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Resumo 

O presente estudo se propõe a compreender a importância do Estudo do Meio, já que este 

proporciona aos alunos o contato direto com a realidade, e assim, possibilita aos mesmos o 

desenvolvimento de um olhar mais crítico, reflexivo e investigativo diante da realidade, evidenciando 

também a análise da paisagem que auxilia na compreensão da relação homem-espaço, tornando o 

ensino-aprendizagem mais significativo. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com 

autores, Lopes e Pontuschka (2009), Santos (1988), Somma apud Oliveira (2009). E posteriormente, 

foi realizada uma oficina “Um olhar geográfico sobre as transformações na paisagem de locais 

históricos na cidade de Caetité-Ba” com os alunos do 8º ano do Colégio Estadual Tereza Borges de 

Cerqueira, com o intuito de desvelar a importância do Estudo do Meio para o Ensino de Geografia e a 

contribuição da análise da paisagem para um ensino mais reflexivo e participativo. Neste sentido, foi 

aplicado um questionário (apêndice 1). Feita a análise dos questionários as principais considerações 

são que tanto o Estudo do Meio quanto a analise da paisagem contribui significativamente para a 

formação de docentes mais críticos e participativos na sociedade em que vivem. 
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Introdução 

A Geografia, utiliza-se de categorias para basear seus estudos, dentre esses podemos destacar 

paisagem, região, território e lugar, onde seu principal objetivo de analise é o espaço Geográfico. 

A paisagem como categoria, configura-se como um importante aspecto que permite a 

observação e análise de como o homem produz e reproduz o espaço, evidenciando a organização do 

mesmo através da ação do homem. Assim, a paisagem é heterogênea, herança de diferentes momentos, 

sendo objeto de mudanças e reflexão (SANTOS, 1988). Para os discentes essa reflexão constitui-se 

como de fundamental importância visto que a mesma vai proporcionar além de uma analise mais 

crítica sobre a realidade vivida, aproxima os alunos da realidade. 

Neste sentido, o Estudo do Meio se faz presente para uma melhor compreensão e 

aprimoramento do olhar geográfico. O ensino de Geografia através do estudo do meio, busca uma 

forma diferenciada de ensinar ao aluno através de uma analise orientada, direcionando o seu olhar para 

além do que é percebido. Somma apud Oliveira (2009, p. 165) destaca: 

Nós, professores de geografia, temos a oportunidade de transformar essas 

percepções desordenadas, baseadas em uma dinâmica funcional, em 

categorias de conteúdos e habilidades significativas para o desenvolvimento 

da inteligência. (p.165) 

 

No momento em que o docente faz uso do estudo do meio, este possibilita que nos alunos se 

desenvolva um olhar critico, tornando-o um individuo investigativo sobre a modo de vida social. 
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Tendo como objetivo verificar a aplicabilidade dos diversos conhecimentos selecionados para o 

ensino. Desse modo o estudo do meio possibilita ao docente certo distanciamento do modelo de 

educação basicamente tecnicista, fornecendo a esses a autonomia relativa necessária a sua valorização 

intelectual, tornando-o parte importante na elaboração e implementação dos currículos escolares. 

Nesse sentido, Lopes e Pontuschka (2009, p. 186) evidenciam: 
[...] Assim, as práticas de campo em um Estudo do Meio não devem ser 

caracterizadas como uma ocasião de ruptura do processo de ensino-

aprendizagem. Ao contrário, fazem parte dele, são momentos especiais, sem 

dúvida, mas que não se sustentam isoladamente. 

 

Sabendo da relevância deste tema para o Ensino de Geografia foi realiza uma oficina com o 

tema “Um olhar geográfico sobre as transformações na paisagem de locais históricos na cidade de 

Caetité-Ba” e posteriormente foi aplicado um questionário com o intuito de compreender a 

importância do Estudo do Meio para o Ensino de Geografia e influência da análise da paisagem para 

um ensino mais significativo. 

