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 No ensino de Geografia, o estudo do meio é comprovadamente eficiente para a formação de atitudes 
investigativas, para a compreensão do espaço e para o aprimoramento do olhar geográfico. É a 
oportunidade de enriquecer cada vez mais os processos de ensino e de aprendizagem e de oferecer as 
condições para se estabelecer análises da realidade, buscando romper com as constatações óbvias, 
verificando as nuances escamoteadas do espaço. Nessa perspectiva o estudo que ora se apresenta 
teve por objetivo refletir sobre o estudo do meio como metodologia utilizada na produção do 
conhecimento em Geografia, tendo em vista a relação teoria e prática dentro do processo ensino 
aprendizagem. São descritos os elementos que possibilitam e restringem a prática do estudo do meio 
pelos professores de Geografia, as principais demandas enfrentadas pelas unidades escolares, assim 
como as práticas que norteiam o ensino na construção do conhecimento geográfico. Existe uma 
tendência tradicional da escola que conduz os alunos ao acúmulo de informações, não valorizando, 
muitas vezes, a relação da escola com a vida prática e profissional. Portanto, romper com essa 
concepção de construção de conhecimentos é deixar vir à tona a condição de que nenhuma forma de 
conhecimento se esgota em si e que aprender a olhar o espaço é fundamental para construir uma visão 
mais holística de mundo, de ciência, do conhecimento e de educação. O trabalho aqui apresentado 
consubstancia-se como atividade de pesquisa realizada na I unidade letiva do ano de 2012, em uma 
escola da rede municipal da cidade de Vitória da Conquista – BA. A escola, escolhida para ser palco do 
exercício didático de alunos do VII semestre do curso de Licenciatura em Geografia da Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia, está instalada no campus universitário e atende crianças de 6 a 14 
anos que têm a possibilidade de cursar todo o ensino fundamental na mesma unidade escolar. Os 
dados empíricos foram coletados através de entrevistas e das discussões estabelecidas com alunos e 
profissionais. Assim buscou-se analisar como a metodologia “Estudo do Meio” contribui para a 
compreensão e assimilação dos conceitos geográficos, tão caros à ciência geográfica. A base teórica 
utilizada teve como principais autores: Alentejano (2006), Alves (2008), Castrogiovanni (2011), 
Cavalcanti (1998 e 2002), Serpa (2006), Silva (2010) e Tomita (1999). Como resultados preliminares, 
pode-se confirmar que a construção do conhecimento geográfico continua centrada no discurso oral do 
professor e em aulas expositivas, indicando que a escola ainda explora pouco ou quase nada a prática 
de estudo do meio o que distancia o saber científico do cotidiano dos alunos.  
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É fato que o saber geográfico é produzido pedagogicamente com base em situações 

didáticas variadas, mas percebe-se que ainda continua embasada no discurso das aulas expositivas 

ou em leitura de textos do livro didático. Dessa prática decorre, por vezes, a pouca importância 

que os alunos e alunas atribuem à Geografia escolar em sua formação devido ao afastamento entre 

a teoria e a prática praticado na abordagem dos conteúdos. 

 

Considerando o período de significativas transformações em que a sociedade vive e a 

necessidade de instituir novas formas de pensar e viver e de revalorizar do espaço como lugar de 

vida, é possível afirmar que o estudo do meio habitado e dos espaços de convivência e de produção do 

viver-fazer humano deva se consolidar como recurso indispensável ao significado da geografia escolar. 

 

Assim, o presente trabalho teve por objetivo refletir sobre o estudo do meio e/ou trabalho de 

campo e as relações entre teoria e prática nos processos de ensino e aprendizagem da Geografia, com 

base em depoimentos de educadores (2/ensino fundamental) e alunos (60/ 6 a 14 anos) de escola 

pública municipal de Vitória da Conquista – BA. O trabalho teve como finalidade abordar a temática a 

partir da análise das experiências relatadas pelos alunos e professores de Geografia entrevistados, 

discutindo os fatores que possibilitam e restringem o uso da pesquisa de campo pelos mesmos e a 

qualidade das práticas pedagógicas que norteiam as ações do ensino em Geografia e os projetos 

interdisciplinares com base no estudo do meio. 

 

O procedimento foi realizado através da utilização de uma coleta de dados, direcionado aos 

professores de Geografia com base em questionários e entrevistas estruturadas o que possibilitou a 

organização em tabelas e gráficos representativos da realidade analisada. 

