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Resumo 

Esse estudo tem por finalidade uma construção metodológica, com produção de material 

didático, para compreensão do funcionamento sistêmico do espaço geográfico a partir da 

categoria paisagem, auxiliada pela metodologia geossistêmica, com o propósito de subsidiar 

professores da educação básica em escolas rurais. Trabalhou-se, inicialmente, com a escola 

rural inserida na comunidade de André do Mato Dentro, município de Santa Bárbara, Minas 

Gerais, que ocupa a microbacia do Córrego Maria Casimira/Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Os 

objetivos foram: trabalhar o conceito de geossistema tendo como unidade territorial uma bacia 

hidrográfica, pretendendo o diálogo entre os dois conceitos: geossistema e paisagem, visando a 

compreensão da paisagem da comunidade estudada, pelos professores da educação básica. 

Sistematizar a metodologia desenvolvida durante a pesquisa, adequando a linguagem, para que 

ela possa ser reaplicada com os alunos das escolas de ensino básico. Aplicar os resultados-

piloto  nas escolas do município, no sentido de contribuir com projetos pedagógicos que visem a 



compreensão do ambiente, no qual essa população se insere. Após a construção do referencial 

teórico e a caracterização da área de estudo, elaborou-se uma base de dados e mapas 

temáticos da microbacia estudada. Visitas à comunidade permitiram aprofundar os aspectos 

socioculturais, contato com os professores e a diretoria da escola local, a fim de estabelecer um 

vínculo entre ‘’pesquisador-pesquisado’’. Foram trabalhadas técnicas de Diagnóstico Rural 

Participativo. Analisou-se dados secundários socioeconômicos existentes sobre a comunidade. 

Analisou-se ainda o conteúdo dos Parâmetros Curricular Nacional, das diretrizes curriculares 

estaduais, municipais, o programa Escola Ativa/MEC e livros didáticos, a fim de perceber como 

tem ocorrido, na prática, o ensino da paisagem. Foram ainda pesquisadas as competências e 

habilidades necessárias ao ensino que priorize a relação entre os processos sociais e naturais, 

na produção e organização do espaço geográfico, levando-se em conta os diferentes fenômenos  

e suas escalas de abordagem - Geografia de espacialidades. Por fim, serão realizadas oficinas 

com as professoras da educação básica da rede de municipal, para discussão conjunta da 

proposta metodológica.  Alguns resultados já obtidos: o diagnóstico ambiental permitiu o 

conhecimento do meio físico-biológico da área de estudo, a interação entre aspectos físico-

biológicos e socioculturais, o geossistema que reflete o modo como os recursos naturais são 

apropriados pela ação humana. A troca de conhecimentos entre pesquisadores e pesquisados 

possibilitou perceber como os moradores vêm a sua comunidade, como os alunos vêm a sua 

paisagem e verificar o que lhes tem sido ensinado na escola e com quais objetivos. Percebeu-se 

que o saber adquirido pelos moradores tem permitido o uso dos recursos naturais locais, a vida 

na comunidade e a conservação da região. O caminho adotado possibilitou aos pesquisadores 

apreender a paisagem local como aquela percebida e concebida pelos seus moradores. Na 

oficina com os professores do ensino básico pretende-se exercitar os instrumentos e métodos 

utilizados até então. Compreender o funcionamento sistêmico da paisagem e o papel de seus 

moradores como agentes integrantes e modificadores desse sistema subsidiará a produção do 

material didático de apoio. 
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1 Introdução 

Esse trabalho tem como propósito uma construção metodológica no ensino da Geografia que 

vise a compreensão do funcionamento sistêmico do espaço geográfico, a partir da categoria 

paisagem, auxiliada pela metodologia geossistêmica. Ao final do processo pretende-se ainda a 



produção de material didático com a intenção de subsidiar professores da educação básica. 

Trabalhou-se, inicialmente, com a escola rural inserida na comunidade de André do Mato Dentro, 

município de Santa Bárbara, colar metropolitano de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 

(FIGURA 1) que ocupa a microbacia do Córrego Maria Casimira/Bacia Hidrográfica do Rio Doce.  

Um dos principais aportes teóricos e que ao mesmo tempo teria fomentado o desenvolvimento 

deste projeto, haja vista as características do objeto de estudo e a necessidade de pesquisas de 

síntese, refere-se ao conceito de “geossistemas”. Neste caso, não se trata de verificar um ou 

outro aspecto da realidade, de forma separativa, mas a inter-relação entre os diversos 

componentes presentes no meio. Nesse sentido, as relações existentes entre os componentes 

do meio (clima, geologia, relevo, hidrografia, solos, cobertura vegetal, formas de uso e ocupação 

territorial etc.) foram obtidas (e/ou inferidas), basicamente, por meio de dados oriundos de fontes 

bibliográficas, documentos cartográficos e trabalho de campo. O produto final, na forma de um 

documento cartográfico de síntese soma-se a estudos já realizados, mas, antes de tudo, supre 

uma demanda importante desta pesquisa referente à divulgação dos resultados na forma de um 

programa de ensino e educação em Geografia.   

A opção por trabalhar numa escala maior, por exemplo uma micro bacia – como no caso do 

córrego Maria Casimira – traz vantagens como a possibilidade de percorrer toda a área de 

estudo para aferição de dados secundários levantados. De outra forma, permite detalhar os 

processos telúricos e observar “in situ” suas interações com as condicionantes sociais locais. 

