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Resumo

O subprojeto de Geografia, do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID) da Universidade Federal de Santa Catarina, no ano de 2015 buscou realizar as
atividades  no  Colégio  de  Aplicação  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina,  em
especial  no  ensino  fundamental.  O  objetivo  principal  deste  artigo  é  compreender  o
funcionamento de uma pesquisa interdisciplinar na escola, como método pedagógico, e em
especial  a  atuação  da  Geografia.  Nesse  sentido,  estamos  participando  e  analisando  o
funcionamento do “Pés na Estrada do Conhecimento”, destacando a Geografia para além
da sua atuação disciplinar. O Pés na Estrada se constitui  em uma atividade de Ensino,
Pesquisa e Extensão, com o objetivo de estimular as práticas de pesquisa no campo e na

1 Ver a página do Projeto Pibid de Geografia da UFSC em http://pibidgeografia.paginas.ufsc.br/.
2 Bolsista de iniciação à docência do PIBID de Geografia, acadêmica do curso de Geografia da UFSC.
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8 Bolsista de iniciação à docência do PIBID de Geografia, acadêmica do curso de Geografia da UFSC.

                                                                                                         



Comunicação Oral

escola, e se realiza através de uma disciplina chamada Iniciação Científica, para os 9º anos
do Colégio  de Aplicação.  É composto  por  oito  professores  orientadores,  um professor
pesquisador  e  setenta  e  cinco  estudantes.  O  projeto  é  estruturado  em duas  etapas:  na
primeira etapa (primeiro semestre), focando a problemática da posse da terra no Brasil. Já
na segunda etapa, (no segundo semestre) o foco de pesquisa volta-se para a compreensão
da dinâmica colonial na construção e organização do espaço geográfico brasileiro. Desta
forma,  procuramos  expor  a  relevância  e  a  importância  de  projetos  como  este,  para
materializar os conteúdos e pesquisas realizadas pelos estudantes. Passamos a entender a
disciplina de Iniciação Científica como recurso didático-pedagógico para a conhecimento
Geográfico. Nesse sentido, procuramos expor as experiências durante nossa atuação como
bolsistas  na  Escola.  No  que  diz  respeito  a  Geografia,  damos  ênfase  a  importância  da
pesquisa  escolar  e  do  estudo  do  meio  como  processo  pedagógicos  fundamentais.  A
metodologia do trabalho abarca entrevistas e questionários com os estudantes e professores
envolvidos no projeto, dialogando com autores da geografia e da educação para entender
melhor a pesquisa escolar e sua contribuição para o ensino. 

 
Palavras-chaves: Geografia. Iniciação Científica. Educação. PIBID. Pesquisa escolar.

1. 1. Introdução
  
O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do curso de Geografia

da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (PIBID  –  Geografia/UFSC)  iniciou  suas
atividades  no  segundo  semestre  de  2012,  sempre  tratando  de  dialogar  a  cerca  da
importância  da  pesquisa na Escola.  Nos dois  primeiros  anos do projeto o trabalho foi
articulado com escolas municipais do interior da Ilha de Santa Catarina, no município de
Florianópolis.  

Ao final do projeto do PIBID no ano de 2014 iniciou-se um dialogo com o grupo de
professores  da  Geografia  do  Colégio  de  Aplicação  da  UFSC  (onde  já  há  estágios
supervisionados da licenciatura),  a  fim de trazer  o  PIBID para o contexto da pesquisa
efetivada através  dos  projetos  da  Escola.  Reconheceu-se o Projeto “Pés  na  Estrada do
Conhecimento” desenvolvido a cerca de 20 anos na escola, e se iniciou o desenvolvimento
de pesquisa sobre o mesmo. A partir da participação do PIBID de Geografia no Colégio de
Aplicação houve o envolvimento com os anos finais do ensino fundamental, em especial o
9º ano, destacando a Geografia para além da sua atuação disciplinar. 

Os objetivos específicos do PIBID no Colégio de Aplicação é de de aprimorar a
formação acadêmica dos graduandos do curso de licenciatura da geografia da UFSC, de
contribuir para a discussão e melhorias no ensino de geografia e da rede pública de ensino,
em especial no colégio Aplicação da UFSC, além de articular a prática pedagógica em
geografia  com a  sua  pesquisa na  escola  e  no  espaço de  inserção  da  mesma.  Além da
participação na disciplina de Geografia dentro da sala de aula para dar primeiro contato
com a docência aos bolsistas PIBID e do acompanhamento em reforços escolares, também
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tratou-se  do  contato  com a  iniciação  cientifica  promovida  pelos  projetos  da  escola.  O
PIBID de Geografia conta atualmente com cinco bolsistas de iniciação a docência.

