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RESUMO 
 
O trabalho tem por finalidade socializar experiências adquiridas através de observações na escola 
estadual da Educação Básica Professor Joca Vieira localizada em Teresina (PI) - Brasil, oportunizada 
pelo Programa de Iniciação a Docência - PIBID da Universidade Federal do Piauí, área de Geografia. 
Partiu-se de reflexões acerca de práticas de ensino consideradas tradicionais, que despertam pouca 
atenção dos alunos, refletindo-se no pouco envolvimento e no baixo rendimento escolar apresentado 
por eles. Diante dessa situação viu-se a necessidade de desenvolver aulas mais atrativas do ponto de 
vista didático, despertando maior interesse e participação dos alunos, especialmente no que tange ao 
trabalho com assuntos vinculados ao cotidiano. Assim, busca-se evidenciar a importância de aulas 
diferenciadas que podem ser realizadas extraclasse, por exemplo, em ambientes naturais, fato que 
contribui significativamente para o aprendizado de conceitos geográficos. Que tais práticas aumentam 
o interesse e a fascinação do aluno pela Geografia, podendo constituir-se numa aprendizagem 
duradoura por exercitar a relação teoria-prática. Desse modo, o texto relata uma atividade sobre os 
biomas brasileiros a partir de um trabalho de campo realizado na 1ª Floresta Nacional de Palmares, 
localizada em Altos (PI) - Brasil, uma das mais significativas áreas de floresta decidual mista do Piauí. 
Previamente a sua realização efetuou-se pesquisa bibliográfica sobre as técnicas de estudo do meio e 
aulas de campo junto a autores especialistas na questão numa visão geográfica e pedagógica. O 
desenvolvimento do trabalho se deu em dois momentos complementares: primeiro através de aulas 
expositivas dialógicas, abordando-se os conteúdos referentes aos biomas brasileiros e as unidades de 
conservação ambiental. No segundo momento os alunos foram convidados a participar da aula de 
campo a 1ª Floresta Nacional de Palmares, verificando in loco as principais características dessa 
formação vegetal. Na oportunidade, demonstraram interesse e motivação em relação à área, 
reconhecendo a importância de sua conservação no que concerne a fauna e a flora e sua fruição como 
local de lazer. Concluído o trabalho de campo os alunos elaboraram relatos significativos da 
experiência, ressaltando a sua contribuição para o melhor entendimento de determinados conceitos 
estudados na escola, percebendo a sua concretização na realidade. Tal fato demonstra a relevância de 
métodos alternativos às aulas exclusivamente expositivas dominantes nas escolas, constituindo uma 
opção viável e enriquecedora no estudo de Geografia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com nosso cotidiano cada vez mais dinâmico o ambiente escolar se modifica, pois entre a 

relação aluno-professor-aprendizagem há distâncias e aproximações diferenciadas de épocas 

passadas, onde o ensino tradicional era suficiente para formar o que se pretendia, mão de obra 

qualificada, ou seja, técnico operador de funções e nada mais. Hoje essa abordagem tradicional não 

sacia as necessidades vigentes. Necessidades essas que requerem do homem mais que o ato de 

fazer, o que se pretende formar atualmente de acordo com a abordagem progressista é cidadãos 

conscientes dos seus fazeres e capazes de transformar sua realidade.  

Como aspirantes a educadores embasados nas teorias progressistas e com o sentimento de 

transformar as escolas públicas em verdadeiras escolas da vida e transformação social procuramos 

traçar metodologias que concordem com nossas referencias, assim procuramos estabelecer um vinculo 

autentico entre a teoria discutida na academia e pratica do ensino da geografia escolar. 

Pensando nisso e se servindo da experiência proporcionada pelo Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da universidade federal do PIAUÍ-BRASIL, realizamos uma aula 

de campo significativa com os alunos do 2º ano da Unidade Escolar Joca Vieira – PI – BRASIL. 

Proporcionamos a esse grupo de educandos uma aula fora do ambiente escolar, onde podemos 

enxergar juntos a teoria discutida anteriormente em sala, pudemos assim nos cercar de uma realidade 

apenas idealizada. Como objetivos específicos traçamos a socialização e a motivação dos educandos 

dessa unidade escolar. Para alcançarmos tais objetivos realizamos uma pesquisa bibliografia em livros 

e web sites, considerando os conteúdos de biomas e unidades de preservação e conservação 

ambiental. 