 

 Metodologia 

 Para o presente estudo foi elaborada uma oficina que teve como público alvo os discentes das 

turmas do 8º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual Tereza Borges De Cerqueira, Caetité-

BA. O planejamento iniciou-se fundamentado na proposta do tema “Estudo do Meio”, que, por 

conseguinte deu subsídio para a escolha da categoria paisagem, como um dos aspectos a serem 

observados. Dessa maneira, esta oficina foi intitulada “Um olhar geográfico sobre as transformações 

na paisagem de locais históricos na cidade de Caetité-Ba”, levando em consideração o conceito de 

paisagem e a influencia dos comércios para tais transformações. 

Em sala de aula, a ação iniciou-se com a exposição do que é o Estudo do Meio e qual a sua 

relevância no ensino de Geografia. Além de relatar para eles que iríamos fazer o percurso com saida 

da Escola, com a primeira parada no Hospital Nossa Senhora Santana, passando pela Avenida Santana 

até chegar a Praça da Catedral, mostrando também o mapa de localização dos pontos visitados (figura 

1). 

 

 
                      Figura 1: percurso realizado na aula de campo. 

                      Fonte: Aula de campo, setembro 2014. 

 

Foi iniciado o percuso, tendo a primeira parada próximo do Hospital Nossa Senhora Santana, 

onde explicamos e mostramos fotos antigas para que eles pudessem compreender as transformações 

que ocorreram na paisagem ao decorrer do tempo. O Hospital configura-se como um ponto estratégico 

para a cidade, por possuir uma função regional, tendo em vista que atrai o publico da região 

provocando transformações na área em seu entorno, atraindo a concentração de comercios e mudando 

a dinâmica da paisagem.                    

Posteriormente, seguimos para a Catedral pela Avenida Santana em que foi solicitado que 

observassem o trajeto feito para que analisassem como a paisagem veio se modificando.  Uma vez que 

ao longo da avenida é possivel perceber que a paisagem foi modificada em função da dinâmica do 



comercio, onde houve uma concentração não apenas das lojas e estabelecimentos comerciais, mas 

também de serviços como o banco do Brasil, Caixa e Lotérica. 

Assim, que chegamos no destino traçado, discutimos sobre o que conseguiram enxergar e 

pedimos  que fizessem uma exposição para o grupo da observação que obtiveram desta visita nos 

pontos históricos de Caetité. Neste local, foram mostradas antigas fotografias da Igreja e exposto aos 

discentes um pequeno contexto histórico dos lugares visitados da respectiva Cidade. A oficina teve 

como ponto de encerramento a Praça da Catedral. Por esta ser  um ponto de indentidade da cidade e 

conter significado histórico, mostrando que apesar das mudanças que ocorreram na paisagem, esses 

pontos  resistem ao tempo por ser o ponto de referência do início da construção da cidade e ter um 

significado religioso. 

Por fim, foi solicitado aos estudantes a escrita de um relátorio em que descrevessem qual o 

conhecimento que obtiveram, tanto do Estudo do Meio e sua importância na Geografia, quanto dos 

pontos visitados sobre o olhar geográfico da transformação na paisagem a partir das explicações e 

discursões que tivemos no período da aula de campo. Em útimo, aplicou-se um questionário com 09 

questões que teve como intuito saber se os mesmos entenderam o que foi explicado. E se a escrita do 

relátorio os ajudaram a atingir um aprendizado do que é o Estudo do Meio qual a sua relevância, e se 

consegueriam compreender e visualizar as transformações na paisagem ocorridas nos pontos históricos 

da cidade de Caetité. 

 

Resultados 

 O Estudo do Meio realizado com a turma do 8º ano revelou que os alunos modificaram seus 

entendimentos sobre o trajeto realizado da escola até a Praça da Catedral, assim como relata o aluno A 

“Caetité como várias outras cidades passou do velho para o novo sofrendo várias modificações, 

sendo ampliada, reformada”. Deste modo, percebe-se que o discente A notou as transformações que a 

cidade veio sofrendo ao longo do tempo, dando enfoque a construção de edifícios e obstruindo a 

paisagem. 

 Conforme o aluno B “Nosso espaço sofreu bruscamente e em minha opinião foi mal dividido, 

e mal administrado poderia desenvolver muito mais”, o Estudo do Meio se constitui como um trabalho 

interdisciplinar que promove a proximidade do indivíduo com a realidade vivida. Configurando-se 

assim, um processo de ensino e aprendizagem que proporciona uma visão e análise crítica das 

ocorrências sociais, em que os alunos sem duvidas demostraram facilidade neste processo, pois 

revelaram ter compreendido com facilidade as mudanças na paisagem através do Estudo do Meio, 

como mostra o gráfico abaixo.   