A partir da inserção dos pibidianos de geografia no ensino fundamental do Colégio
de  Aplicação  e  do  contato  com os  projetos  da  escola,  passou-se  a  ter  como  um dos
objetivos compreender o funcionamento de uma pesquisa interdisciplinar na escola, como
método  pedagógico,  e  em  especial  a  atuação  da  Geografia.  Este  artigo  trata
especificamente dessa análise.

Os processos metodológicos adotados para a pesquisa que culminou nesse artigo
foram: observação e participação nos trabalhos da disciplina de Iniciação Científica do 9º
ano, participação nas reuniões da equipe de coordenação da disciplina (e do Projeto Pés na
Estrada do Conhecimento); levantamento de bibliografias sobre a área e voltados ao ensino
de Geografia, além de participação no trabalho de campo para reconhecimento da área de
estudo; entrevistas e questionários com os estudantes e professores envolvidos no projeto,
dialogando  com autores  da  geografia  e  da  educação  para  entender  melhor  a  pesquisa
escolar e sua contribuição para o ensino. 

Procurou-se neste  artigo fazer  uma síntese da entrevista  com o coordenador do
Projeto Pés na Estrada do Conhecimento, professor José Carlos da Silveira9 (Geografia),
dos questionários com os professores participantes neste ano do projeto, e dos estudantes
do 9º ano que atuaram no projeto via disciplina de Iniciação Científica. A entrevista com o
professor coordenador e idealizador do Projeto Pés na Estrada do Conhecimento foi feita
através de questões abertas sobre como e quando começou o projeto, assim como foi a
implantação da ideia no Colégio de Aplicação, quais são os resultados visto pelo professor
bem como a relação do projeto com a Geografia e a importância da interdisciplinariedade.
Para o questionário dos professores e dos estudantes, foi realizado questionário com oito
professores com sete perguntas e com 12 estudantes, com sete perguntas também. Dentro
das  questões  procurou-se  entender  a  importância  do  campo  para  as  disciplinas  e  a
existência  da  interdisciplinaridade  no  cotidiano  escolar,  sempre  relacionando  com  a
Geografia.

Como base teórica para esse artigo buscamos bibliografia que dialogasse com o
trabalho de campo, em especial no trabalho de Claudivan S. Lopes e Nídia N. Pontuschka
(LOPES; PONTUSCHKA, 2009) sobre a metodologia de Estudo do Meio, como reflexão e
apoio pedagógico. A conexão do “Pés na Estrada” com a metodologia de Estudos do meio
é bem estreita, a leitura do texto aliada à vivência no projeto, possibilita uma base sólida e
prospectiva. Em poucas palavras se trata de entender o que é e como atuar diretamente com
dados espaciais, e compreender suas evoluções e propostas para o ensino. Tal método de
ensino assume forma interdisciplinar e tem relação direta com com a realidade. O campo é
uma das etapas desse “Estudo” que é também compreendido como recurso. É no campo
onde a imersão, orientada por professores, possibilita olhar a realidade a fim de observar de
forma  diferente  as  paisagens,  lugares  e  territórios  e  a  partir  disso,  construir  novas
interpretações sobre o meio. 

9  Licenciado em Geografia, mestrado em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando
no programa de Pós- Graduação  em Educação Científico e Tecnológico na Universidade Federal de Santa
Catarina; e leciona no Colégio de Aplicação desde 1987;
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Após um período em ostracismo nas práticas pedagógicas, o retorno dos “Estudos
de  meio”  na  década  de  1960  retomou  o  fôlego  por  meio  das  práticas  escolanovistas,
influenciadas pela pedagogia de Francisco Ferrer y Guardya e Freinet, que faziam estudos
e  aulas  em  vários  espaços,  tendo  a  aprendizagem  mais  significativa  no  sentido  de
aproximar  da prática  cotidiana.  O que também é ponto fundamental,  especialmente  na
educação básica, abrindo a possibilidade de um olhar crítico no cotidiano.