Mais ainda, permite o diálogo com as sociedades que ocupam e exploram estes potenciais, já 

que esses grupos vivenciam seu ambiente numa escala mais localizada.  

Destaca-se que a proposta tem por fundamento trabalhar com o intercâmbio de conhecimento da 

população local e daquele produzido por esse núcleo de estudos sobre as dinâmicas sociais e 

ambientais da região estudada. Para tanto estimulou-se a criação de um vínculo entre 

‘’pesquisador-pesquisado’’ por meio de um método de pesquisa que considerou que a 

compreensão do fenômeno a partir da perspectiva do outro é parte do objetivo. Considerando o 

intercâmbio de conhecimento e experiência entre um saber produzido a partir da experiência, 

como é o caso dos professores, e um saber elaborado, produzido no âmbito formal da academia. 



 

Figura 1: Localização da área de estudo 

A participação entendida como parceria, interação, compartilhar de conhecimento e experiência 

entre pesquisador e pesquisado. (...) relação tradicional de sujeito-objeto entre investigador-

educador e os grupos populares deve ser progressivamente convertida em uma relação do tipo 

sujeito-sujeito, a partir do suposto de que todas as pessoas e todas as culturas são fontes 



originais de saber. A partir, também, da consciência de que é da interação entre os diferentes 

conhecimentos que uma forma partilhável de compreensão da realidade social pode ser 

construída através do exercício de uma pesquisa. O conhecimento científico e o popular 

articulam-se criticamente em um terceiro conhecimento novo e transformador. (BRANDÃO, 

2005, p.261) 

O registro e a sistematização das informações produzidas por meio de metodologias 

participativas utilizadas no processo, bem como também de  todo o arcabouço metodológico 

desenvolvido durante a pesquisa, vislumbra a adequação da linguagem, para que ela possa ser 

reaplicada com os alunos das escolas envolvidas no projeto.  

A educação formal nas escolas é, comprovadamente, a ferramenta que consegue penetrar e 

conformar as sociedades. Entretanto a educação do campo, como é conhecida 

institucionalmente a educação formal na área rural, vem reforçando, historicamente, as 

desigualdades sociais, constituindo-se em um obstáculo para que as sociedades rurais possam 

ter garantido o direito a uma educação pública de qualidade. O Censo Escolar 2008 (MEC, 2010) 

apontou a existência de mais de 48 mil estabelecimentos de ensino nas áreas rurais com 

organização exclusivamente multisseriada, são 56,45% das escolas do campo, com uma 

matrícula de 1,3 milhão de estudantes. São muitas as limitações em termos de infra-estrutura e 

deficiências no que diz respeito à formação específica dos educadores para atuar nesta forma de 

organização escolar.  Torna-se mister novas perspectivas para as classes multisseriadas que 

precisam ser pensadas a partir de outra organização do trabalho pedagógico e outra relação 

entre disciplinas, séries, educandos/as e educadores/as (MEC, 2010). 

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo1 da Coordenação 

Geral de Educação do Campo (SECAD/MEC, 2010), no intuito de definir políticas de educação 

específicas para estas populações, baseia-se no entendimento da SECAD/MEC: (...)A Educação 

do Campo tem por objetivo resgatar as dimensões sóciopolíticas, envolvendo os sujeitos 

educativos em (...) processos participativos de ensino-aprendizagem, quanto de formas de ação 

social que contribuam para a transformação da realidade social. Neste sentido, advoga princípios 

que sustentam tais propósitos e estabelecem coerência com esta concepção de educação: 

educação para a transformação social - vínculo orgânico entre processos educativos, políticos, 

                                            
1
 Resolução CNE/CEB nº 1 de 03 de abril de 2002 e das Diretrizes Complementares Normas e Princípios para o 

Desenvolvimento de Políticas Públicas de Atendimento à Educação Básica do Campo – Resolução nº 2, de 28 de 
abril de 2008. 



econômicos e culturais; educação para o trabalho e a cooperação; educação voltada para as 

várias dimensões da pessoa humana; educação voltada para valores humanistas e educação 

como um processo permanente de formação e transformação humana (2010, p.19 ). Com o 

propósito de atender os objetivos dessa nova proposta o Ministério da Educação, adotou o 

Projeto Político Pedagógico do Programa Escola Ativa2. 

No ensino de Geografia, Carmo (2010) aponta para uma reflexão atual acerca da renovação 

epistemológica desta ciência nos últimos anos. Traz como proposta a compreensão da realidade 

social e questiona quem é o sujeito agente da transformação dessa realidade.  Para além da 

proposição de pensar o espaço, a Geografia tem incitado a participação no debate, o exercício 

da cidadania e a busca por soluções sociopolíticas as questões de acesso à terra, direito à 

saúde e à educação, à moradia, ao emprego, à conservação da biodiversidade e da qualidade 

ambiental. Essa nova abordagem levou a  Geografia para além de suas fronteiras disciplinares 

tornando-a (...) uma dimensão da prática social e da vida cotidiana do(a) educando(a), conforme 

a referida autora. Nessa concepção, os conteúdos específicos de Geografia contraem novo 

significado por meio de um processo de construção que transforma os modos de pensar e de 

agir. (...)Ler o mundo é ler o espaço, é ler o lugar, é reconhecer no cotidiano os elementos 

socioculturais e naturais que formam o espaço geográfico. (…) É saber pensar o espaço para 

nele se organizar. (CARMO, 2010 p.6) A construção de um raciocínio geográfico para proceder a 

leitura do mundo implica no domínio e no manuseio de conceitos e ferramentas que subsidiam o 

aluno para saber pensar o espaço. Dessa forma, para a construção dos conhecimentos, das 

categorias, dos conceitos e dos procedimentos básicos que fundamentam a ciência Geográfica é 

necessário que os educandos utilizem sua maneira particular de pensar as relações da 

sociedade com a natureza. Partindo dos ciclos iniciais do Ensino Fundamental, a paisagem local 

e o espaço vivido devem ser referências e ponto de partida para o(a) educador(a) constituir o 

processo educativo, é o que propõem a referida autora. 

