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RESUMO 
 
A realização de um trabalho de campo interdisciplinar tem o propósito de relacionar os conteúdos 
teóricos com a prática; aperfeiçoar o trabalho intelectual dos alunos através de observação, análise, 
compreensão, percepção e pesquisa e mostrar ao aluno que os diferentes conhecimentos se relacionam. 
Para a compreensão das especificidades do espaço turístico, o trabalho de campo mostra-se essencial 
para uma reflexão geográfica do fenômeno turístico. Assim, este artigo tem como objetivos evidenciar a 
importância do trabalho de campo como ferramenta essencial para a compreensão do espaço turístico 
por parte dos alunos do curso de Turismo – Ênfase em Hotelaria, além relatar a experiência vivida 
durante o trabalho de, campo, onde se pôde instigar o aluno a ter uma visão crítica sobre o 
desenvolvimento da atividade turística no território. Nos dias 10 e 11 de novembro de 2012 foi realizado 
um trabalho de campo com os alunos do curso de Turismo – Ênfase em Hotelaria da Universidade Norte 
do Paraná (UNOPAR) nas cidades de Curitiba, Morretes e Antonina, localizados no estado do Paraná. 
Além de buscar aliar a teoria e a prática das disciplinas de Turismo em Áreas Naturais, Planejamento e 
Organização do Turismo, Sistemas de Transportes, Patrimônio Histórico e Cultural, Turismo e Espaço, 
Cargos e Funções em Hotelaria, dentre outras, idealizou-se a interdisciplinaridade como uma forma de 
se trabalhar de forma conjunta e ampla o conhecimento que durante o curso os alunos às vezes vêem 
de uma forma fragmentada. Existem inúmeros pontos de convergência entre as disciplinas, assim 
objetivou-se aproximar com mais propriedade os alunos dos fenômenos sociais que permeiam a 
atividade turística. A escolha deste roteiro se deu por vários motivos: nas cidades de Curitiba, Morretes e 
Antonina os alunos podem entrar em contato com manifestações do patrimônio histórico e cultural locais 
e compreender a importância que eles têm como atrativo turístico nas localidades, pois são cidades que 
valorizam seus bens patrimoniais e buscam desenvolver o turismo atrelado a eles. As três cidades, 
assim como o trajeto que será feito de trem pela Serra da Graciosa, contemplam fortemente o turismo 
em áreas naturais, sejam em parques urbanos ou em áreas naturais como em Morretes. Trabalhar em 
diferentes municípios e com diferentes atividades deve-se principalmente pelo fato de que estas cidades 
envolvidas possuem já fluxos turísticos consolidados, importantes para a análise do planejamento e da 
organização da atividade turística. Assim, as contribuições foram significativas, pois os alunos puderam 
perceber tamanha a necessidade de se ordenar o espaço para o desenvolvimento do turismo, buscando 
atrelar o bem estar da população local, o bem estar do turista, através de uma atividade de mínimo 
impacto ao meio onde está inserida. A interrelação entre a teoria e a prática foi importante para 
aproximar os alunos de uma realidade atual, singular e aliada às tendências de desenvolvimento da 
atividade turística. 
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Introdução 

 

A realização de um trabalho de campo interdisciplinar tem o propósito de relacionar os 

conteúdos teóricos com a prática; aperfeiçoar o trabalho intelectual dos alunos através de observação, 

análise, compreensão, percepção e pesquisa e mostrar ao aluno que os diferentes conhecimentos se 

relacionam. 

 

Para a compreensão das especificidades do espaço turístico, o trabalho de campo mostra-se 

essencial para uma reflexão geográfica do fenômeno turístico. Assim, este artigo tem como objetivos 

evidenciar a importância do trabalho de campo como ferramenta essencial para a compreensão do 

espaço turístico por parte dos alunos do curso de Turismo – Ênfase em Hotelaria da Universidade Norte 

do Paraná (UNOPAR), compreender porque a interdisciplinaridade se faz importante nos estudos 

teóricos e práticos do Turismo, além de relatar a experiência vivida durante o trabalho de campo, onde 

se pôde instigar o aluno a ter uma visão crítica sobre o desenvolvimento da atividade turística no 

território.  

 

Trabalho de campo: prática indispensável à compreensão do espaço turístico  

 

A metodologia do trabalho de campo se constitui em um instrumento fundamental para que os 

alunos apreendam a realidade que os cerca, isto é, uma forma de aproximação entre a teoria e a prática. 

Além da leitura que deve ser feita a respeito do tema da pesquisa, poder-se-á explorar mais a 

curiosidade acadêmica.  

 

A aprendizagem durante a prática de trabalho de campo é significativa, pois, além de ser um elo 

entre o que os alunos aprendem em sala de aula e a realidade, também gera mudanças em seu 

comportamento, e os alunos passam a ter uma visão mais técnica sobre o que vivenciam. Para 

desenvolver essa atividade de ensino é necessário empregar uma metodologia de pesquisa, para 

planejar o roteiro das atividades a serem executadas. Conforme salienta Marcos (2006, p. 106), busca-

se que,   

 

[...] a ida a campo seja um instrumento didático e de pesquisa de fundamental importância 
para o ensino e pesquisa [...]. Enquanto recurso didático, o trabalho de campo é o momento 
em que podemos visualizar tudo o que foi discutido em sala de aula, em que a teoria se torna 
realidade, se “materializa” diante dos olhos estarrecidos dos estudantes, daí a importância de 
planejá-lo o máximo possível, de modo a que ele não se transforme numa “excursão 
recreativa” sobre o território, e possa ser um momento a mais no processo 
ensino/aprendizagem/produção do conhecimento. [...]   