 

O escopo teórico se estruturou em torno dos estudos realizados por autores como: 

Castrogiovanni (2003), Cavalcanti (2002), Serpa (2006), Alentejano e Rocha-Leão (2006) entre outros. 

Esses autores, respectivamente, defendem a ideia de que o ensino e a aprendizagem em geografia se 

refaçam, aproximando-se das transformações que estão presentes na sociedade; ressaltando também 

a importância de construir conceitos geográficos e desenvolver competências do pensamento pode 

auxiliar na contextualização espacial dos fenômenos, estruturas e processos; por último, destacam a 

possibilidade do estudo geográfico a partir da sua plena mudança. Além dos autores mencionados, 

Serpa (2006); Alentejano e Rocha-Leão (2006) compuseram o trato teórico do trabalho. 

 



Em sua abordagem teórica sobre trabalho de campo no ensino da Geografia, Serpa (2006) 

discorre sobre as diversas possibilidades de recortar, analisar e conceituar o espaço, de acordo com as 

questões, metas e objetivos definidos pelo sujeito que pesquisa. Para isso, requer a definição de 

espaços de conceituação adequados aos fenômenos que se deseja estudar. Além do que é 

“necessário recortar adequadamente os espaços de conceituação para que sejam revelados e tornados 

visíveis os fenômenos que se deseja pesquisar e analisar na realidade.” Serpa (2006, p. 9). Ressaltou 

que o trabalho de campo em Geografia deve perseguir, portanto, “a ideia de particularidade na 

totalidade, abandonando de modo enfático a ideia de singularidade de lugares, cidades, bairros ou 

regiões”. (SERPA, 2006, p. 9). Conforme esse pressuposto o autor também ressalta que “não pode 

haver separação entre teoria e metodologia, entre os conceitos e sua operacionalização através do 

trabalho de campo” (SERPA, 2006, p. 9). 

 

Alentejano e Rocha-Leão (2006) destacam os benefícios e os entraves da prática de trabalho 

de campo realizada pelos professores sem o devido planejamento. “É interessante discutir a 

importância do trabalho de campo para o ensino de Geografia e provocar algumas reflexões acerca dos 

perigos que rondam a banalização do trabalho de campo na Geografia atual.” Alentejano e Rocha-Leão 

(2006, p. 51).   

 

No que tange ao trabalho do professor a pesquisa revelou algumas práticas tais como as 

apresentadas no quadro abaixo: 

 

Quadro 01: O professor e a prática de trabalho de campo 

Questionamento Professor 1 Professor 2 
Você realiza atividades da sua disciplina 

utilizando o trabalho de campo como 
procedimento didático? 

Sim Não 

A escola apóia e/ou estimula a realização 
de atividades externas ao espaço escolar?  

Sim.  
Principalmente 

porque fazemos 
trabalhos referentes à 

realidade do nosso 
município. 

Sim. Apóia e incentiva 
sim, mas existem dificuldades 
que impedem a realização 
deste trabalho: financeira, 
disponibilidade do professor, 
alunos ainda pequenos, entre 
outros. 

Na sua formação acadêmica foram 
realizados trabalhos de campo? 

Sim Sim. 

Você acredita que o trabalho de campo 
seja importante para o ensino e a 
aprendizagem da Geografia? 

Sim Sim 

Fonte: Pesquisa de campo com professores, agosto, 2012. 



No caso apontado, fica claro o reconhecimento de que o estudo do meio é uma atividade com 

potencial para ser realizada. No entanto, a ocorrência é tímida tendo em vista os entraves apontados 

por um dos professores. Isso denota o pouco investimento que ainda existe com relação à essa 

proposta didática. As dificuldades estruturais, financeiras, disponibilidade do professor explicam a 

realidade enfrentada pelos profissionais, com relação à extensa carga horária de trabalho que devem 

realizar ao longo do dia. Em verdade, os estudos do meio nas proximidades da residência ou da escola 

e as atividades de exploração da cidade necessitam do apoio da escola e da equipe de professores, 

implantando práticas interdisciplinares e colaborativas, o que pode viabilizar um trabalho empírico.  

 

Quadro 02: Perspectivas do trabalho de campo para os professores entrevistados 

Questionamento Professor 1 Professor 2 

Com que objetivo você realiza 
atividades de campo com seus 
alunos?  

 

Com o objetivo de fazer 
com que os alunos 
percebam a realidade que 
está à sua volta. 

Relacionar teoria e prática. 

