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Um professor(a) entra todo dia em sala de aula com 
uma tarefa desafiadora: criar um ambiente propício 
para o aprendizado de 20, 30, 40 as vezes 50 alunos. 
Teve tempo em que se dizia que o professor era o 
grande conhecedor das coisas e que, portanto, os 
alunos deveriam fazer silêncio, ouvi-lo e então, 
produzir o que ele mandar. Apesar dessa concepção de 
ensino-aprendizagem querer voltar à tona de tempos 
em tempos, outras concepções sempre existirão para 
lhe oferecer resistência. Ouvir os estudantes antes de 
apresentá-los a uma versão de uma história; fazer mais 
perguntas do que afirmações; ou deixar mais espaço 
para reflexão do que para conclusões, são recursos que 
um professor pode utilizar quando se percebe mais 
como mediador do processo de educação do que como 
um grande mestre transmissor de conhecimento.

Mas para criar esse tal ambiente propício ao 
aprendizado, não basta atuar como mediador. Há que 
se mostrar, entre quatro paredes, o que acontece na 
calmaria das florestas ao caos das grandes cidades. 
Isso significa que o professor assume um papel de 
romancista ao ter de criar uma ficção para ilustrar a 
realidade que se apresenta fora da sala de aula. Por 
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melhor que seja o professor(a) nessa tarefa de abstração, 
na criação de uma imagem mental de um objeto ou 
situação concreta, muito dificilmente esta lição será 
tão marcante quanto seria e é quando os sujeitos da 
aprendizagem estão em contato direto com o objeto 
de estudo. E isso tem razão de ser: o que envolve os 
sentidos que vão além dos normalmente estimulados 
com lousa e lábia, como tato, olfato e paladar, somado 
às emoções, tem chance muito maior de se inscrever 
na memória.

Pensando nisso, “O Fantástico na Trilha de Santa 
Catarina” se propôs a explorar, junto a alunos e 
professores, a realidade concreta da vizinhança de três 
escolas da rede municipal de ensino de Florianópolis. 
Com turmas do segundo ciclo do Ensino Fundamental, 
da Educação de Jovens e Adultos, Associação de Surdos 
e Núcleo de Estudos da Terceira Idade, o projeto levou 
cerca de 250 alunos a locais como a Trilha da Costa da 
Lagoa, Centro Histórico de Florianópolis e ao Bairro 
de Coqueiros para, mais do que ver e ouvir, também  
tocar, cheirar e sentir a realidade que estudam em sala 
de aula.

O resultado dessas experiências é relatado aqui como 
forma de promover uma reflexão acerca das atividades 
de educação patrimonial e ambiental, e como sugestão 
a professores e a profissionais da educação. Trata-se de 
uma tentativa de se dinamizar as práticas de ensino-
aprendizagem de modo a facilitar essa operação de 
tornar concreto o que é, frequentemente, tão abstrato 
entre quatro paredes.
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Caminhada do Centro Histórico de Florianópolis
A região do Centro Histórico de Florianópolis é muito 
rica para se trabalhar temas relacionados à História, 
Artes, Literatura, Geografia e, se for de interesse, 
mesmo Biologia e Matemática.

Algumas peculiaridades devem ser levadas em conta 
antes de se realizar uma saída de campo ao local: 
as calçadas são bastantes estreitas, o que gera uma 
necessidade de disciplina grande para a segurança de 
todos; alguns estudantes podem já conhecer a área 
muito bem, o que pode significar um desinteresse 
inicial que deve ser trabalhado pelo professor; e, por 
fim, os estudantes estarão sujeitos à muitos estímulos. 
Dessa forma, ter a atenção de todos quando um pombo 
estiver voando sobre suas cabeças pode ser bastante 
desafiador. Mais vale problematizar o pombo do que 
chamar a atenção dos alunos.

A nossa experiência com as turmas de EJA da Escola 
Silveira de Sousa incluiu grupos de Associação de 
Surdos da Grande Florianópolis (ASGF) e do Núcleo de 
Estudos da Terceira Idade (NETI), e teve como foco a 
disciplina de História. Escolhemos monumentos, ruas 
e edifícios para discutir. A tentação inicial de um guia 
de turismo é de chegar ao objeto de estudo e despejar 
logo todo seu conhecimento acerca do local. Na 
educação, diferente do turismo, a mesma abordagem 
é impossível. O tratamento, é claro, depende da 
faixa etária, mas de modo geral o ideal é dar algum 
papel ativo aos alunos. Com essas turmas buscamos, 
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basicamente, questioná-los sobre seu conhecimento e 
suas experiências com os objetos de estudo antes de 
apresentar fatos relacionados a eles. Após uma breve 
exposição da história, com uso de imagens e fotografias 
antigas, abríamos espaço para discussão em grupo 
sempre com o cuidado de explicitar que a história se 
trata de narrativas como instrumento de poder dentro 
de um contexto de conflito de classes.