Essa prática pedagógica de “Estudo do meio”, na forma de aprender Geografia e de
ter  um diálogo interdisciplinar, como o Pés  na  Estrada,  possibilita:  compactuar  para o
desenvolvimento da educação através de projetos integrados; na formação continuada dos
professores através das novas práticas de ensinar/aprender; na expansão de entendimento
de uma geografia viva no cotidiano (LOPES; PONTUSCHKA, 2009) e significativa com
os conceitos observados “no campo”; de fato pesquisa,  em que se apresenta uma nova
compreensão,  verificando  a  pertinência  e  a  importância  dos  conhecimentos  também
aprendidos em sala de aula; e aponta também novas direções para travar conhecimentos
específicos dos elementos do currículo escolar.

Como resumo dos resultado desse artigo podemos apontar: a importância de uma
pesquisa  como  metodologia  pedagógica  na  Escola;  o  avanço  de  uma  abordagem  de
enfoque geográfico na escola; a possibilidade de trabalhos interdisciplinares e de pesquisa
no ensino fundamental; o ensino relacional diretamente a realidade espacial. 

2. Dialogando sobre o Projeto Pés na Estrada do Conhecimento

O Projeto Pés na Estrada se constitui em uma atividade de ensino e pesquisa com o
objetivo de estimular as práticas de pesquisa no campo e na escola, e se realiza através de
uma disciplina chamada Iniciação Científica, para os 9º anos do Colégio de Aplicação. É
composto por oito professores orientadores, um professor pesquisador e setenta e cinco
estudantes. Em 2015 o projeto é estruturado em duas etapas: na primeira etapa (primeiro
semestre), focando a problemática da posse da terra no Brasil. Já na segunda etapa, (no
segundo semestre) o foco de pesquisa volta-se para a compreensão da dinâmica colonial na
construção e organização do espaço geográfico brasileiro.

O projeto tem início oficial em 1999, tendo como coordenadores o professor José
Carlos  da  Silveira  e  a  professora  Marise  da  Silveira10 (de  História).  Porém,
aproximadamente três anos antes dessa data, o professor José juntamente com a professora
Marise já trabalhavam juntos com a oitava série (atual 9º ano) e sempre valorizando o
trabalho de campo como metodologia fundamental para o conhecimento escolar. Nesse
contexto, as primeiras viagens eram feitas para o Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde
levavam os  estudantes  a  observar  a  questão  das  atividades  industriais,  e  dentro  dessa
perspectiva, as questões de gênero, de relações ambientais, de tudo que estava envolvido
com esse processo. 

10 Licenciada em História, na Universidade Federal de Santa Maria e Doutora em História pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul.
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O trabalho, pelo relato do professor José Carlos era muito prazeroso, mas muito
mais para os professores do que propriamente para os estudantes, que se limitavam a fazer
apenas os registros obrigatórios que iam ser cobrados depois e não conseguiam absorver
mais do que isso, apesar da preparação dos professores ao fazer pré-campos e estimular os
estudantes a pesquisar. Outro aspecto que estava dificultando, era o retorno para a sala de
aula. As aulas continuavam depois do campo, ainda trazendo alguns aspectos observados,
mas não havia um envolvimento maior dos estudantes com os trabalhos.
        Dado  esse  fato,  os  dois  professores  se  perguntavam como  que  poderiam fazer
diferente, já que o trabalho de campo não estava surtindo efeito como era esperado. A
intenção do trabalho de  campo era  – e  é  –  que  o estudante  saia  do  campo com uma
percepção diferente de que quando chegou, que os detalhes do ambiente, da indústria, das
relações profissionais e sociais fossem observadas e pensadas, não apenas relatadas.
        Foi então, em 1998, que os dois professores decidiram que, quem tinha que ser os
protagonistas, eram sim os estudantes e não os professores. Após uma reunião sobre “o que
fazer?” foi realizado um contato com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), mas precisamente com a Escola Rural desse movimento social no município de
Fraiburgo, também em Santa Catarina.