As diretrizes dos PCN - Parâmetros curriculares nacionais - Secretaria de Educação 

Fundamental (MEC/SEF, 1997) propõe que o ensino de Geografia possa levar os alunos a 

compreenderem de forma mais ampla a realidade, tornando possível sua participação e 

intervenção de forma mais consciente e propositiva. A construção do conhecimento, o domínio 

das categorias, dos conceitos e das ferramentas básicas que subsidiam suas teorias e operam o 

                                            
2 Para mais detalhes consultar Projeto base / – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2010. 44 p. : il. -- (Programa Escola Ativa) 
 



conhecimento da Geografia permitem ao educando, não somente compreender as relações 

socioculturais e o funcionamento da natureza ao qual historicamente está inserido, mas também 

conceber o saber e o pensar, de uma forma singular, a realidade (MEC/SEF, 1997). A 

preocupação básica no processo educativo geográfico é abranger os modos de produzir, de 

existir e de perceber os diferentes espaços geográficos; como os fenômenos que constituem as 

paisagens se relacionam com a vida que as anima. Os elementos do passado e do presente que  

convivem numa determinada paisagem e podem ser compreendidos mediante a análise do 

processo de produção/ organização do espaço (MEC/SEF, 1997). (...) Assim, o estudo de uma 

totalidade, isto é, da paisagem como síntese de múltiplos espaços e tempos deve considerar o 

espaço topológico — o espaço vivido e o percebido — e o espaço produzido economicamente 

como algumas das noções de espaço dentre as tantas que povoam o discurso da Geografia.(p 

87.) 

Ainda no primeiro ciclo, a paisagem local e o espaço vivido são as referências para explicar a 

presença e o papel da natureza e sua relação com a ação dos indivíduos, da sociedade na 

construção do espaço geográfico e são ferramentas importantes na organização do trabalho 

didático-pedagógico. O ensino de Geografia deve fomentar propostas metodológicas que 

trabalhem de forma mais dinâmica e instigante mediante situações que problematizem os 

diferentes espaços geográficos materializados em paisagens, lugares e territórios. Propostas que 

identifiquem e analisem as (...) relações entre o presente e o passado, o específico e o geral, as 

ações individuais e as coletivas; e promovam o domínio de procedimentos que permitam aos 

alunos “ler” a paisagem local e outras paisagens presentes em outros tempos e espaços 

(MEC/SEF, 1997 p.) 

A presente proposta de construção metodológica de leitura da paisagem por meio de uma 

abordagem sistêmica e dialética, numa concepção integradora do ambiente, alinha-se com as 

orientações das diretrizes do PCN (MEC/SEF, 1997) e do Programa Escola Ativa (SECAD/MEC, 

2010) para o ensino da Geografia na Educação do Campo. Isso não quer dizer que a proposta 

comunga com todos os fundamentos que subsidiam as diretrizes institucionais, mas que é 

possível a contribuição e o diálogo deste projeto de pesquisa-extensão no ensino da Geografia 

na Educação básica, em especial na Educação do Campo, com os demais processos e 

programas que estão em andamento. 

O presente trabalho apresenta resultados parciais do projeto que está em andamento no 

município de Santa Bárbara/MG, ainda nesta etapa na escola rural da comunidade de André do 



Mato Dentro, localizada na micro-bacia do Córrego Maria Casimira, componente de 3ª ordem da 

bacia hidrográfica do Rio Doce. 

Trata-se de um projeto de pesquisa e extensão, apoiado pela Pró-reitoria de extensão da UFMG 

há três anos, por meio de uma bolsa de extensão, e desenvolvido por um grupo de pesquisa 

composto por professores do departamento de Geografia, bolsistas voluntários e um bolsista de 

extensão que integram o Grupo de Pesquisa e Ensino em Geografia – GEPEGEO. 

Definiu-se como objetivos dos estudos trabalhar o conceito de geossistema tendo como unidade 

territorial uma bacia hidrográfica, pretendendo o diálogo entre os dois conceitos: geossistema e 

paisagem, com intuito de propiciar aos  professores da educação básica  a compreensão da 

paisagem da área na qual se insere a comunidade; sistematizar a metodologia desenvolvida 

durante a pesquisa, adequando a linguagem, para que ela possa ser reaplicada com os alunos 

das escolas de ensino básico e aplicar os resultados  nas demais escolas do município, no 

sentido de contribuir com projetos pedagógicos que visem a compreensão do ambiente, no qual 

essa população se insere.  

2 Procedimentos metodológicos na construção de uma pesquisa-ação 

O processo metodológico incorpora todos os passos experimentados neste trabalho de 

pesquisa-ação. A primeira fase, executada pelos agentes da pesquisa foi de reconhecimento da 

área de estudo no que diz respeito a abordagem física do ambiente e social. Após a construção 

do referencial teórico e a caracterização da área de estudo, elaborou-se uma base de dados e 

mapas temáticos da microbacia estudada. 

