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O trabalho de campo é uma prática importante no processo de ensino-aprendizagem da 
Geografia, uma vez que o mesmo permite a aproximação do alunado ao que está sendo 
ensinado, porém cada professor tem o seu ponto de vista em relação a esta prática, que muitas 
vezes não é realizada na Educação Básica, pois não tem apoio das escolas e quando feita 
ocorre de forma insatisfatória. Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo dar voz aos 
professores, procurando saber como tem sido a prática dos trabalhos de campo no ensino da 
Geografia,  para tanto a metodologia baseou-se na entrevista semi-estruturada de três docentes 
de Geografia das redes públicas e privadas da Educação Básica do Estado do Rio de Janeiro, O 
critério de escolha dos entrevistados foi a constante prática dos trabalhos de campo realizada 
pelos mesmos. As falas dos docentes indicaram, dentre outras contribuições sobre o assunto, 
que: quando o trabalho de campo tem importância para o professor de Geografia, passa a ser 
visto com significado pelo docente, este tem a necessidade de transmitir isso ao alunado. As 
experiências adquiridas com o trabalho de campo vão despertando no alunado, mudanças 
conceituais, atitudinais e comportamentais, pois o trabalho de campo, aos poucos, vai revelando 
ao aluno que ele faz parte do meio, do lugar onde mora, do espaço que o cerca. O trabalho de 
campo começa no planejamento e faz parte deste preparar o aluno, para que ele vá com algum 
tipo de conhecimento para o campo. Os alunos de posse do conhecimento construído no 
trabalho de campo poderão contestar, confirmar e até reformular o que aprenderam na sala de 
aula. Importa lembrar que não é a realização apenas de uns poucos trabalhos de campo que irão 
trazer toda uma gama de conhecimentos necessários à Geografia e também, não dá para 
explorar e nem querer que o aluno construa conhecimento sobre um conteúdo em um campo, ou 
de uma só vez. Sendo assim, a motivação iniciada com o trabalho de campo e o mesmo devem 
continuar mesmo depois de voltar para a sala de aula. Cada aluno trará do campo aquilo que 
percebeu, que o atingiu individualmente e que junto com a turma produzirá um conhecimento 
coletivo. Concluindo, a análise das entrevistas feitas com os professores de Geografia permitiu 
afirmar que os docentes entendem a prática de trabalho de campo como um excelente método 
de atrair o aluno, que pode fazer parte desde o planejamento da atividade, participando, de 
forma efetiva, dos momentos que antecedem o trabalho de campo, na elaboração do mesmo, 
construindo conhecimento durante as atividades em campo, e também, após o seu término. 
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Básica; método de ensino. 
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INTRODUÇÃO 

O tema para este presente trabalho foi se desenhando a partir da minha própria 

experiência com trabalhos de campo na faculdade de Geografia e, enquanto professora, com 

trabalhos de campos realizados em escolas que leciono. 

As minhas experiências pessoais com o trabalho de campo, no passado como 

graduanda de Geografia e atualmente enquanto professora de Geografia, me levam a pensar e 

questionar a sua importância para o ensino da Geografia no ensino fundamental e médio e para 

a formação de cidadãos conscientes no lugar que vivem. 

 

OBJETIVOS  

O presente trabalho tem como objetivo dar voz aos professores sobre a sua prática 

docente, procurando saber como tem sido a prática dos trabalhos de campo no ensino da 

Geografia e que leitura os professores de geografia fazem sobre este tipo de atividade. 

Ainda pela visão do professor será analisará se está prática é banalizada pelas escolas 

e se existe planejamento, participação dos alunos e professores nos momentos que antecedem 

o trabalho de campo. 

 

METODOLOGIA 

A realização de entrevistas com professores de geografia foi uma forma encontrada 

para ter informações e relatos de como tem sido praticado o trabalho de campo nas escolas e 

como os colegas de profissão têm lidado com a questão do trabalho de campo. 

Foram entrevistados três professores de Geografia das redes públicas e privadas, que 

responderam a um questionário semi-estruturado (anexo1). Os professores Bruno Laport, Flávia 

Lopes de Oliveira e Lucinda Lima da Silva foram escolhidos devido à constante prática de 

campo realizada pelos mesmos nas escolas. Seus nomes aqui serão trocados por nomes 

fictícios, para a preservação da imagem dos mesmos. 

 

 

 



  COMO O TRABALHO DE CAMPO É VISTO PELO PROFESSOR? 

 
                                                  Vivemos hoje um momento em que os trabalhos de campo se multiplicam 
                                                   nas escolas de ensino fundamental e médio, aumentam em quantidade e 
                                         tempo nas universidades, são retomados nos encontros de geógrafos. Trata-se 
                                                  de um movimento positivo de retomada de uma tradicional ferramenta da  

                                               Geografia? Ou é mera banalização, parte de um mundo onde a imagem e a 
                                     paisagem são valorizadas em si mesmas, como fetiches? Onde uma Geografia do 
                                   Turismo se desenvolve no rastro da mercantilização crescente da vida e do mundo. 