Nesta aula de campo entendemos como funciona um ecossistema, conhecemos um pouco de 

nossa biodiversidade entrando em contato com a fauna e flora de uma área de conservação ambiental 

conhecida como Floresta Nacional dos Palmares, localizada no município de Altos (PI), na BR 343, Km 

23 sentido Teresina – Atos, Brasil. Essa experiência foi anteriormente planejada com uma revisão 

bibliográfica, após esse planejamento explanamos sobre os biomas mundiais, brasileiros, as unidades 

de conservação e a importância de preservamos a natureza e seus recursos naturais. 

Feito a explanação levamos os alunos para a Floresta Nacional dos Palmares, onde os alunos 

foram orientados por um instrutor, esse responsável pela administração dessa unidade de conservação 

ambiental. Esse caracterizou os biomas brasileiro e local, exemplificando como funciona as diversas 

áreas de conservação e preservação ambiental. Fez também demonstrações sobre as variedades de 



animais e plantas existentes na floresta dos palmares. Faz-se necessário ressaltar que essa orientação 

inicial foi realizada ao ar livre em contato com a natureza. 

Depois de uma orientação foram dividimos educandos, monitores e professora, em grupos 

cada um com um guia, que nos guiou por diferentes trilhas, essas repletas de plantas e animais e de 

relevo íngreme, onde os alunos conheciam as características de cada espécie e se divertiam pela 

caminhada. Esses se mostravam empolgados e motivados a participar de uma aula dinâmica e prática. 

Assim se configurou nossa experiência onde a teoria e a prática se encontraram e se mostrou 

significativa em um processo de ensino aprendizagem que se efetivou, sem muitos recursos, mas com 

planejamento e muita força de vontade de quem se dispôs a ser um verdadeiro educador. O resultado 

dessa aula de campo foi uma aprendizagem efetiva e motivadora onde educandos do ensino regular e 

licenciandos de geografia aprenderam a importância de uma aula bem planejada e de uma teoria aliada 

a prática. 

2. O ENSINO PROGRESSISTA, UMA NOVA ABORDAGEM PARA UMA PRÁTICA EFETIVA 

As variadas transformações da sociedade refletem transformações no ambiente escolar, pois a 

escola não é um lugar individualizado, é sim uma parte de um todo social e econômico. Pensando 

assim não há justificativas para nós educadores e futuros educadores continuarmos propagando aulas 

de abordagem tradicional, uma vez que as necessidades atuais de nossos alunos extrapolam o ato de 

reproduzir conceitos já formados e com origens fugidias de nossa realidade. 

É preciso não se desligar das referências discutidas na academia se queremos ser educadores 

bem qualificados e que se preocupem com a aprendizagem de seus alunos.  São esses objetos que 

devem permear qualquer prática que se diga autentica e efetiva. Essa abordagem de querer realizar 

aulas efetivas embasada na teoria progressista que defende a criação do conhecimento pelo próprio 

ser, e a partir das experiências vividas coletivamente. “O paradigma progressista alicerça uma 

educação que leva em consideração o individuo como um ser que constrói sua própria história. O 

desenvolvimento intelectual se apresenta por meio de compartilhamento de ideias, informações, 

responsabilidades, decisões e cooperações entre indivíduos”. (BEHRENS, 2010, p. 71). 

Para alcançarmos um processo de ensino aprendizagem progressista é preciso pensar antes 

de tudo em um novo modelo de escola, essa sendo um ambiente de construção de conhecimento, 

onde educandos e professores são os sujeitos do processo. A escola deve levar aos educandos um 

ensino significativo e de acordo com sua realidade. A metodologia empregada deve se basear no 



diálogo horizontal entre professores e educandos, além de proporcionar um elo entre a teoria e prática. 

Essa motivadora e efetiva. 