O público-alvo do projeto foi a população de comunidades que ocupam as micro-bacias 

hidrográficas, no entanto entendemos que trabalhar com professores da educação básica é uma 

forma de atingirmos este público, através dos alunos da escola, para disseminação dos 

conceitos. Para que este diálogo acontecesse e houvesse a compreensão do fenômeno a partir 

da perspectiva do outro, por meio de uma parceria, interação, intercâmbio de conhecimento e 

experiência entre pesquisador e pesquisado, optou-se por, além da vivência em campo, 

pesquisas qualitativas que dispõem de técnicas semelhantes às utilizadas em metodologias 

participativas para possibilitar levantar, registrar e sistematizar tal conhecimento.  

Visitas à comunidade permitiram aprofundar os aspectos socioculturais. Visita às escolas 

estreitando o contato com os professores e a diretoria da escola local, a fim de estabelecer um 



vínculo entre ‘’pesquisador-pesquisado’’. Apresentação do trabalho e de seus objetivos; 

discussão da agenda de trabalho para adequar ao calendário das escolas para não inviabilizar 

as atividades previstas; diagnóstico do conhecimento dos professores a respeito dos conceitos 

relacionados à noção de paisagem e ao conceito de Geossistema.  

Analisou-se ainda o conteúdo dos Parâmetros Curricular Nacional, das diretrizes curriculares 

estaduais, municipais, o programa Escola Ativa/MEC e livros didáticos, a fim de perceber como 

tem ocorrido, na prática, o ensino da paisagem. Foram ainda pesquisadas as competências e 

habilidades necessárias ao ensino que priorize a relação entre os processos sociais e naturais, 

na produção e organização do espaço geográfico, levando-se em conta os diferentes fenômenos 

e suas escalas de abordagem - Geografia de espacialidades. 

Paralelamente, analisou-se dados secundários socioeconômicos existentes sobre a comunidade. 

Foram trabalhadas técnicas de Diagnóstico Rural Participativo  com o uso de ferramentas 

participativas como Fluxograma (Árvore Lógica): Mapa Mental; Travessia – trabalho de campo - 

para identificar os diferentes ambientes na área de estudo – Estratificação de Ambientes; 

levantamento de problemas do uso dos recursos naturais (calendário agrícola).  

A sistematização das informações obtidas durante a travessia, a partir das análises realizadas 

sobre as técnicas anteriores aplicadas, e sobre os documentos gerados, conduziu a confecção 

da chave de identificação de ambientes. Em seguida, foi elaborado o mapa de estratificação dos 

Ambientes da comunidade, procurando representar a interação dos elementos: relevo, clima, 

hidrografia, a associação dos diferentes tipos de solos, e a vegetação, encontrados na área 

estudada, associados ou não à interferência humana; além das diferentes formas de apropriação 

territorial.  O último passo seria a sistematização da metodologia desenvolvida durante a 

pesquisa, adequação de linguagem, para que ela possa gerar materiais que venham a subsidiar 

o desenvolvimento e reaplicação dos procedimentos com os alunos das escolas envolvidas no 

projeto. Entretanto, durante um dos momentos de reavaliação do trabalho, presumiu-se a 

realização de uma oficina com as professoras do 1º ciclo da educação básica da rede de 

municipal, a fim de verificar como as categorias analíticas da Geografia, quais sejam: lugar, 

território, paisagem e região - estavam sendo trabalhadas nesse nível, ou seja, os diferentes 

fenômenos e suas escalas de abordagem. Mas também, reforçando o objetivo inicial de 

discussão conjunta da proposta metodológica. Essa etapa está em andamento. Propõe-se ainda 

como forma de avaliação da ação de extensão, oficinas avaliativas quadrimestrais com os 



professores, no sentido de receber um feedback da aplicação da metodologia  em suas escolas, 

avaliando os pontos positivos e negativos. E fazendo adaptações da metodologia se necessário. 

Como o projeto está em andamento permanecem algumas questões de cunho metodológico: 

Como fechar o ciclo? Como associar nossa proposta metodológica ao processo já desenvolvido 

pelas escolas? Que procedimentos adotar? Como fazer esta construção conjunta com as 

escolas, aluno e comunidade? 

3 Através da janela do ensino, a paisagem da comunidade do André do Mato Dentro,um 

lugar de vida banhado pelo Casimira  

Alguns dos resultados obtidos foram o diagnóstico ambiental que permitiu o conhecimento do 

meio físico-biológico da área de estudo, a interação entre aspectos físico-biológicos e 

socioculturais, o geossistema que reflete o modo como os recursos naturais são apropriados 

pela ação humana (SILVA et al., 2012).  

A bacia do córrego Maria Casimira encontra-se inserida em uma megaestrutura da paisagem de 

sinclinal, especificamente no Sinclinal Gandarela3. Trata-se de uma paisagem formada por 

elementos marcantes, como a Serra de Piancó e a Serra da Paula, onde se localiza o alto curso 

do córrego Maria Casimira, afluente do Rio São João, Bacia hidrográfica do Rio Doce/MG, 

representada na figura 1.  