(Alentejano & Rocha-Leão) 

 

   

Um estudante de geografia ao iniciar sua vida acadêmica se depara com a prática do 

trabalho de campo. É na realização destes que se inicia ou aprofunda sua maturidade na 

observação do espaço. Passa a compreender, enxergar e fazer leituras deste lugar, conforme 

relata a professora entrevistada, Linda. 

 

Hoje em dia eu indo trabalhar, eu indo passear, posso passar pelo lugar mil vezes 
durante o ano, mas com certeza vai ter um dia que você vai reparar em algo que não 
tinha reparado antes porque sua visão, sua percepção em relação aquele lugar 
mudou e além disso se há uma transformação naquela paisagem que você passa 
diariamente, isso interfere mais facilmente no que está se transformando, do que um 
outro indivíduo que passa por ali constantemente, não perceba, talvez você perceba 
com mais facilidade, já que você estudou diferente categorias dentro da faculdade, 
justamente para você observar, analisar a transformação da paisagem e observar a 
paisagem. Já que a gente estudou que o espaço geográfico está em constante 
transformação seja pelo Homem ou pela natureza, é mais fácil a gente perceber 
essa transformação do que um individuo normal, digamos assim.   

 

O curso de geografia aprimora o olhar do futuro professor, alguns mais, outros menos, 

sobre o espaço e suas dinâmicas. Esse aprimoramento dependerá da instituição, das disciplinas, 

dos professores da academia e também do empenho dos futuros professores. A professora 

Linda nos descreve como eram realizados os trabalhos de campo na faculdade: 

  
A questão do trabalho de campo na faculdade ia muito da disciplina e do professor. 
Porque tinha trabalhos de campo que eles eram planejados, até mesmo junto com 
os alunos, em sala de aula, antes da gente ir pro campo. E tinha trabalhos e campo, 
em que a gente ia pro local pra conhecer, pra região, sem ter contato com o que 
iríamos fazer lá. Dependia muito da matéria e do planejamento anterior, das 
atividades anterior ao campo e durante o campo.  

 

O primeiro a ser motivado a fazer o trabalho de campo e apreciar o mesmo é o 

professor. Quando o trabalho de campo tem importância para o professor, tem algum sentido, 

passa a ser visto com significado pelo professor, este tem a necessidade de transmitir isso ao 



alunado. Então, primeiro tem que atingir o professor, ainda enquanto graduando, para que 

depois, este leve seus alunos a serem atingidos também. O professor Milton, ao relatar suas 

experiências, colabora para tal pensamento.  

 
Uma área de parque natural muito próxima à escola, muito próxima ao aluno, e de 
repente o aluno viver a vida toda e nem saber que aquele espaço existe. Quando eu 
fui com meu pai e estava planejando levar as escolas, meu pai vive há sessenta anos 
na Baixada e não sabia que havia um parque (...) o conhecimento do parque de Nova 
Iguaçu é saber que existe uma área daquela preservada com animais, diferentes 
tipos de animais. Uma natureza preservada e muito próxima eles e que eles podem 
frequentar e levar amigos, família vizinhos..pra eles saírem do ninho deles e tá 
passando informação..a necessidade de preservar aquele lugar, preservar a natureza 
e principalmente que atinja.e que possa passar isso para a família. 
 

A preocupação do professor é que os alunos conheçam um lugar que está bem próximo 

deles, e se não fosse a oportunidade de fazer trabalho de campo com os alunos talvez eles 

nunca soubessem da existência deste parque, ou como o próprio pai do professor, que mora 

bem próximo do parque e que só foi saber da existência do mesmo sessenta anos depois, ao 

acompanhar o filho numa visita de reconhecimento da área. 

Neste sentido, o trabalho de campo leva o aluno a perceber o espaço com significado. 

Após esse primeiro contato como o espaço, a relação do alunado e o que ele está 

experimentando tende a se aprimorar. O aluno sai da sua inércia de mero visitante e passa a se 

entender como participante daquele local. 