Segundo FURLAN (2006, p. 9): 

Observa-se em todos os seguimentos da educação que os professores têm buscado 
nesse modo de trabalhar uma abordagem pedagógica significativa para seus alunos. 
De fato, o trabalho com projetos permite a compreensão das estruturas internas de 
um conteúdo que intencionalmente está sendo ensinado, no entanto, sem distinguir 
esse processo de outros que o professor cotidianamente planeja para conduzir o 
seu trabalho. Eleger uma metodologia que valorize as representações dos alunos, 
que parta de uma problemática, que permita uma vivência de situações desafiadoras 
de aprendizagem, deve permear todas as escolhas didáticas do professor.  
 

Proporcionar aulas mais dinâmicas de acordo com as necessidades atuais é realizar aulas que 

detenham significado para os educandos, eis aí um dos principais objetivos do processo de ensino 

aprendizagem ao qual nos propomos a desenvolver na Unidade Escolar Joca Vieira como monitores do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da universidade federal do PIAUÍ-

BRASIL.  

Juntamente com esse objetivo procuramos traçar neste artigo uma metodologia que 

caracterize, além de uma transposição didática da geografia acadêmica para geografia escolar, mas 

também uma prática de qualidade que leve aos educandos uma aproximação da teoria da sala de aula 

para a realidade fora do ambiente escolar. “O princípio da vivência aplica-se à consideração ao 

conhecimento formado no cotidiano e nas experiências anteriores dos alunos, assim como em suas 

experiências atuais, associando-o aos significados do conhecimento teórico e de suas relações com 

fatos da realidade, as vida”. (RANGEL, 2010, p. 30). 

Segundo CAVALCANTE, (2002, p. 71): 

Ensino é um processo de conhecimento do aluno mediado pelo professor, no qual 
estão envolvidos, de forma interdependente, os objetivos, os conteúdos, os métodos 
e as formas organizativas do ensino. Nesse processo, os objetivos devem nortear os 
conteúdos e os métodos. E os procedimentos são as formas operacionais do 
método de ensino, isto é, são as atividades para viabilizar o processo de ensino, tal 
como ele é concebido teórica e metodologicamente. São formas cujos conteúdos 
são os encaminhamentos efetivados para o processo de conhecimento pelo aluno. 

Aulas de campo proporcionam quando bem planejadas, um estudo do meio que permite o 

conhecimento na prática de um todo complexo apenas idealizado na sala de aula. Permite então a 

aproximação do aluno com aquilo que antes lhe parecia estranho, assim o aluno tem o contato 

concreto com o conteúdo que circundava apenas na sua imaginação. Esse contato é um passo na 



reflexão dos alunos sobre o assunto, no caso é um passo para a reflexão e compreensão do 

funcionamento de um ecossistema, além de ser subsidio para atitudes de preservação do meio 

ambiente.  

Segundo FARIA et al. (2007, p. 111): 

Sair do ambiente escolar, por si só, gera um efeito geralmente positivo sobre o 
interesse dos alunos pelo conteúdo. Mas mais do que isso, atividades práticas fora 
do ambiente escolar são fundamentais no ensino de geografia, pois permitem ao 
professor a proposição de questões reais e de importância concreta para os alunos. 

O encontro com o meio diferenciado por si só traz consigo um despertar para os jovens, que 

em sua maioria buscam dinamização em suas vidas. Uma aula de campo pode proporcionar isso e um 

conhecimento de uma diferente realidade que muitas vezes não faz parte do seu cotidiano, mas faz 

parte do todo que nos cerca. Além disso, toda aulas de campo proporcionam a socialização dos alunos 

entre si, e com o espaço visitado.  

Segundo PONTUSCHKA (2009, p.174): 

Uma das etapas importantes do estudo do meio é o trabalho de campo – a saída da 
sala já permite outro modo de olhar. O aluno pode, se bem orientado, utilizar todos 
os seus sentidos para conhecer melhor certo meio, usar todos os recursos de 
observação e registros e cortejar as falas de pessoas de diferentes idades e 
profissões.  