A comunidade de André do Mato Dentro, no município de Santa Bárbara, é constituída por cerca 

40 famílias que habitam as cabeceiras e margens do córrego Maria Casimira. Os moradores são 

agricultores pluriativos e assalariados que trabalham nas mineradoras instaladas na região e nas 

empresas que cultivam eucaliptos. Os produtos básicos são feijão, milho, cana/cachaça e a 

coleta de mel, produto de destaque para a comunidade, e ainda verduras e legumes 

provenientes de hortas caseiras.  

                                            

3 A região da Serra do Gandarela está inserida no contexto da província geológica do Quadrilátero Ferrífero, 

unidade que se localiza ao sul do Cráton do São Francisco e que ocupa uma área de aproximadamente 7000 km2 
(Barbosa & Rodrigues, 1965). A ocorrência de minerais metálicos como o ouro, ferro e manganês (Bizzi et al, 2003) 
condicionaram a ocupação da região, que desde o final do século XVII e início do século XVIII esteve relacionada à 
exploração mineral. Diferentemente deste contexto geral, a Serra do Gandarela ainda permanece como uma das 
poucas áreas do Quadrilátero onde não há empreendimentos minerários de grande porte. 

 



A escola rural da comunidade de André do Mato dentro funciona no período da manhã com a 

classe multisseriada dos 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental e no período da tarde para os 4º 

e 5º anos. A partir de então as crianças são conduzidas as escolas na sede do município por 

transporte escolar público municipal. À frente dessas classes estão duas professoras: uma no 

período da manhã e outra à tarde. O número de alunos é bastante reduzido. O interessante 

dessa escola é que uma das professoras, aquela do 1º ao 3º ano, nasceu e cresceu na 

comunidade.  

4 A guisa de resultados:  

Em se tratando de uma proposta de origem na Geografia, os primeiros resultados foram 

representados através do uso das ferramentas cartográficas e do sensoriamento remoto por 

meio de mapas e croquis. Foi construída uma base de dados (não existente) do meio físico 

natural: mapas geológico, geomorfológico, de solo, topoclimáticos e de uso e cobertura da área 

da microbacia do Córrego Maria Casimira. Estes foram trabalhados com ajuda de alunos de 

duas disciplinas ministradas no curso de graduação em Geografia da UFMG: Estratificação de 

ambientes e Sensoriamento Remoto aplicado ao ensino da Geografia. Alguns desses trabalhos 

culminaram em publicações como de Silva et al. (2012). A elaboração dos mapas teve a 

colaboração dos moradores e agricultores da comunidade por meio da construção de mapas 

mentais e travessias. Essa conjugação metodológica foi fundamental para estabelecer o diálogo 

e para que os pesquisadores pudessem aprender e compreender como a comunidade vive e 

trabalha seu ambiente. 

A comunidade de André do Mato Dentro está localizada em uma posição estratégica: na 

cabeceira da bacia do Córrego Casimira. Ela tem conservado bem os recursos hídricos, algo que 

precisa ser mantido. Para reconhecimento do local e dos moradores da comunidade, foram feitas 

atividades de campo de disciplinas ofertadas no IGC (Instituto de Geociências): Sensoriamento 

Remoto aplicado ao ensino de Geografia, Estratificação Ambiental e Estudo de Paisagem e 

interpretação ambiental e atividades de campo realizadas pelo grupo de estudos e pesquisa 

(GEPEGEO) do Lapegeo (Laboratório de Pesquisa e Ensino de Geografia).  

No campo, os estudantes de Sensoriamento Remoto aplicado ao ensino de Geografia 

puderam conversar com a professora da escola rural de André, de onde colheram informações 

sobre caracterização geral da escola - número e perfil dos alunos, dificuldades enfrentadas no 

processo de ensino em classes multisseriadas, a interação das diretrizes municipais, estaduais e 



federais. O município está dentro do projeto Escola Ativa do Ministério de Educação4. Os alunos 

de Estratificação Ambiental promoveram uma atividade junto dos moradores de André. Com a 

ajuda da professora da escola moradora da comunidade, os moradores elaboram, num quadro 

negro, o mapa mental da comunidade (FIGURA 2). Essa experiência possibilitou por parte dos 

pesquisadores a compreensão de como os pesquisados percebem sua comunidade: o 

conhecimento dos limites da comunidade, dos pontos de referência, as estradas e as casas de 

cada morador. A paisagem de André sob a leitura de seus moradores foi representada nesse 

mapa mental. Por parte dos pesquisadores foi apresentado aos moradores o andamento do 

projeto. Por meio de slides, foram projetados os mapas temáticos elaborados na primeira fase do 

projeto, o que permitiu o diálogo dos moradores com os pesquisadores explicitando os objetivos 

do projeto e a importância da participação/parceria dos mesmos. Já no campo de Estudos de 

Paisagem e Interpretação ambiental, quatro crianças, alunas da escola e moradoras da 

comunidade guiaram os graduandos por uma trilha (FIGURA 3) que consideravam como pontos 

de referência paisagísticos na comunidade. Com essa atividade eles mostraram o potencial 

turístico da comunidade, sob a percepção daqueles que a vivenciam apresentando aos externos 

o espaço de André do mato Dentro. Esses campos permitiram aos pesquisadores e bolsistas (re) 

conhecer os aspectos físicos e o potencial natural da área da comunidade e redondezas, 

inseridas dentro da Bacia do Córrego Casimira. 

