canson A4. A 

exposição de imagens ampliou o contato dos sujeitos com a arte, coloriu os 

corredores da EEEFM Teófilo Paulino (figuras 79, 80 e 81) e, consequentemente, 

rompeu os limites das disciplinas Geografia e Artes, construindo uma 

transdisciplinaridade, o ambiente da Geoartes. 
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Figura 79 – Painéis da exposição de imagens no interior da EEEFM Teófilo Paulino 
com parte do acervo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
 

Portanto, acreditamos ser a exposição de imagens um material educativo contra-

hegemônico e colaborativo. Ela teve como público-alvo toda a comunidade, aqui já 

incluímos a comunidade escolar, os pais e responsáveis dos educandos da EEEFM 

Teófilo Paulino. 

 
Figura 80 – Painel à direita, no corredor de entrada do pavilhão de acesso a salas de 
aula; parte da exposição de imagens no interior da EEEFM Teófilo Paulino com 
parte do acervo 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 
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Acreditamos que ela possibilitou a práxis transdisciplinar, capaz de auxiliar a romper 

com a fragmentação imposta pela educação formal, pois muitos foram os 

questionamentos aos educandos e educadores envolvidos sobre qual disciplina 

produziu tal exposição. Alguns pais e responsáveis de educandos perguntaram à 

equipe pedagógica da EEEFT Teófilo Paulino: quem foi o professor responsável pela 

exposição? Professor de Geografia ou professora de Artes? 

 

Figuras 81 – Murais de madeira com partes do acervo da exposição, na entrada do 
pavilhão de acesso as salas de aula 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Ao dizermos que tais trabalhos foram desenvolvidos nas aulas de Geografia, muitos 

pais se mostraram impressionados com a proximidade com o mundo sensorial das 

artes (figura 82). 
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Figura 82 – Mural de madeira com parte do acervo da exposição, revelando as duas 
últimas etapas, expostas lado a lado no mesmo painel 

 
Fonte: Arquivo do autor (2018) 

 

Logo, acreditamos que a EEEFM “Teófilo Paulino” ganhou cores, formas e tons com 

a exposição de imagens. Os corredores dessa instituição encheram-se de vida e 

arte, revelando o vivido e o percebido pelos sujeitos desta pesquisa. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os levantamentos preliminares nestas considerações finais possibilitaram-nos 

identificar as aproximações realizadas em direção aos nossos objetivos e as 

respostas encontradas para as hipóteses formuladas. No tocante ao objetivo geral, 

que é investigar estratégias para o processo de ensino-aprendizagem pautado na 

compreensão das inter-relações socioambientais entre os sujeitos e as paisagens, a 

produção de saberes e conhecimentos vividos na/da prática pedagógica, 

problematizando, a indissociabilidade entre o vivido, o percebido e as experiências 

socioambientais, culturais, artísticas, sensoriais e políticas advindas dessas inter-

relações, esta pesquisa adentrou esse universo científico, apresentando uma 

proposta sólida de construção de um caderno pedagógico intitulado caderno de 

Geoartes, que expressa pontos de aproximações e distanciamentos de práticas 

pedagógicas indicadas por diversos autores e pesquisadores da Educação, 

sobretudo na especificidade do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Nas linhas e entrelinhas desta pesquisa, consolidamos uma práxis transdisciplinar, 

rompendo as fronteiras entre Geografia e Artes, o que foi elucidado com as falas e 

posturas dos sujeitos quanto à disciplina propositora da exposição de imagens que 

deram vida aos corredores da EEEFM Teófilo Paulino na primeira semana de 

outubro de 2018, cujos pilares fundamentais deste estudo foram a “Teoria da 

Complexidade”, de Morin (2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011) e a Pedagogia 

Libertadora, seguindo os escritos de Paulo Freire (1980, 1988, 2005, 2006 e 2010) e 

outros autores desta corrente. Sendo assim, o desenvolvimento das visitas aos 

espaços de múltiplos planos paisagísticos e principalmente a metodologia 

pedagógica de aula de campo (CAMPOS, 2012, 2015) muito auxiliaram no construir 

do cotidiano escolar com relações mais horizontais entre os sujeitos. 

 

No que concerne aos objetivos específicos, entre os quais o primeiro é identificar 

propostas pedagógicas já consolidadas em livros voltados para educadores que 

relacionem o ensino do conceito de paisagem e a produção de desenhos, sobretudo 

no campo do ensino-aprendizagem para turmas do ensino fundamental, foram 

analisadas três propostas, cada qual em um livro diferente. Ademais, foi separada 
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uma seção deste relatório de dissertação que contemplou uma análise profunda e 

individual de cada livro, identificando itens de aproximação e distanciamento com a 

nossa. Foi apresentado também como objetivo específico caracterizar a EEEFM 

Teófilo Paulino e a Reserva Kautsky: concernentemente à escola, demos ênfase ao 

pátio externo, à Alameda dos Pinhais, identificamos uma planta arquitetônica dos 

espaços edificados e, sobretudo, caracterizamos seu quadro de turmas com o 

número de educandos em 2017/2018; e, no referente ao espaço de educação não 

formal institucionalizado, a atenção recaiu sobre a Reserva Kautsky, principalmente 

os aspectos gerais que envolvem a Capela da União. 