O  processo  de  viagem  para  o  campo,  ocorreu  através  de  reuniões  com  os
estudantes, depois com os pais e com a coordenação, colocando as incertezas, até porque
essa época, não se tinha como fazer o pré-campo, então para os professores também seria
uma surpresa tudo que encontrariam no caminho, mas mais ainda, as certezas que eles
tinham sobre o trabalho de campo e como materializar isso para os estudantes e de como
fazer eles se sentirem parte do processo.
        Já nos primeiras passos dados na nova organização já surtiram resultados visíveis,
os estudantes estavam levantando questões durante as aulas e se mostrando interessados.
Em 1999, foi realizada a primeira atividade com os novos objetivos, onde a primeira turma
realizou viagem de três dias para assentamentos do movimento social, vivenciando a vida
do agricultor. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as escolas, os locais de
trabalho, as crianças que frequentavam essas escolas, etc.. Quanto ao grupo de professores,
nove professores de diversas áreas se envolveram na atividade, em um primeiro momento
estavam presentes mais para auxiliar do que efetivamente contribuir para o projeto. 

Nos  dois  primeiro  anos  do  projeto,  antes  de  ir  direto  para  os  assentamentos,
passava-se  pelos  acampamentos  do  MST que  beiravam  as  estradas  e  isso  mobilizava
demais as turmas. Enfrentar a realidade de lá comovia os alunos e fazia com quem eles
mudassem o  jeito  de  olhar  as  questões  sociais  do  espaço  geográfico,  então,  por  fim,
realizando  o  desejo  dos  professores  responsáveis  pela  ideia  do  campo.  Em  2000,  foi
oficialmente  concretizado  o  projeto  de  pesquisa  e  ensino,  que  antes  era  chamado  de
“Escola crítica, aluno pesquisador: uma proposta de estudo do meio”, com o intuito de
investigar  justamente  o  potencial  do  trabalho  de  campo  para  as  aulas  de  História  e
Geografia.

Como  em  2000  estava  se  "comemorando"  os  500  anos  de  "descobrimento  do
Brasil", foi pensando em uma outra discussão que trouxesse esse contexto da exploração
do latifúndio, dos colonizadores e então se teve a ideia de fazer uma segunda viagem para
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Minas  Gerais.  Portanto,  passou  a  se  realizar  duas  viagens  por  ano,  uma  no  primeiro
semestre junto ao MST e no segundo semestre para as cidades históricas de Minas Gerais.

De 2000 até 2007 foi se amadurecendo a ideia de um projeto mais amplo, mas é em
2007 com a  ida  ao  Rio  de  Janeiro  para  um Seminário  de  Colégios  de  Aplicação  das
Universidades Federais, que se conheceu a Iniciação Científica11 para a educação básica e
se sentiram contemplados. Foi então, que na volta para Florianópolis decidiram levar essa
proposta  pedagógica  para  dentro  da  escola,  organizando-a  em torno  do  projeto  já  em
desenvolvimento. Paralelo à isso, o surge o nome "Pés na Estrada do Conhecimento", visto
que o próprio grupo da escola já identificava as viagens a campo dizendo "lá vai o pessoal
colocar os pés na estrada". 

A iniciação Científica é  uma realidade do Governo Federal  desde 2003,  com o
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) bem como o Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do Ensino Médio (PIBICM). Apesar disso, o
professor José Carlos Silveira deixa claro que o projeto Pés na Estrada do Conhecimento
não está ligado a esse conceito de formar alguém para trabalhar na área científica, o projeto
ocorre na perspectiva de o sujeito ter outra relação com o conhecimento, de ter autonomia. 

Com o nome e uma ementa relativamente pronta,  se  apoiava em autores  como
Paulo Freire e Milton Santos, e fazia uma reflexão sobre o estudo de meio. Para o processo
de institucionalizar uma disciplina específica que dialogasse com o Projeto era necessário
que abrisse uma vaga na grade curricular. Foi só em 2010, que a Iniciação Científica foi
inserida na grade escolar do colégio. Assim, os professores podiam orientar no seu próprio
turno, sem uma disputa com suas próprias disciplinas e seus conteúdos. A partir  dessa
inclusão,  outros  professores  foram  se  engajando  no  Projeto  Pés  na  Estrada  do
Conhecimento,  seja  pelo  interesse  na  proposta,  ou  por  interesse  na  proposta  também
ideológica proporcionada, bem como entendendo a importância do trabalho de campo para
entendimento da realidade. Em 2010, a divulgação para os professores foi mais intensa e
então se institucionalizou um grupo de aproximadamente oito professores (há variação no
grupo de professores a cada ano dependendo dos interesses). 