Outro caminho metodológico adotado foi a opção de iniciar o projeto na comunidade por 

meio de sua escola para alcançar toda a comunidade, já que o objetivo inicial do projeto era 

verificar se a comunidade, inserida numa bacia, tinha o entendimento da dinâmica sistêmica da 

bacia e de como suas ações poderiam interferir na sua gestão e qualidade. Para tanto, adotou-

se como base teórica os conceitos de geossistemas e paisagem e optou-se por, a partir das 

crianças da escola, trabalhar com toda a comunidade a estruturação da “sua” paisagem. Desse 

modo, conduzir juntos a reflexão de que toda ação interfere nos processos naturais e podem 

trazer conseqüências para toda a área da bacia como um todo.  

                                            
4
 Projeto Político Pedagógico do Programa Escola Ativa adotado pelo Ministério da Educação, por meio da 

Coordenação Geral de Educação do Campo/SECAD. A implantação da estratégia metodológica Escola Ativa no 
Brasil ocorreu no ano de 1997, com assistência técnica e financeira do Projeto Nordeste/MEC, na maioria dos 
estados da Região Nordeste, tendo por objetivo aumentar o nível de aprendizagem dos educandos, reduzir a 
repetência e a evasão e elevar as taxas de conclusão das séries iniciais do Ensino Fundamental nas escolas 
multisseriadas do Campo. (...)Todo o processo de revisão do Programa foi concebido com base nas Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo e contempla novos conteúdos e metodologias, 
aprofundando o debate sobre as classes multisseriadas do campo, tendo como referência a prática de uma 
educação integrada com o ser humano que vive e trabalha no campo e incorporando novos limites. Para mais 
detalhes consultar Projeto base / – Brasília : Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização e Diversidade, 2010. 44 p. : il. -- (Programa Escola Ativa) 



Para instituir o diálogo com a escola e diretrizes municipais foram analisados livros 

indicados para a escola do 4º e 5º ano e o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) – etapa do 1º 

ciclo da educação básica em que se trabalha o conceito de paisagem. Essa análise foi feita para 

que se pudessem apreender as propostas de ensino da categoria paisagem neste ciclo e ainda 

quais habilidades e competências deveriam ser desenvolvidas para que os professores 

conseguissem atingir seu objetivo. Um novo trabalho de campo possibilitou o contato com os 

alunos e professores na escola e o acompanhamento de atividades por eles desenvolvidas com 

a finalidade de trabalhar a paisagem. Nas conversas entre os pesquisadores do GEPEGEO  e os 

alunos foram identificados projetos externos ao ensino formal na escola que contribuíram com os 

conteúdos ministrados, por exemplo: “A paisagem onde vivo”5, realizado em parceria com a 

escola. Ele envolveu pesquisa e fotografias (feitas pelos alunos da escola) sobre o tema meio-

ambiente.  

 

 

                                            
5
 Projeto de iniciativa da empresa mineradora VALE que possui atividades minerárias na região e investe em 

projetos de educação ambiental locais como forma de compensação ambiental exigida por lei. 

Figura 2: Produção do mapa mental com os moradores da comunidade. Fonte: 

Autoria Lilian C. Silva (2011) 



Fotografou-se a serra, o rio, a mata, as queimadas e também o lixo acumulado. Posteriormente a 

professora montou o painel com o material. Trabalhou-se a seguinte pergunta com os alunos: o 

painel poderia sugerir paisagens em André? Como respostas apontaram as fotos da cachoeira e 

do antigo campo de futebol da comunidade. Questionados sobre uma justificativa, eles 

responderam: “esse lugar é bonito” e “é uma foto”. Percebeu-se que, para os alunos, a paisagem 

associa-se à beleza cênica, beleza que justifica ser fotografada.  

Outra atividade desenvolvida nesse campo foi uma travessia feita com as crianças até o antigo 

campo de futebol, ponto mais alto da comunidade. Nessa ocasião, foi trabalhado com elas o 

reconhecimento da comunidade a partir daquele ponto. Depois de feitas as identificações, foram 

apresentadas imagens de satélite da comunidade aos alunos. 

 

 
Figura 3: Travessia para produção de trilha interpretativa. Fonte: Autoria Mariana (2012) 



Como referências eles descobriram as estradas nas imagens de satélite estradas. Trabalhou-se 

a noção de escalas, por meio de duas imagens da área em escalas diferentes. As crianças foram 

presenteadas com uma cópia da imagem e receberam como orientação mostrá-las aos pais e 

verificar se eles localizariam a comunidade. Percebeu-se que esta atividade externa a sala de 

aula e o manuseio das imagens foram bem recebidos pelos alunos.  

Durante a análise dos dados na etapa de gabinete, os pesquisadores sentiram falta de uma 

maior imersão nos aspectos sócio-culturais da comunidade, isto é, como essa se organiza (seus 

rituais, práticas agrícolas). Assim, foi proposta a elaboração de um calendário agrícola com os 

moradores da comunidade. Esse instrumento é importante, pois conseguem mobilizar os 

moradores a refletir sobre sua rotina diária, suas necessidades, seus rituais. Em um momento 

posterior com a comunidade elaborou-se o calendário. Novas informações sobre a comunidade 

foram conhecidas por meio da ferramenta.  

Como resultados foram coletados os seguintes dados: os jovens deixaram de valorizar a lavoura 

enquanto geradora de renda; as formas manejo e tratamento da terra no campo vêm 

desaparecendo, visto que a falta de interesse dos jovens vem aumentando; os moradores mais 

velhos são os que permanecem na comunidade; os seus filhos têm se formado e ido embora. 