Após uma caminhada de cerca de duas horas, fizemos 
um piquenique com a merenda escolar na Praça 
Getúlio Vargas. Ali eles puderam usar banheiros em 
estabelecimentos próximos. Essa é uma oportunidade 
para, depois de deixar os alunos relaxarem por um 
tempo, promover uma roda de discussão sobre a 
experiência quando já estiverem mais tranquilos.

 

MAPA DO PERCURSO

INÍCIO: Escola 
Silveira de 
Souza

FIM: Praça 
dos Bombeiros



São muitos os temas que podem ser trabalhados 
com esse roteiro. Podemos citar:

- Revolução Farroupilha - Monumento Anita 
Garibaldi na Praça Getúlio Vargas

-   Escravidão – Igreja Nossa Senhora do Rosário 
dos Homens Pretos

-   Imigração Açoriana – Mural de Grafitti de Franklin 
Cascaes e/ou Loja de Renda de Bilro do Mercado 
Público
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Processo de Urbanização – Avenida Hercílio Luz, 
Rio da Bulha e Aterro da Baía Sul no Memorial 
Miramar

É importante lembrar que, como em todos os 
roteiros, é necessário que haja uma preparação 
prévia em sala de aula com possível pesquisa 
sobre o tema do passeio de modo a gerar 
interesse. Além dessa preparação prévia, sugere-
se uma produção posterior sobre um tema que 
cada aluno mais se interessou individualmente.
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Na tradicional Trilha da Costa da Lagoa, os temas 
com que se pode trabalhar também são muitos. Trata-
se de um prato cheio para professores de História, 
Literatura, Geografia e Biologia.

Alguns pontos merecem atenção: a trilha é bastante 
longa (8 km) sendo recomendado que se escolha um 
trecho mais curto para se trabalhar; como os horários 
de barco são fixos, há uma necessidade grande de 
gestão de tempo; o caminho é bastante plano, porém, 
em alguns pontos, demanda certo esforço em subidas 
e descidas por grandes rochas e requer um cuidado 
especial em veios d´água que alimentam a Lagoa da 
Conceição; calçados confortáveis e fechados são os 
mais recomendáveis; o cuidado com a fauna e com a 
flora deve ser destacado; e, por fim, como em qualquer 
atividade ao ar livre, é impossível ter a atenção total 
de todos os alunos em um ambiente com estímulos a 
todos os sentidos.

A nossa experiência nessa trilha foi com Escola 
Henrique Veras e suas turmas de 8º e 9º ano do Ensino 
Fundamental. Essa faixa etária, de adolescentes, sente-
se bastante independente e requer esforço extra para 
manter o grupo coeso em meio à mata. Já as disciplinas 
foco do passeio foram Literatura e Artes, trabalhadas a 

3.



partir das obras de Franklin Cascaes, em especial, seu 
livro “O Fantástico na Ilha de Santa Catarina”. Como 
forma de manter a atenção dos estudantes ao caminho, 
elaboramos um bingo de palavras que poderiam ser 
levantadas sobre a temática e que poderiam aparecer 
durante o caminho. Dividimos as palavras em três 
categorias: fauna, flora e mitologia. 

Quando encontrávamos um Guarapuvu, por exemplo, 
era a oportunidade de o professor apontar à árvore, 
perguntar quem a tinha em seu bingo, e pedir para 
que um deles lesse informações sobre ela para o 
grupo. Ao final, o educador pode complementar com 
mais informações. Já quanto à mitologia, preparamos 
contação das histórias de Franklin que, quando 
apresentavam um ser mitológico, como uma bruxa ou 
um boitatá, poderiam estes serem marcados no bingo 



também. Para isso, dispusemos de reproduções das 
pinturas de Cascaes que representam bruxas, boitatás, 
vampiros, lobisomens, etc.