 
O espaço não é neutro, e a noção de espaço que a criança desenvolve não é um 
processo natural e aleatório. A noção de espaço é construída socialmente e a criança 
vai ampliando e complexificando o seu espaço vivido concretamente. A capacidade 
de percepção e a possibilidade de sua representação é um desafio que motiva a 
criança a desencadear a procura, a aprender a ser curiosa, para entender o que 
acontece ao seu redor, e não ser simplesmente espectadora da vida. (CALLAI, 2005. 
p.231) 
 

As experiências adquiridas com o trabalho de campo vão despertando no alunado, 

mudanças conceituais, atitudinais e comportamentais. “A experiência é constituída de sentimento 

e pensamento. O sentimento humano não é uma sucessão de sensações distintas; mais 

precisamente a memória e a intuição são capazes de produzir impactos sensoriais no cambiante 

fluxo da experiência” (TUAN, 1983)  

 
Na medida que eles saem , eles despertam, acabam tendo um tipo de transformação, 
vê que o mundo não é só o umbigo deles. Acho que o trabalho de campo acima de 
tudo, o mais importante, causar transformação, impactar o aluno, despertar para que 



o aluno veja que existe um mundo grande esperando por ele (...) acho que é o 
principal legado do trabalho de campo. (professor Milton, docente em escola pública) 
 

O trabalho de campo, as poucos, vai revelando ao aluno que ele faz parte do meio, do 

lugar onde mora, do espaço que o cerca e que “não é apenas um quadro de vida, mas um 

espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a 

reavaliação das heranças e a indagação sobre o presente e o futuro. A existência naquele 

espaço exerce um papel revelador sobre o mundo” (SANTOS, 2000, p. 114). Assim revela o 

depoimento da professora Graça da rede particular: 

 

Perceber como parte daquele meio e com isso desenvolver uma conscientização e 
isso está extremamente relacionado com educação ambiental , que não adianta você 
falar “você não pode fazer isso” , se o individuo não esta se percebendo dentro do 
contexto , do meio e o trabalho de campo faz isso de forma maravilhosa , que ele 
entra naquele contexto, entra naquela floresta, naquele parque, ele vê que ele 
pertence àquele parque , consequentemente o que ele tem que fazer para continuar 
preservando aquele meio, um ponto importante, a conscientização ambiental, outro é 
o processo de aprendizagem, porque com certeza amplia a percepção do aluno, 
aguça outros sentidos.  

 

O trabalho de campo começa no planejamento e faz parte deste preparar o aluno, para 

que ele vá com algum tipo de conhecimento para o campo, afinal eles irão mais atentos sobre o 

que irão observar. Os alunos de posse deste conhecimento poderão contestar, confirmar e até 

reformular o que aprenderam na sala de aula, conforme nos aponta a professora Linda. 

        

Durante a elaboração deste roteiro, os alunos têm que estar vendo alguma coisa 
dentro de sala de aula, o que vai ser visto tem que iniciar em sala de aula, não 
totalmente trabalhado , porque o trabalho vai continuar depois, o conteúdo tem que 
ter sido iniciado, pra que o aluno já vá pro campo com uma idéia do conteúdo, do 
inicio de alguns conceitos já trabalhados. Não que esses conceitos não possam ser 
mudados.  
 

 Segundo Alentejano e Rocha-Leão (2006) o “trabalho de campo não pode ser mero 

exercício de observação da paisagem, mas partir desta para compreender a dinâmica do espaço 

geográfico, num processo mediado pelos conceitos geográficos”. Esse cuidado é revelado pela 

professora Graça quando afirma: 

 
O planejamento tem que ser em cima do que você está estudando, trabalhando com 
eles em sala de aula. E o planejamento é (...) primeiro você marca o ponto....Você 
sempre tá dando toques dos pontos relevantes que você vai usar em campo. Eu 
organizo trabalhos de campo em pontos e paradas, e aqueles pontos você já leva o 
aluno com um conhecimento prévio ou de alguma coisa que ele vai ver, para que ele 
já vá criando aquela expectativa..Vai se preparando, pra ver o que ele vai ver, o que 



vai despertar, porque agente tem que começar a despertar a curiosidade do aluno. A 
partir da organização, do planejamento, para o aluno já ir motivado.  

 

Do ponto de vista de Alentejano e Rocha-Leão (2006) “se estas excursões forem 

previamente preparadas, instigando-se os alunos a problematizar o que vão ver, a preparar o 

que vão perguntar e refletir acerca do que vão observar podem representar uma importante 

contribuição para o processo de formação destes como pesquisadores”. Não se defende aqui a 

formação de alunos para que se tornem pesquisadores acadêmicos, mas a formação de homens 

e mulheres conscientes do ambiente que os cerca, que fazem parte deste ambiente, que 

interferem na dinâmica deste ambiente, e por isso mesmo precisam conhecê-lo, interpretá-los, 

ler o espaço sem as palavras. E para chegar ao básico desta leitura, é preciso treinar esses 

alunos com trabalhos de campo, como nos indica a professora Graça. 

 

Você tem que treinar aquela turma pra ir ao trabalho de campo. Não adianta somente 
ir a um lugar. Tem que ensinar aquela turma a forma que eles vão perceber, vão tirar 
suas conclusões ou simplesmente relatar aquilo que estão vendo. Então não é só 
levar o aluno no meio. Existe o antes do trabalho de campo...como o aluno pode 
explorar o campo, durante o trabalho de campo, o que o aluno, quem são os outros 
professores, como vai ser trabalhado a questão da disciplina no campo, para que 
você não venha tolir o aluno de fazer perguntas, mas ao mesmo tempo ter controle 
para que não saia do controle..como você vai envolver o aluno naquele campo, fazer 
com que o aluno fique realmente motivado.  