As atividades fora da escola 
compõem uma prática viável? 
Justifique. 

Sim, para o estudo da 
produção do espaço e das 
relações homem-
natureza. Nesse sentido é 
importante estar atento ao 
contexto atual. 

Sim. Entendo que seja 
viável. 

Que conteúdos você costuma 
trabalhar nas atividades de campo? 

A produção do 
espaço, a paisagem, o 
comércio e outros 

Espaço Geográfico, 
paisagem, o bairro, a 
cidade  

Em suas aulas práticas, sente 
dificuldade em relacionar teoria e 
prática?  

Sim, na formação de 
licenciatura, que não 
prepara o professor para o 
trabalho de campo com 
crianças e adolescentes. 

Sim. Nos assuntos de 
Geografia Física. 

 

Fonte: Pesquisa de campo com professores, agosto, 2012. 

 

 

No entanto, ao serem questionados acerca da realização de trabalhos de campo, os alunos, quase 

em sua totalidade (88%), declaram que não realizam e eu nunca realizaram essa atividade. 

 

 



Tomita (1999) afirma que 

Não se deve encarar essa atividade como um fim, mas como um meio que tenha o 
seu prosseguimento ao retornar à sala de aula. Se o objetivo é a melhoria do ensino 
em Geografia, só há um caminho a seguir pelo professor: Não ficar ancorado apenas 
na acumulação de um saber geográfico do livro didático, sair dos exaustivos 
discursos, dos questionários sem fundamento, intensificar a comunicação com os 
alunos, ter a preocupação em atualizar e aperfeiçoar o conhecimento e ter satisfação 
em experimentar as novas técnicas (TOMITA, 1999, p.13-15). 

 

Tomita aponta a necessidade de uma reflexão e mudança na postura metodológica do 

professor de Geografia, considerando a necessidade de propor um ensino de qualidade e livre de um 

saber acumulado do livro didático.  Segundo Tomita (1999, p.13) “é preciso repensar sempre a prática 

pedagógica e sair dos discursos prontos e preparados para uma prática que possa de fato intensificar a 

comunicação com o aluno, experimentando novas técnicas com a preocupação de oferecer um ensino 

significativo.” Afirmou ainda que, como qualquer outra atividade que propõe promover a aprendizagem, 

“o trabalho de campo precisa constar de um planejamento viável para que o mesmo possa ter êxito e 

assim alcançar o resultado desejado.” (TOMITA, 1999, p.15). 

 

Compartilhando com essa ideia Veloso; Trés (2006) afirmam:  

 

Durante o tempo em que se desenvolve todo o processo do trabalho de campo 
(planejamento, execução, análises e relatórios), o professor deve ter a preocupação 
constante de situar a atividade que está sendo desenvolvida dentro do contexto dos 
objetivos pelos quais estão sendo desenvolvidas as tarefas. Isto é necessário para 
se evitar o “fazer pelo fazer” apenas (VELOSO e TRÉS, 2006, p.5). 

 
 

Outro enriquecimento teórico vem a partir das observações de que o trabalho de campo 

desempenha funções importantes na prática educativa. Para Compiani e Carneiro (1993, p.90) é 

preciso “ilustrar os vários conceitos vistos nas salas de aula; guiar os processos de observação e 

interpretação; motivar o aluno a estudar determinado tema e orientar o aluno para resolver ou propor 

um problema". 

 

Para os alunos pesquisados, é possível aprender melhor os conteúdos de Geografia quando o 

professor propõe atividades de campo e realiza conexões da teoria com a realidade, conforme gráfico 

01. 

 

 

 



GRÁFICO 1 – É possível aprender melhor em Geografia: 

78%

22%

Com trabalhos de campo Em sala de aula

 
            Fonte: Pesquisa de campo, agosto 2012. 

 

 

Compartilhando da assertiva anterior, destacou Libâneo (1994, p.139) que “a aplicação da 

metodologia no ensino e a relação com os objetivos, conteúdos e métodos, possibilita aos alunos a 

aquisição de conhecimentos que elevam o grau de compreensão da realidade e a formação de 

convicções e princípios reguladores da ação na vida prática”. 

 

As diferentes relações espaciais que se dão no âmbito do social, do econômico e do político se 

revelam diariamente no cenário da vida em sociedade, de maneira complexa, instigante, ativa, com 

componentes materiais e imateriais que conduzem a um emaranhado de sensações e percepções que, 

muitas vezes, são desconsideradas ou camufladas pelo padrão de ocorrência que destitui os sentidos 

da visão crítica e analítica que todos podem desenvolver.  