O trecho escolhido foi entre os pontos de barco número 
7 e 11 sendo que o transporte de ida e a volta se deram 
por meio de barco. Este trecho tem uma extensão 
de 2 quilômetros com direito à visita a um secular 
engenho de farinha, ao Casarão da Dona Lóquinha, 
tombado como patrimônio histórico pelo Estado de 
Santa Catarina, e veios d´água bastante agradáveis. O 
ponto escolhido para a merenda foi em um gramado 
local onde os alunos puderam se sentar em cangas e 
toalhas. Ao final, houve uma roda para compartilhar 
as impressões da experiência.
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INÍCIO E 
FIM: Escola 
Henrique 
Veras



Apesar da trilha já ser um atrativo em si, algumas 
atividades podem ser propostas aos alunos para que 
eles desempenhem um papel ativo nesse processo. 

A nossa escolha foi a do bingo de palavras. Fizemos 
também a dinâmica da cegueira, onde um colega 
venda o outro e o guia pela mata, segurando-o pelos 
braços e instruindo-lhe ao ouvido para que caminhe. 
Essa atividade trabalha a confiança e a empatia 
entre os alunos. 

Importante recomendar aos alunos que, como em 
qualquer trilha: Tirem apenas fotos, deixem apenas 
suas pegadas e levem para casa apenas suas 
lembranças. at
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O trecho de quase 3 quilômetros entre Coqueiros 
e Itaguaçu é uma oportunidade para trazer à tona 
questões relacionadas à memória, poluição, e ocupação 
urbana. Além dessas temáticas, a literatura fantástica 
de Franklin Cascaes, antigo morador da região, pode 
ser abordada com os alunos através da interpretação 
de monumentos e contação de histórias.

Este roteiro não apresenta grandes desafios quanto à 
esforço físico, já que todo o caminho é praticamente 
plano. É necessário atenção às calçadas estreitas, 
já que carros passam em velocidade alta na Rua 
Desembargador Pedro Silva, a principal de Coqueiros. 
Mas de modo geral, o caminho é bastante seguro.

Esta atividade foi realizada com turmas de 6º e 7º 
ano do Ensino Fundamental da Escola Almirante 
Carvalhal. Os temas trabalhados foram as memórias 
do bairro e a literatura de Franklin Cascaes. Com essa 
escola tivemos o grande apoio do corpo docente que 
trabalhou durante a semana a história e os contos de 
Cascaes, preparando o terreno para a saída de campo. 
Para manter a atenção dos alunos, usamos um bingo 
de palavras mais uma vez, que se mostrou ainda mais 
eficaz com essa faixa etária mais nova. Quanto à 
contação de histórias, como alguns já haviam estudado 
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em sala, eles próprios puderam contar algumas das 
histórias no caminho. Praticamos, também, leituras 
de poemas e de informações que se encontram em 
monumentos, como o monumento ao Boitatá, na 
rótula de Itaguaçu, e a placa do Salão de Festa das 
Bruxas nas rochas de Itaguaçu. Outras obras foram 
trazidas em papel impresso e sugerida a leitura. O uso 
do microfone por parte dos alunos foi interessante, já 
que eles ainda não dominam o discurso em público 
e desta forma, realiza-se um exercício de retórica que 
exige postura e superação da timidez. Escolhemos um 
ponto com um belo gramado e vista privilegiada para 
fazermos a pausa de merenda e piquenique.

MAPA DO PERCURSO 

INÍCIO:Escola 
Almirante 
Carvalhal

FIM: 
Praia das 
Palmeiras



Ao final do roteiro, como uma espécie de 
prêmio pela atenção e esforço dos estudantes, 
realizamos a chamada “Gincana Raiz” na praia 
das Palmeiras. As brincadeiras que o próprio 
Franklin Cascaes eternizou com suas pinturas e 
esculturas, como corrida do saco, corrida com 
os pés amarrados aos de um colega, carrinho de 
mão, dentre outras, são uma oportunidade não de 
apenas resgatar a memória da infância de outras 
gerações, mas também de trabalhar a cooperação 
e a confiança entre os pares, já que boa parte 
dessas atividades são em duplas. Além disso, 
colocar as crianças em contato com a natureza, 
é uma maneira de valorizar atividades físicas em 
detrimento do uso de eletrônicos como o celular 
que já se mostram problemáticos para a juventude 
do terceiro milênio.