 

No que diz respeito a outro objetivo neste trabalho científico, foi evitar o caminho tão 

comum em pesquisas de estudo de caso escolar que condicionam os educandos a 

simples dados quantitativos e colocam a paisagem como algo estanque, sem vida, 

nem cultura, nem dimensão humana. À vista disso, realizamos a exposição de 

imagens para que os educandos construíssem a arte e a arte os reconstruíssem. 

 

Além disso, um segundo material educativo estava sendo materializado, um caderno 

pedagógico, denominado caderno de Geoartes, que constitui um modelo para 

reprodução, com a finalidade de potencializar as práticas pedagógicas que tenham 

as paisagens como eixo dinamizador do processo de ensino-aprendizagem, capaz 

de romper o limiar das fronteiras das disciplinas de Artes e Geografia. 

 

Concluímos, ainda, que preliminarmente a hipótese levantada foi aceita, pois um 

novo cotidiano escolar foi vivenciado e experimentado, consolidando a 

transdisciplinaridade e principalmente propondo uma metodologia pedagógica capaz 

de reconfigurar as inter-relações entre os sujeitos e as paisagísticas integrantes do 

quadro visual/paisagístico do entorno da EEEFM Teófilo Paulino, no município de 

Domingos Martins, no estado do Espírito Santo. 

 

A fim de compreendermos as inter-relações entre os sujeitos e as paisagens ali 

existentes, objetivamos um processo de ensino-aprendizagem transdisciplinar 

(MORIN, 2004, 2008) que religasse os saberes e elevasse a conscientização 
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(FREIRE,1980, 2010) dos sujeitos, colocando-os como agentes das mudanças na 

realidade concreta. 
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APÊNDICE A – Termo de autorização condicionada para o desenvolvimento da 
pesquisa de mestrado na EEEFM Teófilo Paulino 

 
 

AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA 
 
 

Eu, ......................................................................................................, ocupante do 

cargo de diretor(a)/gestor(a) na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Teófilo Paulino, situada na Alameda dos Pinhais, Centro, Domingos Martins-ES, 

autorizo a realização da pesquisa de mestrado intitulada “A aula de campo e a 

transversalidade na construção do aluno/cidadão: a (res)significação dos elementos 

paisagístico-pedagógicos da Reserva Kautsky (Domingos Martins-ES)”, sob a 

responsabilidade do pesquisador Hélio Queiroz Alves, mestrando do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, respeitando a legislação em vigor 

sobre ética em pesquisa em seres humanos no Brasil (Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde n.º 196/96 e regulamentações correlatas). Afirmo que fui 

devidamente orientado sobre a finalidade e objetivo da pesquisa, bem como sobre a 

utilização de dados exclusivamente para fins científicos e sua divulgação posterior, 

sendo que meu nome será mantido em sigilo. 

 

 

Domingos Martins-ES, 19 de abril 2017 

 

 

______________________________ 

Diretor(a)/Gestor(a) 

EEEFM Teófilo Paulino 
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APÊNDICE B – Requerimento de autorização para desenvolvimento de pesquisa 
com educandos na EEEFM Teófilo Paulino 

 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Teófilo Paulino” 

Ato de Reconhecimento – Resolução 41/75, de 28/11/75, do CEE 

Alameda dos Pinhais, s/n – Domingos Martins-ES – CEP:29260-180 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

Autorizo o uso de imagens (fotos, vídeos, áudios) do(a) meu (minha) filho(a)______ 

(nome do(a) educando(a))____________________________________ do 6.º ___ 

ano do ensino fundamental, bem como a sua participação em Pesquisas e Aulas de 

Campo, sob a supervisão do professor de Geografia Hélio Queiroz Alves, para 

finalidades pedagógicas diversas. 

 

 

Assinatura do responsável: ____________________________________________ 
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ANEXO A – Credencial de guia de turismo – registro no Cadastur, do Ministério do 
Turismo 
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ANEXO B – Capa do livro da autora Rosângela Doin de Almeida, com o título 
“Cartografia escolar”, impresso pela editora Contexto – 2010 
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ANEXO C – Capa do livro dos autores Nídia Nacib Pontuschka, Tomoro Iyda 
Paganelli e Núria Hanglei Cacete, com o título “Para ensinar e aprender Geografia”, 

da Editora Cortez, 3. ed., 2009 
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ANEXO D – Capa do Iivro coordenado pelo professor Marcio Rogério de Oliveira 
Cano, com as propostas para o ensino de Geografia do professor Robson da Silva 

Pereira, ano de 2012 
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ANEXO E – Placa fixada na parede da Capela da União que transmitem 
informações sobre este patrimônio histórico cultural-religioso edificado em Domingos 

Martins-ES 
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ANEXO F – Material de consulta – Artes – elaborado pelos sujeitos da pesquisa 
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ANEXO G – Papel utilizado para a segunda reprodução da fotografia – folha 
Chamex branca, dimensões de 210mm x 297mm e 75 g/m² 
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ANEXO H – Papel utilizado para a terceira reprodução da fotografia – folha utilizada 
para a produção dos desenhos que compõem a exposição de imagens 
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ANEXO I – Caderno pedagógico de Geoartes 
 

 


