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Resumo 

Este projeto de pesquisa, ainda em andamento, tem como objetivos investigar o que 

os professores dos anos iniciais do ensino fundamental pensam acerca da 

metodologia – estudo do meio – e de que maneira as tecnologias educacionais 

poderiam contribuir para a sua realização. A revisão de literatura mostra-nos que o 

estudo do meio se apresenta como um método interdisciplinar. A realização do projeto 

se articula em três momentos: o primeiro, que corresponde a investigação do corpus 

teórico, cujas abordagens estão relacionadas aos estudos de Cozza; Santos (2004), 

Lopes; Pontuschka (2009), Fazenda (2008) entre outros. O segundo, na vivência de 

um estudo do meio interdisciplinar. O terceiro, na realização da atividade no campo, 

destinada a coleta dos dados realizada junto aos professores da cidade de 

Conchas/SP, por meio de questionários, tendo as seguintes questões como 

norteadoras: (1) O que os professores dos anos iniciais do ensino fundamental 

entendem por estudo do meio? (2) Se eles realizaram algum estudo do meio no 

corrente ano? (3) Por que realizaram ou não essa atividade com seus alunos? (4) Se 

realizaram, de que maneira aplicaram ou não a tecnologia ao estudo do meio? Os 

resultados preliminares, indicam que o estudo do meio no processo ensino-

aprendizagem colabora na integração curricular e oferece possibilidades de 

construção de conhecimento de maneira colaborativa. A tecnologia associada a este 

processo poderá oferecer subsídios ao seu desenvolvimento e auxiliar os professores 

na proposição de estudos do meio. 
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Introdução 

Este estudo, ainda em desenvolvimento, originou-se de um projeto 

interdisciplinar realizado no semestre passado por um grupo de alunos e professores 

do curso de Pedagogia da Faculdade de Conchas/SP. A partir das discussões e 

experiências vividas, interessamo-nos pelas questões de pesquisa: (1) o que pensam 

os professores sobre o estudo do meio nos anos iniciais do ensino fundamental? (2) 

como a tecnologia contribui ou pode contribuir na realização do estudo do meio? 

As questões, por nós investigadas, demonstram o nosso interesse em 

compreender como os professores dos anos iniciais do ensino fundamental trabalham 

ou não com essa metodologia de ensino. 



 

 

 A revisão de literatura indicou-nos que muitos autores discutem essa temática, 

porém, serão trabalhados neste momento com Cozza; Santos (2004), Fazenda (2008) 

e Lopes; Pontuschka (2009).  

Sobre a conceituação de estudo do meio, concordamos com a proposta por 

Lopes e Pontuschka, que afirmam: 

 

O Estudo do Meio pode ser compreendido como um método de ensino 
interdisciplinar que visa proporcionar para alunos e professores contato direto 
com uma determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se 
decida estudar (LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p. 174). 

 

Apesar da nossa concordância com os autores citados, entendemos que 

existem outras possiblidades de conceituar o estudo do meio. Por ora, não vamos nos 

deter sobre a problemática da conceituação e sua origem, mas, apenas salientar que 

este está ligado às escolas anarquistas fundadas no Brasil no início do século XX. 

Então, focamos a nossa discussão no entendimento dos professores sobre o 

estudo do meio, o seu desenvolvimento e a sua relação com a tecnologia.    

 

Objetivos 

O nosso objetivo geral é investigar o que os professores dos anos iniciais do 

ensino fundamental pensam sobre o desenvolvimento do estudo do meio com seus 

alunos e, de que maneira a tecnologia poderia contribuir para a sua realização. Para 

tanto, as questões serão aprofundadas a partir dos seguintes objetivos específicos: 

(a) compreender o que os professores entendem por estudo do meio; (b) identificar se 

eles realizaram ou não um estudo do meio no ano corrente; (c) compreender como a 

tecnologia contribuiu ou não para a sua realização. 

 

Metodologia 

A pesquisa está sendo realizada com os professores das escolas municipais 

de Conchas/SP, que atendem alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. A 

coleta de dados será realizada através de questionários. Este divide-se em duas 

partes: as questões fechadas, que traçarão o perfil dos participantes e, as questões 

abertas, que expressarão o que eles pensam sobre a temática. Para a análise dos 

dados, pretendemos realizar uma estatística simples e a criação de categorias de 

análise. 



 

 

 

Desenvolvimento: alguns apontamentos 

Sabemos que a abordagem interdisciplinar preconiza a articulação entre os 

conteúdos estudados (FAZENDA, 2008) e, requer um questionamento sobre a 

realidade para que os alunos se percebam como sujeitos da sociedade. 

A partir da delimitação do tema ou da questão problematizadora, torna-se 

necessário a realização de um planejamento flexível. Cozza e Santos (2004) afirmam 

que para organizar um estudo do meio, devemos considerar as etapas de trabalho: 

preparação dos alunos; ida a campo e coleta de dados; organização dos dados; 

produção de síntese; avaliação. Acrescentaríamos ao momento de preparação, a 

realização de uma pesquisa sobre a temática abordada e a confecção do roteiro de 

campo.  

Lopes e Pontuschka (2009), diante das mudanças tecnológicas atuais nos faz 

uma provocação: o uso do roteiro de campo em sua forma tradicional não seria algo 

ultrapassado? De que maneira a tecnologia poderia contribuir para a sua realização? 

Por fim, procuramos enfatizar que o estudo do meio não é um momento isolado 

da vida escolar do aluno. Pelo contrário, assim como Lopes e Pontuschka (2009, p. 

189), defendemos que “deve ser parte integrante e, ao mesmo tempo, desempenhar 

função integradora do trabalho educativo da escola”.  

 

Resultados Preliminares 

Os resultados preliminares, estão indicando que o estudo do meio nos ajuda 

na integração curricular e oferece possibilidades de construção de conhecimento de 

maneira mais colaborativa. A tecnologia poderá oferecer subsídios ao seu 

desenvolvimento. 
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