Uma roda de violão com “O rancho de amor à Ilha” 
ao pôr do sol com as Rochas de Itaguaçu, com a 
letra impressa para cada aluno colaborar com o 
coro, encerrou o dia com chave de ouro. Assim, 
os alunos puderam se dirigir muito contentes ao 
ponto de ônibus para, com transporte público, 
retornarem à escola.

De volta à realidade da sala de aula, sugere-se que 
o professor use a saída de campo para inspirar 
uma produção ativa dos alunos, que pode ser um 
desenho, pintura ou uma redação sobre o que 
mais lhe chamou a atenção no caminho.
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Neste ano de 2019 trabalhamos com esses três 
roteiros e as atividades que foram apresentadas. 
Pelo caminho, em conversa com os professores 
e em interação com o meio, várias ideias de 
outros roteiros em outras localidades surgiram. 
Aqui listamos algumas delas que são possíveis 
de se realizar apenas com uso de transporte 
público de Florianópolis:

Caminhada do Campeche e do Antigo Campo 
de Aviação

Interpretação ambiental da Restinga e Dunas 
do Rio Tavares

Caminhada das Baleias entre Armação e 
Matadeiro

Caminhada dos Naufrágios e Arqueologia na 
Praia dos Ingleses

Caminhada Cultural de Santo Antônio de Lisboa

Visita às fazendas de ostras em Ribeirão da Ilha

roteiros  



A Educação Ambiental e a Educação Patrimonial 
têm práticas consagradas para o estudo do meio 
e da história. Listamos aqui algumas dessas 
práticas para que os professores possam avaliar 
a adequação aos roteiros que escolherem realizar 
com suas turmas.

Entrevistas com transeuntes: Após explorar 
um local como o centro histórico, o professor 
pode colocar os alunos em duplas ou trios para, 
com um roteiro de perguntas pré-determinadas, 
entrevistar transeuntes quanto às suas memórias 
em relação à um determinado patrimônio histórico.
     
Coleta de sementes: Como forma de manter 
os estudantes atentos à mata, o professor pode 
sugerir que, durante a trilha, fiquem atentos ao 
solo para que coletem sementes que estiverem 
caídas no solo. Atenção para não estimular a 
coleta de material em excesso ou verde. Peça 
que os alunos devolvam as sementes onde as 
encontraram, mantendo consigo apenas as que 
os educadores recomendarem, que porderão ser 
utilizadas para atividades futuras. Ao final, é possível 
premiar quem tiver encontrado mais sementes de 
diferentes espécies. Com o auxílio do professor de 

atividades



biologia, os alunos poderão identificar as espécies 
e até mesmo plantá-las em caixas de leite para 
assistir ao seu desenvolvimento durante o ano.

Desenho de detalhes: Escolhendo uma obra 
de arte rica em detalhes, como um mosaico dos 
muitos que existem em Florianópolis ou um edifício 
histórico, o educador pede para que os alunos 
os  observem com atenção por dois minutos, 
buscando memorizar cada detalhe. Após esse 
momento, os alunos têm de se sentar e desenhar 
em 10 minutos a obra com o máximo de detalhes 
que lembrarem. Ao final, os alunos trocam entre si 
os desenhos. O professor então pede para que os 
alunos marquem a caneta os detalhes presentes 
nas obras dos colegas. Pode haver uma premiação 
para o desenho que apresentou mais detalhes da 
obra.

Registro fotográfico: Para trabalhar os muitos 
aspectos encontrados no meio urbano, pode-se 
dividir os estudantes em grupos e dar a cada um 
deles a tarefa de fotografar diferentes categorias 
de objetos ou situações. Por exemplo: problemas 
urbanos; arquitetura; monumentos; árvores e 
plantas. Em outro momento, os alunos deverão 
selecionar as imagens para mostrar o resultado à 
turma e refletir acerca de questões urbanas.
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Quando tinha apenas 10 anos, a Professora Renata 
sugeriu uma tarefa: produzir uma redação sobre “a 
preservação do meio ambiente”. As duas melhores 
produções seriam premiadas com uma viagem à uma 
Estação Ecológica há duas horas da minha cidade, 
Fartura, no interior de São Paulo.  À época, como já 
gostava bastante de escrever e ainda mais de viajar, 
entusiasmei-me e me dediquei logo ao texto. Uma 
semana depois, tive a grata surpresa de ser um dos 
dois autores selecionados da minha turma.