3. MEIO AMBIENTE, UMA PRÁTICA INTERDISCIPLINAR. 

A abordagem interdisciplinar da questão ambiental nos é justificada através do fato de que 

seus conteúdos possuem tanto caráter conceitual quando relacionamos conceitos, fatos e princípios, 

procedimental, atitudinal com práticas de valores, assim como normas e atitudes. Tais conteúdos 

quando se inter-relacionam criam características que os tornam comuns, esta abordagem tornada 

comum às diversas disciplinas torna a experiência adquirida significativa e enriquecedora, pois coloca o 

aluno como agente ativo no processo, fazendo com que o mesmo adquira suas próprias experiências a 

partir da observação a campo (BRASIL, 2007). 

Essa transversalidade nos conteúdos presenciada na contemporaneidade nos quais há 

grandes transformações socioeconômicas, políticas e ambientais que muitas vezes é abordada de 

forma destrutiva, culmina em uma degradação humana ferindo principalmente os valores em 

sociedade.  



Essa transformação nos ambientes naturais nos é revelado desde o início do processo de 

industrialização e tem como principal causa o acelerado crescimento da população, e do consumo 

exacerbado dos recursos naturais, assim vários ambientes sofrem diretamente esses efeitos e muitos 

se encontram em situações alarmantes, se encaminhando para a extinção tanto dos próprios 

ambientes quanto das espécies que nele habitam. Essa utilização sem consciência tem dificultado os 

organismos de fazer a própria manutenção do ambiente terrestre tornando a vida no planeta menos 

agradável para a espécie humana e para os organismos vivos que o habita.    

Permeando as novas mudanças ocorridas com o processo de industrialização, urbanização e 

as inovações tanto tecnológica quanto dos modelos de civilizações as consequências que nos são 

reveladas remete aos desastres ocasionados sobre o meio ambiente, que se torna cada dia mais 

poluído, devastado, podendo comprometer, assim como tem comprometido a sobrevivência das 

gerações futuras, confirmadas com as palavras de BOFF (1999, p. 20). 

Há um descuido e um descaso na salvaguarda de nossa casa comum, o planeta 
Terra. Solos são envenenados, ares são contaminados, águas são poluídas, 
florestas são dizimadas, espécies de seres vivos são exterminadas; um manto de 
injustiça e de violência pesa sobre dois terços da humanidade. Um princípio de 
autodestruição está em ação, capaz de liquidar o sutil equilíbrio físico-químico e 
ecológico do planeta e devastar a biosfera, pondo assim em risco a continuidade do 
experimento da espécie homo sapiens e demens. 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (RIO 96), 

chamou a atenção de vários países inclusive o Brasil onde foi estabelecido um conjunto de medidas a 

adotar para conservação da diversidade de cada local. E uma das formas de conservar a 

biodiversidade do país é o próprio estabelecimento de um sistema de áreas protegidas. A partir desse 

ponta pé inicial foram desenvolvidas áreas com essas características e objetivando não somente 

preservar, mas educar ambientalmente a sociedade como um todo. Podemos citar mais recentemente 

a realização da Rio +20 realizada no Rio de Janeiro em julho/ 2012, no qual traz discussões a cerca de 

questões que envolvem as mudanças climáticas e seus impactos sobre as gerações futuras.  

Esses temas estão intrinsecamente ligados a questão ambiental e como nós habitantes desse 

planeta temos nos atentado a tais efeitos, mostrando-nos alheios pequenas degradações. Essas 

discussões são importantes no âmbito escolar, principalmente para que o aluno possa desperta sua 

consciência desde cedo para questões que envolvem o cuidado primeiramente com seu espaço vivido 

para daí ser levado a enxergar a questão ambiental de forma global.   



No Brasil os ambientes que merecem uma atenção especial incluem as áreas de proteção 

permanente, reserva legal, reserva indígena e as unidades de conservação. Cada uma com 

características comuns, entretanto se diferenciando por sua especificidade. 

As unidades de conservação, por exemplo, constitui uma categoria mais especifica e efetiva 

com objetivos e limites definidos. Essas unidades de conservação podem ainda ser subdivididas de 

acordo com o Artigo 7º da Lei do SNUC em unidades de conservação de proteção integral e uso 

sustentável.  

As unidades de conservação de proteção integral de acordo com o § 1º “O objetivo básico das 

Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei (BRASIL, 2000, p. 13).”  