MUDANÇA CULTURAL [Uma possível razão: com a chegada da energia elétrica, a televisão 

passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, o que ajudou na mudança de pensamento dos 

jovens. “Globalização” foi um termo usado durante a conversa]. MUDANÇA DE HÁBITOS. Foi 

comentado que os jovens estão desvalorizando a experiência que os pais têm. Eles não querem 

aprender a plantar, a criar o gado. Isso está referenciado na fala dos moradores como uma 

grande perda. Em relação à produção para subsistência, as mulheres cuidam da lavoura de 

subsistência, enquanto isso, os homens trabalham fora. Há pessoas que produzem para vender, 

por exemplo, para merenda escolar escola – política pública federal, ou mesmo, para a própria 

comunidade. A vida da comunidade gira em torno da atividade rural, como o plantio de feijão e 

milho, além da apicultura. Também são cultivados a cana-de-açúcar (para produção de 

cachaça), feijão, mandioca, milho, café e inhame. Normalmente as mulheres cuidam desses 

cultivos em hortas nas casas onde moram. Outra fonte de renda é o extrativismo de musgos, 

candeia e plantas medicinais. A colheita de musgo é feita durante todo o ano. A festa de São 

Geraldo tem marcado a vida da comunidade, já que ela tem sido uma ocasião que reúne muitas 

pessoas. Os parentes vêm de fora para prestigiar a festa. Ela é celebrada em outubro. Um 

diferencial da festa é a incorporação da Cavalhada Feminina. Essa cavalhada fortaleceu a festa. 



As mulheres que participam da cavalhada enquanto cavaleiras são de diferentes faixas etárias, 

pertencem à comunidade, em sua minoria, e também a comunidades vizinhas (Cruz dos 

Peixotos, Morro Vermelho e Socorro). O abastecimento da comunidade se dá por meio do 

comércio na sede do município de Santa Bárbara. Na 2ª semana do mês os moradores vão a 

Santa Bárbara, fazem as compras que são entregues posteriormente pelo comerciante. O 

deslocamento dos moradores gira entorno de Santa Bárbara, Barão dos Cocais, Caeté e Belo 

Horizonte. A razão do deslocamento se dá por relações de parentesco ou mesmo busca por 

serviços: emprego, alimentação, saúde e educação. A sede municipal de Santa Bárbara é 

referência, principalmente com relação à escola que propicia o transporte utilizado inclusive por 

alguns moradores. 

Observou-se que esse instrumento (calendário sazonal) utilizado na pesquisa trouxe muitos 

dados sobre a vida na comunidade. O caminho adotado possibilitou aos pesquisadores 

apreender a paisagem local como aquela percebida e concebida pelos seus moradores. Com 

todos os dados obtidos, conclui-se que seria o momento para trabalhar a oficina com os 

professores do 1º ciclo da educação básica das escolas rurais municipais de Santa Bárbara, a 

fim de verificar como as categorias analíticas da Geografia, quais sejam: lugar, território, 

paisagem e região - estavam sendo trabalhadas nesse nível, ou seja, os diferentes fenômenos e 

suas escalas de abordagem reforçando o objetivo inicial de discussão conjunta da proposta 

metodológica.  A área de abrangência do projeto foi, portanto, ampliada. Trabalhou-se com 

professoras de todas as escolas de comunidades rurais de Santa Bárbara: André do Mato 

Dentro, Barro Branco, Bateias, Costa Lacerda, Cruz dos Peixotos, Santana e Sumidouro. A 

oficina ocorreu em dezembro/2012 e ainda está em fase de análise pelos pesquisadores. Com 

esses resultados pretende-se como próximo passo, construir a proposta de do material didático.  

Compreender o funcionamento sistêmico da paisagem e o papel de seus moradores como 

agentes integrantes e modificadores desse sistema mostrou-se uma etapa fundamental que 

subsidiará a produção do material didático de apoio. O desafio dessa pesquisa-ação permanece, 

além de várias questões de cunho metodológico, aquele de proceder a construção conjunta com 

as escolas, aluno e comunidade, incorporando o saber autóctone, sem agredir a construção do 

processo educativo na escola. 

 

5 Considerações finais: para refletir 



Já no terceiro ano do projeto, observam-se várias mudanças em nosso percurso metodológico. 

Entretanto algumas considerações podem ser feitas a esse respeito.Continuamos a perseguir o 

objetivo de  uma contribuição ao ensino da Geografia como proposta por Carmo (2010) que 

sugere ao aprendiz compreender a realidade social, incitar a pergunta sobre quem é o sujeito 

agente da transformação dessa realidade. Considerando aquela Geografia que vai além de 

pensar o espaço, que impele a participação no debate, no exercício da cidadania e nos 

apresenta questões de interesse de todos como: acesso à terra, direito à saúde e à educação, à 

moradia, ao emprego, à conservação da biodiversidade e da qualidade ambiental. A 

singularidade de trabalhar com escolas do campo propicia o alinhamento à Educação do campo, 

projeto que trabalha a forma distinta de organização do trabalho pedagógico e do trato com o 

conhecimento, que envolve os sujeitos educativos, no sentido de resgatar as dimensões 

sociopolíticas, conduzindo a processos participativos de ensino-aprendizagem, e formas de ação 

social que colaborem para a transformação da realidade social.  