Para a materialização dos resultados, a avaliação das atividades é de textos (no
primeiro semestre), no início em forma de jornal, mas atualmente através de ensaio escolar,
por ter  um tom não muito intenso.  E para não ficar  no movimento só da escrita,   no
segundo semestre se trabalha com a linguagem do audiovisual, estimulando a criatividade
dos produtores. Porém, esses formatos de avaliação final são alterados de acordo com o
interesse dos professores e com os objetivos das viagens à campo.

2.1  Dialogando  sobre  o  Projeto  Pés  na  Estrada  do  Conhecimento  a  partir  da
pesquisa realizada pelos pibidianos.

Em  entrevista  concedida  aos  acadêmicos  do  PIBID,  o  professor  José  Carlos
Silveira, do Projeto Pés na Estrada do Conhecimento, aponta que a Iniciação Científica
interdisciplinar é uma questão essencial, e sempre foi uma preocupação dos professores do
Colégio  de  Aplicação  estarem  envolvidos  em  outros  campos  do  saber,  para  que  o
estudantes conseguissem entender que o espaço geográfico não é compartimentado, não é

11 Governo Federal lançou primeiro programa de Iniciação Científica em 2003. 
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divido  por  disciplinas,  é  uno.  E  que,  ao  tentar  responder  as  suas  pesquisas,  possam
entender conceitos de História, de Geografia, de Português e entre outras sem dissociar,
entendendo, portanto, a interdisciplinariedade do projeto.

O professor aponta ainda que, o fato dos estudantes poderem definir o que eles
querem estudar nessa disciplina de Iniciação Científica é o fato novo - diferente do que
vemos nas disciplinas tradicionais, onde organização dos conteúdos já chegam prontas aos
alunos. Como resultado, os estudantes, ainda que orientados pelos professores e por um
conteúdo pré-estabelecido, tem maior autonomia e liberdade de escolha. 

Para  o professor  José  Silveira  “O projeto  é  isso,  ali  os  alunos não são meros
receptáculos do conhecimento, eu posso, eu tenho condições de definir o rumo que eu
quero pra minha educação, então acho que isso é um barato”.

Além da entrevista com o professor José Carlos,  foram realizados questionários
com professores envolvidos no ano de 2015 com o projeto. 

Os  apontamentos  realizados  pelos  professores  indicam  que  há  um  diagnóstico
positivo sobre a interdisciplinariedade do projeto, que é compreendida pela maioria. Com
suas diversas particularidades, os professores das disciplinas envolvidas nesse ano avaliam
que: sentiram dificuldade de se apropriar das demandas da Iniciação Científica, mas apesar
disso, em geral, a importância do campo foi demonstrada na participação e crescimento
dos estudantes na forma de aprendizado, desenvolvendo trabalhos e questionamentos mais
críticos e presentes em relação a outras culturas; houve melhoria das produções verbais e
visuais,  que  se  tornaram  mais  originais  e  autorais;  as  leituras  passaram  a  ser  menos
superficiais; os conteúdos de ensino passaram para outro patamar, não sendo mais somente
nos livros didáticos e sim no cotidiano; o professor acaba não mais sendo visto como único
formador, mas como participante e orientador; há experiência significativa dos estudantes
por serem autores e  condutores  do próprio aprendizado,  sendo protagonistas;  o projeto
prepara o estudante para questionar e não aceitar uma única história, uma única visão, mas
sim, ultrapassar os limites de ser um mero receptor para alguém que busca informações
que sejam mais reais.

Realizou-se também um questionário com os estudantes participantes da disciplina
de Iniciação Científica (9º ano). Quanto questionados sobre o que eles entendem do Projeto
Pés  na  Estrada,  a  maioria  dos  alunos  vê  uma  oportunidade  de  iniciar  a  vida  como
pesquisador,  mesmo  que  seja  por  um  ano,  desenvolvendo  conhecimentos  baseado  no
método  de  Iniciação  Científica.  Além  disso,  demonstraram  rara  compreensão  à
interdisciplinariedade (aponta-se como rara pois não identificamos na escola em outros
anos essa perspectiva). 