 

O olhar do botânico sobre uma planta, o olhar do veterinário sobre um animal, o olhar do 

paleontólogo sobre um fóssil... Olhares especializados sobre o objeto de interesse resultam em 

conhecimento e explicações para as mais variadas questões. Dessa maneira, o olhar intencional e 

refinado do Geógrafo sobre o espaço ou fato geográfico é o recurso primordial que estudantes e 

professores podem desenvolver quando se trata da compreensão de mundo e da prática de ensino em 

Geografia. No entanto, nem sempre percebemos essa especialidade aplicada aos exercícios cotidianos 

de ir e vir, nas atividades pedagógicas propostas pelos professores, no trânsito metodológico produzido 

na academia ou nas salas de aula do ensino fundamental e médio. Muitas vezes, percebe-se o 

desprezo justamente por aquilo que deveria ser o cerne do trabalho dos professores e alunos de 

geografia: o olhar embevecido e particularizado sobre o detalhe peculiar que alimenta a ciência. 

 



De acordo com Moreira, 

 

[...] Os geógrafos sempre tiveram muitas ideias na cabeça e uma câmara na mão, 
mas no geral raras vezes essas duas coisas estiveram concatenadas. Nos dias de 
hoje, as ideias estão sem arrumação e a câmara sem um olhar geograficamente 
orientado. 
As ideias e a câmara formam em sua unidade o perfil do geógrafo, tanto quanto do 
cineasta, embora ideias e câmara tenham natureza diferente para um e outro. E em 
ambos as ideias orientam e dão vida à máquina (e não o contrário) e fazem-na gerar 
um produto que será a imagem no espelho real sensível da câmara arrumado pelas 
ideias (MOREIRA, 2007, p.13). 

 

 

De que servem os inúmeros tratados, livros e discursos geográficos sem o devido ajuste do 

olhar à cena que se pretende avaliar, conhecer ou detalhar? O ajuste à câmara de que trata Moreira 

(2007) remete à reflexão sobre as possibilidades de se fazer a análise especializada pertinente à 

geografia. 

 

A infância e sua exorbitância positiva de questionamentos acerca do mundo trazem consigo a 

marca do desejo de conhecer, de explorar e de significar tudo que aparece frente aos olhos, ávidos por 

respostas. Aos poucos, muito se perde desse desejo e a idade adulta ofusca a presença da pergunta 

que dá lugar às preocupações e anseios imponderados pela sobrevivência. Dessa forma, crianças e 

homens diferem na qualidade da observação dos fatos e das coisas, no interesse pelas perguntas 

cotidianas e simples que sustentam a existência dos que pesquisam para responder. Esse interesse, 

por sua vez, não deve ser abandonado pela geografia e por quem dedica ao seu estudo, ao contrário, 

deve ser o ponto de partida e o erário da ciência que se diferencia das demais pela sua especificidade 

de conhecimento de mundo. 

 

Não se trata, porém, de conhecer apenas o aparente, mas sim, da reflexão sobre a 

complexidade subjetiva, as múltiplas reflexões e relações escamoteadas, as diferentes formas de 

moradia e de trabalho, assim como as condições socioeconômicas e socioespaciais do viver humano. 

Não falamos então da mera descrição de fatos e sistemas, mas do olhar que promove o raciocínio 

lógico sobre a existência do homem sobre a Terra em todas as suas nuances e relações escalares 

integradas, realizando a leitura de mundo. 

 

Sobre isso Callai afirma 

 



Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço, o qual traz 
em si todas as marcas da vida dos homens. Desse modo, ler o mundo vai muito 
além da leitura cartográfica, cujas representações refletem as realidades territoriais, 
por vezes distorcidas por conta das projeções cartográficas adotadas. Fazer a leitura 
do mundo não é fazer uma leitura apenas do mapa, ou pelo mapa, embora ele seja 
muito importante. É fazer a leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e 
que expressa tanto as nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam 
eles do âmbito da natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, 
econômicos) (CALLAI, 2005, p.229). 

 

Para Cavalcanti (2002, p.12) “há um pressuposto mais geral de que o ensino é um processo 

que contém componentes fundamentais e entre eles há de se destacar os objetivos, conteúdos e os 

métodos". 