A opção pelo marco teórico-metodológico da paisagem e do geossistema vem suportando nossa 

experiência empírica e a proposta de intercâmbio de conhecimentos com os sujeitos locais 

(comunidade local, professores, alunos, pesquisadores, etc) tem sido muito produtiva, apesar de 

muito trabalhosa. Observou-se que a visão sistêmica está presente na compreensão dos 

moradores da paisagem do “lugar” onde habitam o que vai de encontro ao conceito de 

geossistema  que permitirá uma melhor compreensão do funcionamento sistêmico da bacia. Os 

dados reunidos até o momento formarão um portifólio de conhecimento que poderá subsidiar 

ações efetivamente integradas para gestão desta unidade territorial. O desenvolvimento de uma 

metodologia junto aos professores, de linguagem acessível à educação básica, e a produção de 

material didático para o trabalho com os alunos, vai subsidiar o ensino das categorias 

geográficas, em especial lugar e paisagem, no ensino da Educação básica. A incorporação da 

visão sistêmica de funcionamento da bacia hidrográfica introduzirá a noção geossistemica. Os 

resultados e dados coletados geraram bancos de dados sócio-ambientais para ações locais 

posteriores. E por fim, a metodologia construída poderá ser replicada em outras escolas 

estudando outras realidades singulares de bacias hidrográficas. A compreensão sistêmica do 

ambiente vivido propicia que a aprendizagem ocorra por meio da ação humana e mediante a 

apropriação (criativa) e reelaboração de conceitos, conforme advoga a SECAD/MEC (2010). 

Agradecimentos: PROEX/UFMG e aos bolsistas e professores do LEPEGEO 

 



6 Referencias bibliográficas  

AB’SABER, A. Os Domínios de Natureza no Brasil: Potencialidades Paisagísticas. Ambiente 
Ltda. 1994.  

BEDÊ,L.C. et al. Manual para Mapeamento de Biótopos no Brasil. Belo Horizonte: Brandt Meio 
Ambiente 1998  

BARBOSA, G.V.; RODRIGUES, D.M.S. 1965. O Quadrilátero Ferrífero e seus problemas 
geomorfológicos. II Congresso Brasileiro de Geógrafos. Boletim Mineiro de Geografia, p. 3-35.  

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global: esboço metodológico. Caderno de Ciências 
da Terra, São Paulo, v. 13, p. 1-27, 1972. Brasil. São Paulo: ACIESP, 1983.  

 
BIZZI, L.A; SCHOBBENHAUS, C.; VIDOTTI, R.M.; GONÇALVES, J.H; (org.). 2003. Geologia, 
tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & SIG. Brasília. CPRM – Serviço Geológico 
do Brasil. 692 p. 

CARMO, N do. Caderno do educador(a) : Geografia, Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, Brasília : 2010. 56 p. : il. -- (Programa 
Escola Ativa)  

CARMO, V. A. ; DIAS, J. B. Contribuição metodológica para o ensino da Geografia na Educação 
do Campo: Uma abordagem geossistêmica da paisagem do córrego Maria Casimira na 
comunidade rural de André do Mato Dentro - Serra do Gandarela, MG. VI Fórum NEPEG de 
Formação de Professores – Didática da Geografia: avanços teóricos e metodológicos. Maio de 
2012, Goiânia, Goiás. 

DIAS, J. B .A dimensão dos sistemas naturais na (re) produção dos sistemas agrícolas da 
agricultura familiar: análise da paisagem de três comunidades rurais na região metropolitana de 
Curitiba (em São José dos Pinhais, Mandirituba e Tijucas do Sul). Tese de doutorado 
apresentada no Doutorado em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do 
Paraná. Curitiba, Paraná. 357p. março. 2006  

DIAS, J. B. CARMO, V. A.; MONTEIRO, A.C.; JARDIM, C. H. Contribuição metodológica para o 
ensino da Geografia na Educação do Campo: Uma abordagem geossistêmica da paisagem do 
córrego Maria Casimira na comunidade rural de André do Mato Dentro - Serra do Gandarela, 
MG. Anais do 5º Encontro da Rede de Estudos Rurais 2012, Belém, Pará 

MARTINS JR, P. P. Metodologia para zoneamentos geo-ecológicos interdisciplinares de bacias 
hidrográficas e Ecossistemas, revista GEONOMOS, IGC UFMG 6 (1): 39-45 1991  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, 
ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE, Projeto base / – Brasília : Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2010. 44 p. : il. -- (Programa 
Escola Ativa)  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Parâmetros 
Curriculares Nacionais : História, Geografia /, Brasília 1997.166p.  



MONTEIRO, C. A. F. Geossistemas: a história de uma procura. São Paulo: Contexto, 2000.  

SILVA, L.C.; AGUILAR, B. F.; DIAS, J. B.; CARMO, V. A.; MONTEIRO, A.C.; JARDIM, C. H. 
Análise da paisagem a partir da estratificação ambiental: estudo da bacia do córrego Maria 
Casimira – André do Mato Dentro/MG, VII Seminário Latino-Americano de Geografia Física e III 
Seminário Ibero-Americano de Geografia Física. Junho de 2012, UFAM, Manaus, AM. REVISTA 
GEONORTE, Edição Especial, V.3, N.4, p. 518-529, 2012 

VENTURI, L. (Org.) Praticando geografia: técnicas de campo e laboratório em geografia e 
análise ambiental. São Paulo: Oficina de Textos, 2005.  

VICENTE, L. E; PEREZ FILHO, A. Abordagem sistêmica e geografia. Geografia, Rio Claro, v.28, 
p.323-344, set./dez. 2003.  