Percebe-se  também,  pelas  respostas  ao  questionário  que  eles  conseguem
compreender a importância do campo para além da materialização dos conteúdos, seja para
adquirir respostas para as indagações de pesquisa, seja para o recolhimento de material
para o projeto e maiores discussões, bem como compreender a diferença da prática e da
teoria, além de ver um mundo fora da sala de aula, ou ainda entrando em contato com
outras vivências. Conjuntamente indicam que o campo foi importante para a realização do
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projeto  final,  pois  foi  no  campo  que  conseguiram  aprimorar  a  pesquisa  e  reunir
informações  base  para  o  projeto.  Foram  recolhidos  materiais  através  de  imagens,
entrevistas, questionários, áudios que só o estudo fora da sala de aula possibilita.

Relataram ainda sobre conhecimento muito além daquele esperado na escola, pois
há  as  experiências  de conhecer  cidades  históricas  e  conversar  com pessoas  que  foram
atingidos por barragens – e sofrem por isso. Também destacaram o fortalecimento para
formação pessoal e contribuição para a visão reflexiva e crítica sobre fatos da sociedade.
Muitos  estudantes  apontaram  que  não  tinham  boas  perspectivas  sobre  a  Iniciação
Científica e acabaram se surpreendendo, principalmente vendo os resultados no final de
cada semestre. 

3. Resultados da Pesquisa: a participação dos bolsistas de iniciação à docência.

A partir da participação como bolsistas do PIBID,  acompanhou-se a disciplina de
Iniciação  Científica  (9º  ano)  orientada  pelo  professor  de  geografia  Leonardo  Valenza
(supervisor), composto por nove alunos que trabalharam com temas relacionados ao eixo
de pesquisa da geografia. Primeiramente os alunos do 9º ano escolheram seus temas, entre
quais, problemas socioambientais, processos energéticos, etc. E a partir disso começaram a
desenvolver  um  pré-projeto  antes  do  campo  no  município  de  Itá  (SC).  Esse  foi
desenvolvido  a  partir  de  encontros  semanais,  onde  alunos,  professor  e  os  bolsistas  de
iniciação a docência do PIBID, levantaram dados e realizou-se pesquisas para construir o
projeto que foi aplicado no campo. Essa primeira parte foi trabalhosa, pois necessitou da
dedicação dos  alunos  para  construir  um problema de  pesquisa  para  ser  trabalhado em
campo  e  posteriormente  buscar  o  resultado.  Foi  preciso  desenvolver  questionários,
estratégias de pesquisa em campo – como em quais locais deveriam ser visitados, pensar
em quais materiais digitais seriam utilizados na captação dos dados de pesquisa, além de
adquirir um conhecimento prévio sobre o conteúdo pesquisado.

Os encontros aconteceram no laboratório de geografia do Colégio de Aplicação da
UFSC – que se mostrou um ambiente didático na construção do conhecimento geográfico,
dado a facilidade do espaço ser voltado para o ensino de geografia,  facilita o acesso a
informações, mapas, recursos digitais, livros e outros. O Laboratório de geografia ainda
serve em outros horários como reforço com hora marcada para acompanhar os alunos tanto
com os conteúdos em sala de aula como as dúvidas e ajuda com o trabalho de iniciação
científica.

Com os projetos prontos, o trabalho de campo aconteceu no mês de maio de 2015,
no município de Itá, durante três dias para visitar, conversar e entrevistar as pessoas, visitar
empresas, escolas e órgãos públicos com o intuito de responder o problema de pesquisa de
cada grupo, gravando entrevistas, tirando fotos, construindo relatos, etc. Em especial sobre
a questão das barragens para geração de eletricidade. 

 O trabalho de campo se mostrou prazeroso para professores e alunos. Essa busca
por respostas, estimulou a todos que se mostram dedicados em estar em campo, mostrando
entusiamo e levando a sério esses momentos de aprendizado, de iniciação à pesquisa. Após
essa etapa de campo os alunos retornam aos encontros semanais para tratar os resultados da
pesquisa em campo, finalizaram esse trabalho com um ensaio escrito com os resultados
obtidos. Os ensaios foram compartilhados com toda escola.

Durante  a  segunda  etapa  da  disciplina  de  Iniciação  Científica  (no  segundo
semestre), se inciou um novo objeto de estudo, e os alunos agora desenvolveram outro pré-
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projeto, trabalhando com a questão da mineração e do ouro nas Minas Gerais, nas cidades
históricas. A primeira etapa dessa segunda parte foi também de levantamento de dados,
construção de um problema de pesquisa que antecederia o campo. Os alunos e professores
da IC estiveram em campo por cinco dias, onde os alunos puderam buscar respostas para
seus questionamentos através de entrevistas, fotos, visitas em órgãos públicos, conversa
com a população etc.