 

Os alunos também podem participar do planejamento do campo, tudo vai depender do 

grau de responsabilidade, maturidade e compromisso que a turma apresenta. E mesmo durante 

a realização do campo, o planejamento pode sofrer modificações, inclusive pelos alunos, que 

podem trazer à tona observações importantes ao campo, visto que o planejamento não se 

encerra em si mesmo, como nos relata a professora Graça. 

 
Está relacionado à maturidade da turma, vai depender de turma pra turma , de ano 
para ano . Tem turmas que não dá pra participar, não tem maturidade pra isso. 
Realmente precisa levar alguma coisa pronta. Claro que no campo, o aluno pode 
perceber coisas que não estão naquele planejamento, depende da didática do 
professor de estar abordando aquilo que o aluno. Nenhum planejamento é 
totalmente fechado. Ele vai estar aberto ao que vai estar acontecendo na hora, 
porque nós estamos num mundo real, num campo, então tem que levar em 
consideração. E se o aluno ao observar alguma coisa e o professor achar pertinente 
vai acrescentar aquilo na aula de campo. Agora numa turma mais madura, de 
repente já pro sétimo ano, nono ano, ensino médio, já fica mais tranqüilo de 
participar do planejamento do trabalho de campo, mas tem que levar em 
consideração que eles nunca foram lá. Quem já foi, quem já conhece, pode levar a 
turma em lugares que outras pessoas não conhecem. Por exemplo, alguns alunos já 
conhecem a Floresta da Tijuca, e eles podem falar: “Poxa professora, vamos passar 
também no casarão!” E porque não levar àquele ponto? Só não vai incluir se 
realmente tiver outros pontos mais importantes ao conteúdo e não der tempo e aí 



fica pra uma outra oportunidade. Numa turma de sexto ano e sétimo ano, às vezes 
fica um pouco difícil uma participação tão grande da turma no planejamento por falta 
de maturidade. O professor tem que aproveitar a maturidade, pois eles vão estar 
mostrando situações do interesse deles, se interessa a um ou a outro, 
provavelmente vai interessar grande parte deles.  

 

Importa lembrar que não é a realização apenas de uns poucos trabalhos de campo que 

irão trazer toda uma gama de conhecimentos necessários à geografia. E também, não dá para 

explorar e nem querer que o aluno aprenda /apreenda /construa /produza em um campo, ou de 

uma só vez. Tal pensamento nos é alertado pela professora Graça: 

 
orientar os alunos a levar uma caderneta, uma roupa apropriada, a questão da 
organização do campo. E não adianta querer mostrar tudo de uma vez só. Em outros 
momentos a turma pode voltar e o final de campo seria a elaboração do relatório. 
Esse relatório pode ser feito individualmente ou em grupo. O que seria interessante 
em grupo, principalmente se for a primeira vez que os alunos estão fazendo o 
relatório , e aí o professor vai ter que ensinar, a introdução do relatório..de cada 
conteúdo que foi trabalhado no campo, o que os alunos perceberam, colocar 
algumas fotos. E até mesmo a questão das fotos, o professor pode ensinar como 
estas fotos são tiradas, não tirar de qualquer maneira, pra que essas fotos possa 
mostrar o conteúdo que está sendo trabalhado. Se você esta tirando foto de uma 
rocha tem que colocar uma escala do lado.  

 

A motivação iniciada com o trabalho de campo e o mesmo devem continuar mesmo 

depois de voltar para a sala de aula. Agora serão as impressões que o campo causou ao 

alunado, as ferramentas para a produção /construção do conhecimento. Cada aluno trará do 

campo aquilo que percebeu, que o atingiu individualmente “e a percepção é sempre um 

processo seletivo de apreensão” (SANTOS, 1988, p. 62 apud CALLAI, 2005, p.238). A 

professora Graça reforça tal pensamento ao ressaltar a importância do pós-campo para o aluno. 

 
 E o pós-campo, dele relatar, fazer aí um relato, um relatório, aquilo que foi  
importante pra ele, o que ele aprendeu, pra que o professor  venha valorizar tudo 
aquilo que o aluno percebeu e desenvolveu, é o inicio de toda uma jornada. Pode 
levar o aluno a gostar mesmo desta forma de aprendizado como pode levar o aluno a 
travar.  
 

E tudo aquilo que o aluno conseguiu observar, apreender no campo deve ser valorizado 

pelo professor, agora na sala de aula, convertendo essas observações em produção/ construção 

do conhecimento. A professora Graça nos recomenda tal comportamento. 