             

 
Figura 01: O Estudo do Meio o fez compreender as mudanças ocorridas na paisagem? 

Fonte: Aula de campo, Setembro de 2014. 

 

 

Conforme é possível perceber na Figura 01, na turma do 8º ano do Tereza Borges de Cerqueira 

em que foi aplicado o questionário da oficina, os dados apontam que a maioria dos alunos, com um 

percentual de 88%, responderam que “sim”, que através do estudo do meio foi possível compreender 



as mudanças ocorridas na paisagem, demonstrando a importância dessa linguagem para compreensão 

do conteúdo. 

O Estudo do Meio neste contexto analisado mostra-se como uma atividade pedagógica 

interdisciplinar é relevante. Com a realização da Aula de Campo foi possível verificar que o processo 

ensino-aprendizagem dos alunos se tornou mais significativo, uma vez que com esta atividade 

observaram-se na prática as mudanças da paisagem do antes e depois da sua cidade.  

Entretanto, nota-se que os outros (12%) afirmaram um pouco, não compreendendo a 

importância do Estudo do Meio para uma melhor análise das paisagens. É nítido colocarmos em 

questão que o estudo do meio é uma atividade que visa melhor compreensão do aluno. É valido 

colocarmos ainda que independente da atividade pedagógica desenvolvida, a compreensão de cada 

aluno é subjetiva, e que alguns podem ter assimilado melhor a atividade do que outros.  

O docente muitas vezes tem que readaptar suas atividades em sala para uma melhor 

compreensão do aluno acerca de um determinado conteúdo e/ou tema. É importante colocarmos que 

(0%) disseram que não conseguiram compreender as mudanças ocorridas na paisagem através do 

Estudo do Meio demonstrando o quão é importante trabalhar com novas práticas pedagógicas, 

independente de qual seja ela. É preciso que o docente se renove, afim de sempre almejar resultados 

significativos, tanto para se como para o aluno.    

              

 
Figura 02: A escrita do relatório o ajudou no entendimento do tema? 

Fonte: Aula de campo, Setembro de 2014. 

 

 A partir da Figura 02 exposta, nota-se que 74% dos alunos conseguiram desenvolver a escrita 

do relatório tanto pela exposição em sala quanto a ida em campo. Além da escrita de uma atividade 

proposta, a maioria dos alunos afirmaram que o conhecimento do Estudo do Meio foi importante para 

a formação deles. 

Já 19% disseram que entenderam um pouco sobre o conteúdo trabalhado, onde nota-se que 

estes não conseguiram assimilar o assunto abordado, tendo assim dificuldade na escrita do relatório 

solicitado a eles. Um percentual de 7% dos alunos indicou que não conseguiram desenvolver a escrita 

do relatório a partir do que foi estudado em sala de aula, mostrando assim o pouco interesse do mesmo 

em relação à explicação em sala sobre o Estudo do Meio.    

  

Conclusões 

 

O Estudo do Meio constitui-se como uma linguagem que possibilitou um olhar mais 

investigativo e crítico sobre a paisagem em Caetité, já que foi através deste que os discentes 

relacionaram os conteúdos com a prática. Visto que quando levados a campo os mesmos 

desenvolveram uma aprendizagem significativa, revelando uma capacidade de compreensão maior 

através da aula de campo. 

 Foi possível ainda perceber que a analise da paisagem foi fundamental, revelando uma 

dinâmica por trás das transformações, uma vez que os discentes pautaram suas observações a partir da 

mesma, destacando-a como primordial para a análise do espaço estudado, constatando a importância 

que as categorias geográficas possuem para o Ensino de Geografia. 



Sobre as observações dos pontos históricos, percebe-se que o ensino possui fragilidades no 

que tange a discussão de temas próximos do cotidiano do aluno, pois os discentes conhecem aspectos 

de outras cidades, estados, países, mas pouco sabe do espaço em que vivem.  
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