Como exemplo de Unidades de Conservação de Proteção Integral podemos citar, o Parque 

Nacional (PARNA), as Reservas Biológicas (REBIO), as Estações Ecológicas (ESEC), as Reservas 

Ecológicas (RE), e os Recursos Particulares do Patrimônio Nacional (RPPN). Essas reservas são 

compostas por áreas naturais, de domínio público que contém características únicas de importância 

nacional sendo muitas vezes pouco alteradas ecologicamente. Essas áreas objetivam não somente 

preservar a natureza, mas a cultura local, além de favorecer a educação ambiental dentro da sociedade 

e seu espaço de lazer. 

§ 2º da referida lei nos esclarece que o “objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. (BRASIL 2000, p. 13).” 

Tais pressupostos levam a inferir que as Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

admite-se explorar de forma sustentável os recursos que estão disponíveis objetivando conciliar a 

preservação da biodiversidade biológica e dos recursos naturais com o uso sustentável de parte 

desses recursos. Fazem parte dessas unidades as Florestas Nacionais (FLONA), as Reservas 

Extrativistas (RESEX), as áreas de Proteção Ambiental (APA) e as áreas de Relevante Interesse 

Ecológico (ARIE). 

No chamado corredor da biodiversidade do Nordeste uma área compreendendo 100 UCs de 

diferentes utilização que protege mais de 1 milhão  de ha de vegetação remanescentes que são 

associadas a Mata Atlântica apresenta em Pernambuco uma das maiores áreas de preservação do 

Nordeste com 63 correspondendo 499.329.67 ha. 



No que confere ao Piauí este sendo localizado em uma área ecotonal entre os biomas da 

Amazônia e Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, querendo dizer, portanto que tais biomas apresentam-

se parcialmente devastados pela ação antrópica. Faz-se necessário dessa forma a preservação da 

vegetação do mesmo, através da criação das UCs na região. Essas UCs estão localizadas no Piauí em 

39 unidades considerado as esferas estadual, municipal e federal. 

No estado são divididas de forma que existem cinco APAs estaduais (16,7%), quatro APAs 

federais (55,64%), uma APA municipal, seis RPPN’s (20%), quatro Parques nacionais, três Parques 

estaduais, quatro Parques municipais, uma FLONA, uma Resex, uma Estação Ecológica e nove em 

“outras categorias” (Tabela 1). 

Tabela 1- Distribuição das UC’s por tipos com respectivas áreas de abrangência e percentuais 
que representam em relação à área total de UC’s no Estado do Piauí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: MENDES, 2008. 

Esses dados fizeram do Piauí o estado que proporcionalmente tem a porcentagem maior de 

áreas preservadas com relação ao percentual brasileiro.  

A Lei Federal n° 9.985 de 18 de julho de 2000 define como Floresta Nacional áreas que tem 

como cobertura vegetal espécies nativas e tem como objetivo principal o uso sustentável de recursos 

que predomina em sua extensão, além de beneficiar pesquisas científicas. Segundo a Diretoria de 

Florestas Nacionais – DIREF existiam, em 2007, no Brasil, sessenta Florestas Nacionais, situadas em 

todas as regiões do país. As áreas das FLONAS são bastante variadas, desde FLONAS com áreas de 

menor extensão (103,36 há) como a de Ibura no Sergipe, ou a FLONA de Piraí do Sul no Paraná com 

124,80 ha, e existem FLONAS com 2.664.685,00 ha como a FLONA Roraima, situada no estado de 

Roraima. Hoje esse número diminuiu para cinquenta e oito FLONAS que se estende por 19 milhões de 

ha representando 2,9% da área brasileira, já no Piauí existe apenas uma FLONA, a de Palmares. 

(IBAMA, 2006) 



A Floresta Nacional de Palmares é a primeira floresta implantada no Estado do Piauí através 

do Decreto de 21 de fevereiro de 2005, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 22 de fevereiro 

de 2005, localizada no Km 23 da BR 343, no município de Altos. Corresponde uma área de 170 

hectares e integra o conjunto de formações pertencentes a bacia do Maranhão – Piauí, sob as 

formações geológicas Piauí  e a formação Pedra de Fogo. É uma floresta decidual mista semelhante a 

Mata Atlântica com fauna e flora bem diversificada, onde podemos encontrar espécies como Angico 

Branco, Pau D´arco e além da cotia, raposa, camaleão e outros. (IBAMA, 2004).  