 

E o pós campo...colocar próprio livro didático, mostrando que aquilo que está no livro 
dele, que ele aprendeu em sala de aula existe realmente, no mundo real, isso vai 
fazer com que aquele conteúdo seja , pro aluno, mais importante , fazendo parte da 
vida dele.  
 



 

 A realização de um trabalho escrito, como um relatório, um resumo ou algo parecido, 

como parte da avaliação não tem que ter como único objetivo uma nota, que garantirá sua 

promoção para a série/ ano seguinte. O trabalho escrito deve proporcionar ao alunado a 

constatação de que são competentes para realizarem suas próprias descobertas. 

 
É indispensável que os estudantes tenham prova de que são capazes, mesmo 
iniciantes, de fazer em um tempo limitado por diversos constrangimentos, não 
somente a síntese de documentos existentes, mas que sobretudo sejam capazes, por 
sua própria pesquisa, de produzir elementos de um saber novo. (LACOSTE, 2006, p 
89) 

 

O trabalho de campo é um instrumento que permite o aluno envolver-se com o espaço, 

criar intimidade, entender que o que aconteceu antes, naquele lugar, pode explicar o que está 

acontecendo no momento atual e o que possivelmente poderá acontecer mais adiante. 

 

O que a paisagem mostra é o resultado do que aconteceu ali. A materialização do 
ocorrido transforma em visível, perceptível o acontecido. A dinamicidade das relações 
sociais e das relações do Homem com a Natureza desencadeia um jogo de forças, 
cujos resultados são concretos e visíveis. Descrever e analisar estas paisagens 
supõe, portanto, buscar as explicações que tal “retrato” nos permite. (...) Portanto ler 
a paisagem exige critérios a serem considerados e seguidos (CALLAI, 2005, p.238). 

 

 Mostrar o diferente. Para fazer o aluno notar o espaço dele e dos outros com um 

diferente olhar, importando-se, interessando-se e despertando-se, é preciso sair um pouco, e por 

que não muito, das paredes da sala de aula. O trabalho de campo neste sentido para a geografia 

ganha força, pois o conhecimento produzido ou aperfeiçoado no campo ganha um sopro de vida, 

passa a ter movimento. “Os objetos, as construções, expressos nas ruas, nos prédios, nas 

praças, nos monumentos, podem ser frios e objetivos, porém a história deles é cheia de tensão, 

de sons, de luzes, de odores, e de sentimentos” (CALLAI, 2005). Neste sentido o professor 

Milton comenta: 

 

O trabalho de campo na escola, principalmente na geografia, que trabalha o espaço é 
essencial, porque às vezes a gente só trabalha o conteúdo na sala de aula e o aluno 
às vezes não dá tanta importância, como se ele visse na prática. Quando ele passa a 
ver o que a gente já trabalhou dentro da sala de aula, porque é necessário primeiro 
você trabalhar, pra depois levar pro trabalho de campo, ele se interessa, desperta. E 
até mesmo é importante porque ele acaba se afeiçoando pela matéria. Porque você 
está mostrando o diferente pra ele, que pode ser legal, além do conhecimento na 
prática, ele vê que é interessante, que é legal.  

 

 E quanto à realização dos trabalhos de campo para todos os conteúdos de geografia? 

Seria isso possível? Segundo Callai (2005) “a organização espacial representa muitas coisas 



que, por não estarem visíveis, precisam ser descortinadas” (p.238). O trabalho de campo vai 

ajudar a geografia a descortinar o ensino da mesma. É problematizando o conteúdo que será 

possível encontrar um campo significante para a produção /construção e /ou apreensão do 

conhecimento, como relata a professora Graça. 

 

Levar o aluno no meio onde aquilo é gerado, onde funciona de forma significativa, 
verdadeiramente. A sala de aula não. Ali é um lugar para onde eles vão e ali eles 
aprendem. E aí os objetos são levados até lá. Você leva um mapa até a sala de aula. 
Você pode levar também o aluno num departamento onde se faz mapas, se elabora 
mapas. Entrevistar um cartógrafo. Pode ver um cartógrafo elaborando um mapa. E aí 
você pode chamar também isso de estudo do meio, um trabalho de campo, onde o 
aluno sai da sala de aula e vai onde o mapa é elaborado. Você pode levar um aluno a 
um laboratório onde foi analisado, onde uma água pode ser analisada. Levar um 
aluno onde aquela água pode ser verdadeiramente..um rio um lago, na praia. O que é 
um trabalho de campo? É você tirar o aluno da sala de aula e levar onde ele vai ter 
um contato mais direto com o conteúdo. Dá pra fazer com outros desafios. Por 
exemplo, trabalhar com problemas sociais, você tem que ver onde você vai levar 
seus alunos, principalmente no Rio de Janeiro. Mas você pode levar na associação 
de moradores. E aí existem outros desafios. A questão da segurança. A turma está 
preparada pra isso, ir naquele lugar, preparar a turma pra ir ao trabalho de campo, 
independente do lugar.  