Após o retorno ao colégio, retomaram os encontros semanais, mas agora os alunos
desenvolveram  seus  resultados  obtidos  através  de  uma  linguagem  diferenciada,  com
destaque aos recursos audiovisuais, tendo o auxilio dos bolsistas de iniciação à docência na
produção, roteiro e edição dos vídeos. O trabalho foi finalizado com uma amostra de curta-
metragens  desenvolvidos  por  todos  os  alunos  do  9°  ano,  junto  com  os  professores-
orientadores e aberto ao público. 

4. Considerações

O  pressuposto  inicial,  em  que  se  baseiam  as  atuais  propostas  pedagógicas  da
geografia, é para se pensar a escola e o ensino por objetivos sociopolíticos, portanto com a
função  de  atender  às  demandas  da  formação  do  cidadão  crítico.  Essas  demandas  da
formação  estão  vinculadas  ao  individuo  e  ao  seu  desenvolvimento  intelectual,  social,
afetivo,  mas  sobretudo,  estão  ligadas  a  vida  coletiva  e  cidadã  (CALLAI,  2011).
Entendemos que a disciplina de iniciação científica do Colégio de Aplicação da UFSC, e o
Projeto Pés na Estrada do Conhecimento consegue atingir essa proposta.

Duas questões  aqui  se colocam do ponto de vista  da disciplina de geografia:  a
primeira é como ajudar a construir a cidadania através da Geografia e a segunda é como
construir  a  Geografia  através  da  ideia  de  cidadania?  Quando  utilizamos  a  expressão
"Geografia  engajada",  esta  se  falando de  uma Geografia  engajada  a  priori,  decidida  a
encetar a tarefa da crítica, mesmo antes de concluir a tarefa da análise. Mas isto pode ser
apenas uma geografia como um discurso vazio, incapaz de oferecer instrumentos analíticos
de que necessitamos para entender  o espaço geográfico e  interpretar a  realidade social
(SANTOS, 1996).

Como  bolsistas  do  projeto  PIBID  e  participando  do  Pés  na  Estrada  do
Conhecimento, observou-se que a proposta de trazer ao estudante à uma Geografia mais
cidadã e crítica só pode ser construída em processos relacionais, ou seja que possibilite ao
aluno  relacionar  o  conteúdo  da  Geografia  com  os  conteúdos  de  outras  disciplinas  e
tratando a ideia de interdisciplinaridade como uma construção de entendimento do real.

A ideia de cidadania ativa, construída historicamente, esta conectada a uma prática
que vai, pois, além dos direitos civis e políticos, incluindo também importantes direitos e
deveres sociais culturais, o que implica sua relação com a vida publica e o sentido ético de
uma vida  solidária,  coletiva,  com a  vida  na  cidade,  com a  vida  familiar,  de  grupos  e
classes, o que esta diretamente relacionado ao que destaca do mundo vivido pelos jovens
(CALLAI, 2011).

Nesse intuito, todas as atividades vivenciadas pelos alunos, professores e bolsistas
contribuíram para a formação integral de seus participantes, mas principalmente para nossa
formação acadêmica dos futuros professores. A ideia da interdisciplinariedade tão discutida
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na academia tornou-se real a partir da prática da disciplina de IC, por meio de metodologia
de ensino-aprendizagem que demonstrou ter coerência teórica e de método.

O Projeto Pés na Estrada do Conhecimento, com a interdisciplinaridade, possibilita
aos estudantes uma compreensão realista dos fatos, algo muito importante também e de
imensa contribuição o estudo do meio, onde segundo Helena Copetti Callai (2011) é outra
forma coletiva, cooperativa  e interdisciplinar focada num espaço-tempo ou numa realidade
previamente definida.

Com os trabalhos de campo propiciados pelo projeto - no primeiro semestre para
Ita - SC e para as cidades históricas de Minas Gerais (no segundo semestre), somadas as
oficinas e atividades em outras turmas dos 7º e 9ª anos possibilitaram uma formação mais
completa  aos  bolsistas,  trazendo  também uma cooperação  maior  entre  eles,  resultados
positivos que servem de exemplo à novos projetos. 
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