 

O espaço geográfico produto do movimento da sociedade que realiza intervenções sobre a 

superfície, materializa-se, através de formas que são facilmente observadas.  Nesse sentido, Silva 

(2004) destaca a importância do trabalho de campo considerando:  

 

a) localização e caracterização da área a ser visitada; b) organização de roteiro, de 
preferência utilizando mapa ou croqui; c) elaboração de um roteiro com orientação 
do educador; d) observação e levantamento de questionamentos; e) explicação das 
situações observadas, não deixando duvidas sobre elas; f) apresentação de 
relatório. No seu entendimento, a observação é o ponto de partida do trabalho de 
campo, sendo necessário que o educador leve os estudantes um pouco mais longe, 
ao campo de analises e da reflexão (SILVA, 2004, p. 80). 

 
 

Por outro lado, esclareceu sobre a culminância dos trabalhos a partir da elaboração de 

relatórios, a participação na atividade, a busca de questionamentos e esforço para resolução do 

problema podem ser utilizados como elementos cotidianos da avaliação deste trabalho. 

 

A ideia de adoção dessa prática metodológica e ciente das dificuldades e possibilidades de sua 

aplicação, o trabalho de campo pode ser visto numa perspectiva da Geografia Critica. Assim, Lima e 

Assis (2005, p. 109) apontam  

 

Na Geografia Crítica, destaca-se a importância da preparação e da contextualização 
do Trabalho de Campo, para que possa propiciar ao aluno o interesse pelo estado 
do lugar vivido e a compreensão das contradições espaciais existentes. Nesta 
perspectiva, o Trabalho de Campo também se baseia na observação, permitindo ao 
aluno um olhar especial sobre os elementos da paisagem, fundamentado numa 
teorização prévia, o que lhe dá autonomia diante da produção do conhecimento, 
despertando o senso crítico e investigador (LIMA e ASSIS, 2005, p.109). 

 



Vê-se que os caminhos buscados pelas várias propostas da Geografia Crítica são numerosos, 

diferentes, e todos igualmente importantes. Nesse sentido, tanto os conteúdos como as competências 

e processos metodológicos possibilitarão a realização de atividades fora da sala de aula, conectando a 

teoria com a problematização espacial e concreta. 

 

No que tange ao entendimento dos conteúdos selecionados para serem trabalhados não 

devem ser separados da realidade do aluno. Para isso, a escola deve se apresentar como um 

instrumento de apropriação do saber, preparando os alunos para o mundo em que vivem, tornando-os 

seres críticos e conscientes das contradições existentes na sociedade da qual faz parte. Para tal 

propósito é necessário que a “escola sofra devidas mudanças em sua estrutura ideológica e 

pedagógica, visando garantir um processo educativo que possa proporcionar ao aluno um espaço 

social cada vez mais justo, baseando-se numa pedagogia voltada para o ser humano” (VELOSO, 

TRÉS, 2006, p.5). 

 

Deve-se ter em vista que compreender o espaço onde se vive, comparado a uma escala maior, 

remete ao reconhecimento da cidade como um lugar da diferença, de integração e, ao mesmo tempo, 

de segregação, lugar conflituoso, complexo, desigual, revelador de interesses e intenções diversos e 

que, longe de serem justos, revelam as práticas sociais, culturais e cotidianas da produção do espaço. 

Avaliar um determinado objeto ou fenômeno com base no uso das ferramentas dispostas pela 

geografia referenda o diferencial da ciência, reafirma o conhecimento técnico e inerente à 

especificidade dos temários e das nuances próprios, rompendo com o senso comum e atribuindo um 

caráter de valorização ao trabalho do geógrafo. 

 

Por fim, na tentativa de se compreender a função social da educação escolar e seu campo de 

ação, é perceptível constatar que a escola passa por uma redefinição lenta e gradativa em suas 

estruturas, buscando atender às necessidades da sociedade moderna, mas as práticas pedagógicas 

ainda são tímidas, embasadas muitas vezes apenas no livro didático, carentes de propostas mais 

conscientes e estruturadas com vistas ao revelar-ler-pensar o mundo em que vivemos. Foi constatado 

também que os professores demonstram conhecimento acerca da importância do trabalho de 

campo/estudo do meio mas, nem por isso, realizam a atividade de fato, apontando inúmeros obstáculos 

para a ocorrência da atividade. Os alunos apreciam a proposta, acreditam em sua importância e 

eficiência para o aprendizado da Geografia e esperam a consecução da atividade em sua formação 

escolar. 
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