 

No campo, os sentidos são aguçados e passam a interagir com o conhecimento 

concretamente. A abstração, muitas vezes não concebida na sala de aula, agora ganha corpo, 

ganha sentido e passa a ser percebida dentro de um conjunto de fatores que não estão 

separados, “esta é a perspectiva para se estudar o espaço: olhando em volta, percebendo o que 

existe, sabendo analisar as paisagens como o momento instantâneo de uma história que vai 

acontecendo” (CALLAI, 2005, p.235). Esta visão é percebida e comentada pela professora  

Graça: 

 
Ele pode aguçar outros sentidos que em sala de aula não são aguçados, que é o tato. 
Porque na sala de aula o professor pode até levar amostras de rochas, amostras de 
solo, só que no campo ele vai ver a rocha no seu lugar de origem, você desenvolve 
outros sentidos que vão aguçar o tato, a visão. Neste sentido, o aluno vê, ele está 
aprendendo vendo o contexto onde aquilo ali foi formado. Se ele esta vendo uma 
vegetação, ele está vendo o contexto onde ela foi gerada, aquela rocha. 
 
Pois nada acontece de forma isolada. Ou tem alguma relação com a natureza ou tem 
interferências de outras dimensões de escala que não estão próximas fisicamente 
(em termos de espaço absoluto), mas que poderão estar muito mais intensamente 
relacionadas por conta da origem e dos motivos do acontecimento”. (CALLAI, 2005, 
p.239). 

 

Levar o aluno a envolver-se com o espaço, a entender a dinâmica deste espaço e 

romper com a visão de que ele nada tem a ver com aquele lugar é um desafio para ele e 



também para o professor. Neste sentido o trabalho de campo pode ser um grande aliado, de 

acordo com a professora Graça. 

 
Trabalho de campo é isso ele sai do superficial e vai pro profundo. Passa a se 
relacionar com aquele lugar que está estudando, ta percebendo , ta focando e isso 
gera o que? Um envolvimento. Pra você levar uma turma a querer se envolver com 
um lugar por um momento, nem que seja durante uma tarde, é um desafio para o 
professor. 

 

Quando o trabalho de campo é visto como ferramenta chave para a construção 

/produção do conhecimento na disciplina geografia e não somente nela, a escala de observação 

que a princípio é local passa a ser global, pois como revela Callai (2005), “ler o lugar, para 

compreender o mundo em que vivemos”. (p.240). Ou ainda como afirma Lacoste (2006): 

 
Saber pensar o espaço não é colocar somente os problemas no quadro local; é 
também articulá-los eficazmente aos fenômenos que se desenvolvem sobre 
extensões muito mais amplas. Não é menos verdade que a pesquisa, na medida em 
que ela corresponde à extração de um abstrato a partir de um concreto, pela 
pesquisa e pela observação de campo, dá uma grande importância ao nível de 
conceitualização em grande escala (p.91). 
 

  No entanto, nem sempre é fácil sair do local e atingir uma esfera global. Uma grande 

parte dos trabalhos de campo não seguem uma continuidade, são feitos aleatoriamente e nem 

se quer fazem parte do currículo escolar. Desta forma, o ensino da geografia volta a ser 

percebido pelos alunos como fragmentado, fora de sua realidade, do seu espaço vivido. Assim 

revela a professora Linda: 

 

 Essa rede, essa complexidade, um fator que vai encadeando o outro, acho que não, 
ele ainda não se coloca neste papel de indivíduo atuante, não, não. Quando a gente 
atinge é fragmentado, não é nessa complexidade, nesta rede. É fragmentado e por 
não ser um trabalho contínuo o aluno ainda sai do campo com a visão fragmentada  

 

  Somando-se a dificuldade de fazer associações, conexões, aproximar o global do local 

com a capacidade de não conseguir fazer abstrações, acarretará num indivíduo “analfabeto”, que 

não desenvolverá a habilidade de “ler o espaço”. A professora Linda ressalta a dificuldade de 

entender a abstração dentro da geografia: 

 

Do meu ponto de vista a geografia é algo muito abstrato. E não vem falar que ela é 
abstrata só para os pequenos, não. Ela é abstrata para os grandes também. Você 
chegar em sala de aula e falar que o mundo hoje ta mais global, por causa do 
aumento das redes e dos fluxos, ta entendendo? O que pra o aluno é uma rede? O 
que pra o aluno é um fluxo? Porque a transformação da paisagem tá interferindo 
naquela região, porque a natureza interferiu, porque o Homem interferiu acho que o 



trabalho de campo faz da geografia mais concreta por a gente saber geografia a 
gente pensa que ela é concreta, mentira, ela não concreta é ela abstrata, ela é 
puramente abstrata.  
 