Na classificação de Koppen o clima pertencente a região da área proposta para a FLONA de 

Palmares é Tropical Megatérmico (Aw), com duas estações bem definidas, uma seca (junho a 

novembro) e outra chuvosa (dezembro a maio) com temperaturas de cerca de 27 °C anual. Sua 

precipitação pode atingir 1.399 mm/ano concentrada e irregular.  A rede hidrográfica da região proposta 

está inserida na sub-bacia do rio Poti, entretanto a área encontra-se afastada de rios, não possuindo 

cursos d’água em seu interior (IBAMA, 2004). 

De acordo com o IBAMA (2005) a FLONA não é somente uma áreas de preservação 

sustentável, recuperação de áreas degradadas, mas em seu âmbito são realizadas atividades de 

educação ambiental, contando com guias do próprio município para receber visitante e contribuir dessa 

forma para a conscientização da população, caracterizando uma unidade de conservação dos recursos 

naturais, de lazer, estudo, e conscientização biodiversa.  

O sistema de Unidades de Conservação representa um alicerce para a sustentação e 

preservação da biodiversidade brasileira e mundial, tais incentivos não bastam para que se alcance 

uma totalidade dessas áreas, é necessário, entretanto um compromisso dos órgãos competentes, 

poderes públicos e da população como um todo no que diz respeito aos problemas advindos 

principalmente da ação antrópica que são os desmatamentos, queimadas, extinção de espécies entre 

outros. As UCs ainda são um sistema frágil, entretanto é de uma grandiosidade ecológica no combate 

ao consumismo exagerado. Acreditamos que o despertar da consciência ecológica deve está 

intrinsecamente ligada a educação escolar, com o desenvolvimento da criança desde as séries iniciais, 

no qual está aberta a receber seus primeiros valores e ideais e a partir desse contato desenvolver a 

capacidade de quando adulta amadurecer tais valores na busca de uma consciência ambiental que 

vise o global, o regional e o local. 

Nessa perspectiva VESENTINI (2009, p. 94) afirma que: 



O ensino de geografia no século XXI [...]. Deve ensinar – ou melhor, deixar o aluno 
descobrir e refletir sobre – o mundo em que vivemos, com especial atenção para a 
globalização e para a escala local, isto é, do lugar de vivencia dos alunos. [...]. Deve 
enfocar criticamente a questão ambiental e as relações sociedade/natureza, sem 
embaralhar a dinâmica de uma delas na outra. Deve realizar constantemente estudo 
do meio para que o conteúdo ensinado não seja meramente teórico ou “livresco” e 
sim, real, ligado à vida cotidiana das pessoas. [...].   

Baseados em tais pressupostos e sobre o ideário de ensinar geografia de forma mais 

prazerosa a partir dos recursos disponíveis nas escolas de ensino público, optamos por trabalhar 

transversalmente os recursos ambientais inserido em um estudo do meio no qual o educando toma seu 

espaço de vivencia e faz uma análise critica sobre os conteúdos vistos em sala.    

4. O CONHECIMENTO DA FLORESTA DOS PALMARES: UMA PRÁTICA EFETIVA 

No universo dos estudos relacionados a diferentes metodologias de ensino tanto no que se 

referem ao Ensino Fundamental quanto ao ensino Médio podemos perceber que há uma posição de 

destaque para pesquisas que englobam as situações do cotidiano do aluno, principalmente no que diz 

respeito ao ensino de Geografia, pois há uma preocupação com atividades que se utilizem de questões 

ligadas ao cotidiano e a formação socioconstrutivista do aluno, permitindo aos professores e alunos 

estabelecerem relações entre o local, o regional e o global, em uma abordagem interdisciplinar 

produzindo dessa forma uma aprendizagem significativa.  