Lembro-me até hoje, quase 20 anos depois, da minha 
animação ao saber que ganhara o prêmio. Lembro-
me ainda melhor da visita: vestimos perneiras para 
nos protegermos de picadas de cobra, vimos aranhas 
e escorpiões em vidro, olhamos o mapa da região e da 
trilha que íamos fazer e caminhamos em silêncio pela 
mata para não assustar a fauna e até mesmo, quem 
sabe, ouvir o urro de um bugio.

Passei quase 20 anos da minha vida como estudante 
e hoje, como professor e guia de turismo, pergunto-
me por que essa experiência escolar é uma das quais 
melhor me recordo. Pesquisando, conheci muitas 
teorias de ensino-aprendizagem. Mas, além do estudo, 
o que me faz entender essa questão é a vida que levo 
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em Florianópolis: o cheiro da mata em uma trilha, 
o pisar nas pedras dos costões, e os muitos sons de 
um centro histórico, despertam e estimulam nossos 
sentidos e geram emoções muito além do que uma 
lousa entre quatro paredes pode fazer. E são esses 
fatores que dizem se uma experiência fica ou não na 
memória.

Isso não quer dizer que o trabalho de um professor em 
sala de aula seja inútil. Muito longe disso. Isso quer 
dizer, apenas, que saídas de estudo em campo são 
um componente crucial para tornar o aprendizado 
mais concreto, relevante e significativo. E como 
tentei mostrar com “O Fantástico na Trilha de Santa 
Catarina”, não é necessário viajar 200 quilómetros, e 
gastar uma grana que muitas vezes não se tem, para se 
fazer tudo isso. Muitas vezes, basta apenas mapear o 
entorno da escola.

Como forma de retribuição à Professora Renata, deixo 
aqui o registro dessa experiência e faço deste projeto 
uma busca por conservar o que é belo e por refletir 
sobre os caminhos por onde nos desvirtuamos.

Isaac é professor de inglês, guia de 
turismo e estudante de história na UFSC, 

mas prefere se descrever como educador. 
Vive em Florianópolis onde e por quem 

se apaixonou.



INSTAGRAM:
@ofantasticonatrilhadesc

EMAIL:
isaacgribeiro@gmail.com
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Prefeitura Municipal de 
Florianópolis

Fundação Cultural de 
Florianópolis Franklin Cascaes

Escola Almirante Carvalhal
Escola Henrique Veras
Escola Silveira de Souza (EJA)

ASGF - Associação de Surdos 
da Grande Florianópolis 
NETI - Núcleo de Esudos da 
Terceira Idade

Andrey Góes
Fotografia e Vídeo

Gabriela Favero 
Projeto Gráfico
 
Mhirley Lopes
Contação de Histórias
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“Veredas sombreadas conduziam 
de uma pacífica choupana à 
outra, e superavam em beleza, 
simplicidade e variedade 
qualquer desenho artificializado 
de nossos jardins europeus. Tudo 
o que via ao meu redor causava-
me admiração por sua novidade 
e dava-me uma impressão tal 
que só pode ser sentida, nunca 
descrita.” 
 
Langsdorff, 1803, em relato 
sobre sua viagem à Ilha de Santa 
Catarina.





“O Fantástico na Trilha de Santa Catarina” 
se propôs a explorar, junto a alunos e 
professores, a realidade concreta da 
vizinhança de três escolas da rede municipal 
de ensino de Florianópolis. Com turmas do 
segundo ciclo do Ensino Fundamental, da 
Educação de Jovens e Adultos, Associação 
de Surdos e Núcleo de Estudos da Terceira 
Idade, o projeto levou cerca de 250 alunos 
a locais como a Trilha da Costa da Lagoa, 
Centro Histórico de Florianópolis e ao Bairro 
de Coqueiros para, mais do que ver e ouvir, 
também  tocar, cheirar e sentir a realidade 
que estudam em sala de aula.

O resultado dessas experiências é relatado 
aqui como forma de promover uma 
reflexão acerca das atividades de educação 
patrimonial e ambiental, e como sugestão 
a professores e a profissionais da educação. 
Trata-se de uma tentativa de se dinamizar as 
práticas de ensino-aprendizagem de modo 
a facilitar essa operação de tornar concreto 
o que é, frequentemente, tão abstrato entre 
quatro paredes.

patrocínio e realização