 O trabalho de campo proporcionado com qualidade pela disciplina geografia, permitirá 

que o alunado aperfeiçoe, aprimore, apure seu olhar sobre o espaço, sua capacidade de 

abstrações a partir do que está vendo e se envolvendo. Alguns mais outros menos, dependendo 

da própria experiência vivida de cada um. 

 

Algumas habilidades são gerais, que todo sujeito precisa desenvolver para viver e 
construir suas aprendizagens. Outras expressam a especificidade de “ler o espaço”. 
Desenvolver essas habilidades é fundamental, pois, sem elas, torna-se difícil fazer 
abstrações. Elas são desenvolvidas desde que a criança entra para o convívio 
escolar e, mesmo assim, de um modo geral, os alunos apresentam grandes 
dificuldades para dar conta delas. As hipóteses que explicam tais dificuldades 
variam, mas parece que elas estão centradas no modo como se realizam as 
atividades que permitiriam a sua exercitação durante a vida escolar, em especial nos 
primeiros anos (CALLAI, 2005, p.241). 

 

Neste sentido, a qualidade, a quantidade e a constância de fazer trabalhos de campo 

irão interferir na visão de mundo de cada individuo, na sua participação enquanto elemento 

transformador e descobridor do espaço, do ambiente que o cerca.  

 

Mas o que nos interessa não é simplesmente ter domínios, que o capacitem a viver 
no mundo, é claro, mas poder, por meio dessa exercitação, dar conta de aprender a 
ler e viver o mundo. Aprender a pensar e reconhecer o espaço vivido. Não 
simplesmente como espaço que pode ser neutro, ou estranho a si próprio, mas 
pensar um espaço no sentido de se apropriar das capacidades que lhe permitirão 
compreender o mundo, reconhecer a sua força, e a força do lugar em que vive. 
Aprender para viver, mas aprendendo a buscar a transformação capaz de tornar o 
espaço mais justo, pelo acesso aos bens do mundo e da vida. Aprender a construir a 
sua cidadania. (CALLAI, 2005, p.245). 

 

Outros desafios rondam a prática do trabalho de campo, entre eles a falta de apoio das 

escolas, a banalização das aulas passeios, que muitas vezes perdem a chance de promover a 

construção/ produção do conhecimento, realizando simplesmente uma aula lazer. É válido 

lembrar que até em momentos de lazer estaremos construindo/ produzindo conhecimento, mas é 

preciso levar o alunado e também a escola a ter esta consciência. A professora Graça chama a 

atenção para tal fato: 

 
 (...) seria um desafio para o professor estar também levando a escola a perceber a 
importância do trabalho de campo. Muitas vezes por comodidade a escola quer levar 
a lugares pré estabelecidos: parque aquático, mini-fazenda, onde o aluno vai ter 
contato como meio, mas não com os profissionais que vão estar mostrando os 
conceitos que são trabalhados em sala de aula. 



As escolas que conseguem ultrapassar a visão de aula passeio como recreação ou lazer 

conseguem proporcionar ao alunado uma aprendizagem significativa.    

   

 Hoje, ainda é possível observar esses equívocos e situações em que a própria 
coordenação e o corpo docente se referem ao estudo do meio como excursão, ou 
passeio, o que revela uma total falta de noção da riqueza pedagógica que essa 
atividade pode proporcionar. Mas, por outro lado, é possível observar instituições 
onde há uma preocupação e um incentivo à realização desses estudos com caráter 
interdisciplinar. (BELO e RODRIGUES, 2010, p.3) 

 

A infra-estrutura oferecida ou a falta dela também é um empecilho para a realização dos 

trabalhos de campo, diminuindo e até muitas vezes impedindo a realização dos mesmos, como 

ressalta o professor Milton:  

 
A dificuldade é deslocar o aluno. Às vezes esbarra no custo do transporte. Às vezes 
os locais são próximos, mas esbarra nesta dificuldade. A escola não tem transporte 
próprio. Tem que alugar. Essa é a grande dificuldade. Se tivesse um meio de 
transporte pra sempre que precisar levá-los ao local de campo, isso já teria oitenta 
por cento.  
   

  E quando se esgotam todas as possibilidades para a realização de trabalhos de campo, 

ainda resta fazer observações de dentro dos muros da escola. Observar o mundo que existe lá 

fora, as “coisas” interagindo umas com as outras e com a própria escola, e também com os 

alunos que estão dentro dos muros da escola. Como atesta Kayser (2006), “para este, o familiar, 

o cotidiano, é o importante, o significativo. E a análise social deve ser feita a partir do que está 

no cerne da vida das pessoas, do que condiciona sua existência atual e seu futuro, do que o 

passado fez deles” (p.100). A professora Graça conclui: 

 

O trabalho de campo é um treinamento. Você ensina o aluno a olhar o meio de uma 
forma diferente. Não apenas passar por aquele meio. Até mesmo aquele aluno que 
foi a um trabalho de campo, ou a uma praça, na escola, um pátio ou explorando a 
própria janela da sala de aula.  