Assim segundo Kearcher (1999, p.15 ): 

A geografia é feita no dia-a-dia, seja através da construção de uma casa, da 
plantação de uma lavoura ou através das decisões governamentais ou dos grandes 
grupos econômicos (empresas transnacionais). Ou, ainda, em nossas 
andanças/ações individuais pela cidade (pegar um ônibus, fazer compras, etc.). 

Dessa forma procuramos através de aulas em espaços não formais vivenciar alguns dos 

conteúdos vistos em sala, principalmente os que se referem aos biomas brasileiros a partir da visita a 

Floresta Nacional de Palmares, localizada em Altos-PI, sendo esta uma das mais expressivas áreas de 

floresta decidual do Piauí. Nesta unidade de conservação ambiental os alunos puderam conhecer como 

um ecossistema se mantém de maneira sustentável, perante a sociedade discutindo o valor e a 

importância de se preservar a fauna e a flora de nosso estado.  

Sendo o estudo do meio uma metodologia interdisciplinar no qual mantém uma relação entre 

os vários fenômenos ambientais e o espaço, este como objeto do estudo da geografia. É relevante 

compreendermos as relações que se estabelecem em diferentes espaços vivenciados pelo aluno, 

através de uma abordagem progressista que não deturpe o todo mostrando apenas uma área do 



conhecimento, mas se atenha a questões que estejam ligadas como em uma cadeia para que a 

aprendizagem aconteça de forma completa. Assim Pontuschka (2007, p.173), afirma ser o Estudo do 

Meio: 

“uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende desvendar a complexidade 
de um espaço determinado extremamente dinâmico e em constante transformação, 
cuja totalidade dificilmente uma disciplina escolar isolada pode dar conta de 
compreender.” 
 

Nesta perspectiva o projeto foi elaborado e realizado com intuito de beneficiar as aulas teóricas 

vistas em sala de aula, levando em consideração a vivencia do educando através de saberes advindo 

de outras áreas do conhecimento a partir das experiências dos alunos. 

Trabalhamos com os estudantes do 2° ano do Ensino Médio da Escola Estadual Professor 

Joca Vieira turno matutino, no qual mostraram interesse e motivação na realização do projeto, este foi 

organizado seguindo um roteiro no qual foi beneficiado de inicio um planejamento que se adequassem 

tanto a turma quanto aos bolsistas e professora da área. Podendo assim efetivá-lo com a participação 

de todos inclusive do corpo escolar na figura da direção da escola através da mediação do 

deslocamento dos envolvidos até o local da aula de campo.  

No segundo momento foi realizada uma aula teórica pontuando os conteúdos referentes ao 

que os educandos riram encontrar na visita a FLONA, tais como biomas brasileiros mais 

especificamente a abrangência desses biomas no Piauí no caso a caatinga, além de esclarecimentos 

sobre unidades de conservações e preservação ambiental, no qual percebemos o envolvimento e 

participação dos alunos na discussão dos temas propostos, tornando a aula mais significativa do ponto 

de vista didático e conceitual. 

No momento seguinte os educandos presenciaram uma nova abordagem do assunto visto na 

aula que antecedeu a visita através de uma discussão realizada pelo instrutor responsável pelo local  

no qual fez uma explanação para os visitantes fazendo menção as espécies tanto da fauna como da 

flora presentes nesse ecossistema utilizando espécie da fauna colhidas e anima conservados, 

abordando a importância da educação ambiental para preservação dessas espécies e da própria 

floresta, forneceu instruções de como realizar as trilhas, os cuidados que os visitantes deveriam tomar 

tanto para sua segurança, quanto para manter o equilíbrio ambiental do local (figura 1). 

 

 



Figura 1 – Momento inicial da visita a FLONA de Palmares, explicação sobre a biodiversidade 

do local. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A: Diálogo com o instrutor; B: Diálogo com o instrutor. 

                     Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA – PIAUÍ/BRASIL (2012) 

 

Após esse primeiro contato com o ambiente, nos dividimos em grupos, na responsabilidade de 

monitores, professora e com o acompanhamento de um guia conhecedor da área e seguimos em 

trilhas conforme as figuras a seguir (figura ), no qual formos beneficiados com uma paisagem 

exuberante, onde os alunos puderam aplicar os conhecimentos adquiridos com as aulas anteriores 

através da prática vivenciadas em meio as trilhas, não só o que diz respeito a biomas, mas a solos e 

relevo,  se mostrando ludibriados a cada demonstração de uma espécie relatada anteriormente. 

Motivando dessa forma nós futuros professores a procurar efetivar práticas pedagógicas que levem a 

uma aprendizagem que não beneficie somente aos conteúdos de geografia, mas que possa beneficiar 

o educando em seu sentido completo.  

Figura 2 – Floresta Nacional dos Palmares durante a realização da aula de campo nas trilhas 
percorridas com os educandos da escola Joca Vieira. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: Trilha com um grupo de alunos; Explicação sobre as espécies no decorrer da trilha; C: 
Relevo acidentado durante a trilha; D: espécie de origem do ecossistema. 
Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA – PIAUÍ/BRASIL (2012) 



Com desenvolvimentos dessas atividades observamos que aula de campo associada 

se faz de forma importante, pois despertam tanto o interesse como a motivação dos alunos 

no desempenho da atividade, proporcionando maior conhecimento sobre a ciência geográfica 

e induzindo-os a vivenciar na prática conteúdos visto em sala, buscando comparar seus 

vários espaços através de diferentes observações.   

No retorno as atividades ao espaço escolar, os alunos foram convidados a fazer 

relatos que enriqueceram a aula a cada indagação, demostrando a efetividade do 

desenvolvimento do projeto, ressaltando a importância da realização de metodologia que os 

levem a vivenciar in loco a paisagem natural através de aulas de campo. A partir dos relatos a 

atividade foi expandida para toda a comunidade escolar por meio de exposição no pátio da 

escola como podemos perceber através da observação da figura 3 a seguir, demostrando que 

práticas como essas devem ser realizadas com mais frequência, pois é como uma ponte que 

liga professor-aluno-aprendizagem. 

Figura 3 – Exposição dos resultados da visita a FLONA de Palmares no pátio da 
escolar Joca Vieira 

 

 

A: Exposição das fotos da visita a FLONA; B: Exposição dos relatos da visita a FLONA 
pelos alunos; C: Participação da comunidade escolar; D: Envolvimento dos alunos com 
bolsistas-escolar-professores através dos relatos da visita. 
Fonte: PIBID DE GEOGRAFIA – PIUAÍ/BRASIL (2012) 
 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Apregoamos a importância de trabalhar com metodologias que visem a formação integral do 

aluno, tal como a aula de capo/ estudo do meio, como forma de incorporar tal prática de ensino aos 



diversos currículos escolares, seria um caminho na busca da educação formadora, distanciando-se 

claramente da chamada racionalidade técnica do ser mecânico e da alienação em que a sociedade se 

encontrar, na busca inconstante de inserir o cotidiano do educando como forma de mediar seus 

conhecimentos, realizando dessa forma uma educação socioconstrutivista. 

Mas o estudo do meio se faz importante tanto para o discente quanto para o professor que 

busca constantemente um ensino de Geografia ampliado e próximo de suas realidades através do uso 

de metodologias que irão possibilita ao professor estabelecer uma proposta de trabalho a partir da 

leitura de fatos sociais, culturais e naturais de diferentes espaços e visões, pois o estudo do meio 

quando é feito de forma interdisciplinar se torna importante no processo de construção de  conceitos e 

do despertar crítico dos alunos a partir de uma realidade vivenciada.    

Tal assertiva tem nos levado a refletir acerca de como temos tratado o ensino e como este já 

está sendo repassado aos alunos, na mediada que as aulas estão se tornando exclusivamente 

teóricas, estas por sua vez são insuficientes para um aprendizado significativo tanto no ensino de 

geografia quanto nas demais ciências, tornando os discentes apáticos no processo de ensino-

aprendizagem.  

Entre muitos materiais que podem vim a complementar tais aulas, acreditamos ser a atividade 

prática, esta como possibilidade de leva o aluno a ter um conhecimento fora do ambiente convencional, 

uma das melhores formas de se complementar a teoria, e tornar o ensino significativo, necessitando ter 

um planejamento adequado às necessidades dos educandos e professores.   
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