   

Para esses professores, portanto, o espaço observado sempre oferecerá novas 

possibilidades de conhecimento. Haverá sempre algo novo a ser revelado pelo espaço, e o 

trabalho de campo, usado adequadamente como ferramenta pedagógica, ajuda a desvendar 

tudo aquilo que pode estar escondido em um lugar. 

 

Cada lugar combina variáveis de tempos diferentes. Não existe um lugar onde tudo 
seja novo ou onde tudo seja velho. A situação é uma combinação de elementos com 
idades diferentes. O arranjo de um lugar, através da aceitação ou da rejeição do 
novo, vai depender da ação dos fatores de organização existentes nesse lugar, quais 



sejam, o espaço, a política, a economia, o social, o cultural. (SANTOS, 1988, p. 98 
apud CALLAI, 2005, p.236). 

 

   

REFLEXÕES FINAIS 

Cada indivíduo olha para o seu exterior de uma maneira particular que muitas vezes 

pode se assemelhar com a visão de outros indivíduos, mas, assim como as digitais de um ser 

humano são únicas naquele indivíduo, as impressões sobre aquele lugar também são únicas. 

O trabalho de campo torna-se importante quando parte “daquilo” que faz parte de quem 

realiza o trabalho de campo, ou seja, o aspirante a pesquisador (o professor e o alunado de 

forma geral), que estará mais à vontade, participativo da atividade de campo quando tem a ver 

com sua realidade.  

Cada ser humano vive e experiencia seu lugar, ou os lugares por onde passa de forma 

especial. E é através dessa experiência que o lugar vai ganhando sentido e oferecendo a 

oportunidade, em diferentes momentos, de diferentes leituras.  

O trabalho de campo, na visão do professore, possibilita ao aluno a reflexão e o 

desenvolvimento de ampla gama de conhecimentos sobre a própria realidade, sobre a realidade 

brasileira e o permite articular com outras realidades. 

Não existem receitas de bolo sobre como fazer dar certo um trabalho de campo, até 

porque os alunos mudam de uma escola para outra, mas com o constante ato de realizar 

trabalho de campo, é possível aperfeiçoar está prática, acrescentando ou retirando práticas 

conforme a produção/ construção do conhecimento do alunado. 

É necessário que se compreenda que o próximo está dentro de um todo. A casa, a rua, 

a escola, a praça, tudo que cerca o aluno faz parte de um todo. E isso pode ser apreendido pelo 

aluno, basta atentar para o fato.  

Importante também é fazer o aluno entender que ele pode fazer do seu dia-a-dia um 

eterno trabalho de campo. As escolas juntamente com os professores iniciam o trabalho de 

campo e toda sua prática de reflexão e análise, e o aluno aprende a fazer isso, não precisando 

esperar mais a escola fazer este tipo de atividade para refletir sobre o seu espaço e como está 

interferindo no mesmo.   



De uma forma geral, o trabalho de campo não tem sido visto como uma ferramenta 

importante pelas escolas, que estão perdendo uma importante forma da produção /construção 

do conhecimento. Diferentemente, os professores de geografia entendem que esta atividade é 

uma excelente maneira de atrair o aluno, que muitas vezes pode fazer parte deste planejamento, 

participando dos momentos que antecedem o trabalho de campo, na elaboração do mesmo. No 

entanto, os alunos, os maiores interessados, em sua grande maioria, ainda não percebem que 

estão produzindo/ construindo conhecimento quando estão fora da escola. 
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ANEXO 1 
 

Entrevista semi-estruturada 
 

1) O trabalho de campo na formação do professor: 
 

a) Como foi a experiência do professor de geografia, enquanto graduando, com os trabalhos de 
campo na faculdade? 
 

2) Trabalho de campo como produção /construção do conhecimento: 
   

a) Como o professor enxerga o Trabalho de Campo na escola?  
 
b) Como é o planejamento do trabalho de campo? 
 
c) Que tipo de conhecimento ou habilidades podem ser desenvolvidos no trabalho de campo? 
 
d) Qual o sentido que o trabalho de campo traz para o ensino da Geografia? 
 
e) Existem diferenças entre o trabalho de campo na academia e o trabalho de campo na escola? 
 
f) Quais são suas experiências de campo na escola? 
 

3) Trabalho de campo como instrumento didático: 
 
a) É possível fazer trabalho de campo para todos conteúdos? 
 
b) Quais as dificuldades de realizar um trabalho de campo? 
 
c) Quais as vantagens de realizar um trabalho de campo? 

 
 

Perguntas que surgiram durante a entrevista: 
 

4) Algum trabalho de campo mexeu contigo e por que? 

5) Os alunos ao realizarem trabalhos de campo conseguem perceber que vivem em um grande 
trabalho de campo, e que tudo pode ser observado, analisado e refletido? 

 
 

 

 

 