 

Previamente os professores devem se reunir e escolher o local que será visitado e os objetivos 

do trabalho de campo. Em seguida, os professores, cada qual primeiramente em suas respectivas 

disciplinas, devem elencar com os alunos os temas que deverão ser observados em campo. A 

participação constante dos alunos é fundamental e nessa fase pode ser usada a técnica de “tempestade 

cerebral” em que os alunos expressam, em frases curtas, todas as idéias que surgirem sobre o tema 

proposto, eliminando-se todas as críticas, e o professor captar essas idéias para posteriormente, 

selecioná-las e agrupá-las. Verificar também o conhecimento prévio dos alunos acerca dos locais que 

serão visitados. Organizar, junto com os demais professores, todas as providências a serem tomadas 

para que a viagem de trabalho de campo seja realizada com sucesso: trajeto, transporte, alimentação, 

hospedagem, seguro, ingressos, guias locais (se necessário), roteiro dos locais visitados (com horários), 

dentre outros. Solicitar, aos alunos, que registre suas impressões do momento em que realiza o trabalho 

de campo é de fundamental importância, pois,  

 

É uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento da observação sistemática, orientada e 
explorada pela intervenção qualificada do professor, e da descrição, vista como capacidade 
intelectual de selecionar, ordenar e organizar informações, para indicar o que é visível e para 
estabelecer inferências [...]. Permite, através do registro e da representação do que foi 
observado, o exercício da criatividade, seja na verbalização ou produção textual, seja na 
elaboração de desenhos, croquis, maquetes e montagem de fotos e figuras. Abre espaço para 
que o aluno ou o grupo estabeleça opiniões e faça uma apreciação crítica, para a 
problematização de fenômenos observados [...]. É um recurso de múltiplas possibilidades de 
abordagem (temática e interdisciplinar) [...]. ((GELPI; SCHÄFFER, 1999, p. 118).  

 

Conforme Oliveira e Vietro (2008) salientam, o processo de ensino-aprendizagem tradicional 

precisa ceder lugar às novas formas de observação e análise do espaço em que se vive, para que os 

alunos sejam estimulados a se interessar pelo que está em sua volta, ou seja, para a compreensão da 

sociedade como um todo.  O trabalho de campo permite, aliado aos estudos teóricos, reconhecer o 

contexto social em seus diferentes aspectos: social, político, econômico e ecológico.  

 

Essas atividades vão possibilitar ao aluno adquirir conhecimentos, valores, atitudes corretas e 

novas idéias. O trabalho de campo, como instrumentação de ensino, deve ser abordado em todas as 

áreas do conhecimento, para que o aluno consiga ter uma visão global do meio em que vive e não a 

fragmentação do saber que ainda se utiliza, muitas vezes, como método de ensino. 

 



Além disso, o professor em sua prática de trabalho de campo com os alunos deve buscar que 

estes desenvolvam a capacidade de observar, questionar, analisar e tirar conclusões a respeito do que 

tem estudado.  

 

[...] O trabalho de campo é gerador de conhecimento [...], pois representa o lugar de onde se 
extraem informações para a elaboração de conhecimentos teóricos, bem como é também o 
local onde as teorias são testadas.  
Considerado e valorizado como importante instrumento para o desenvolvimento do 
conhecimento [...], o trabalho de campo faz com que o “processo de observação” se revista de 
real significado [...]. É através da observação que o pesquisador investiga o mundo real, na 
tentativa de compreendêlo e interpretálo. [...] (CAVALCANTI, 2011, p. 167).  

 

 

 É imprescindível que os cursos superiores em Turismo e/ou Hotelaria conciliem o conteúdo 

teórico das aulas às atividades práticas para que os alunos desenvolvam aptidões e habilidades 

necessárias a uma formação totalizante, abarcando tanto uma visão generalista quanto especialista 

sobre o fenômeno turístico (MEC, 2013).  

 

Interdisciplinaridade no estudo do Turismo  

 

Através da interdisciplinaridade busca-se estabelecer uma comunicação entre as disciplinas que 

constam na matriz curricular do curso, pois deve-se ter a preocupação com o processo integral do 

conhecimento, não de forma fragmentada, mas sim contextualizada. Busca-se uma integração de 

conhecimentos por meio do estudo de um mesmo objeto a partir do olhar de várias disciplinas ao mesmo 

tempo. Através da interdisciplinaridade é possível haver enriquecimento mútuo entre as disciplinas 

desenvolvidas no decorrer do curso.  

 

Segundo Bicalho (2011, p. 11) a interdisciplinaridade busca “[...] superar o isolacionismo e a 

independência das disciplinas, como forma de inovar a formação sócio-profissional e de superar a 

distância entre a universidade e a sociedade”.  

 

Para que se consiga trabalhar a interdisciplinaridade nos cursos superiores, é necessário um 

esforço por parte do quadro docente, já que a própria formação acadêmica dos professores é 

diferenciada entre si. A colaboração de diferentes saberes durante a elaboração de trabalhos de campo 

interdisciplinar faz-se crucial para que esta aproximação das diferentes áreas do conhecimento envolva 

os alunos, com intuito de reduzir a distância existente entre os conteúdos em sala de aula, objetivando-

se uma educação holística.   



 

[...] Admitindo-se uma visão reducionista e fragmentada do conhecimento, requisita-se 
atualmente de profissionais formados no ensino superior, o entendimento profundo e a clara 
noção da “complexidade” na qual estamos imersos, seja onde for o ambiente profissional ou 
área de atuação, especialmente na área do turismo. Isso só será possível superando 
paradigmas educacionais e científicos existentes [...] (MOTA, 2010, p. 2).  

 

 O projeto pedagógico do curso de Turismo – Ênfase em Hotelaria da Universidade Norte do 

Paraná objetiva que o aluno possa atuar em diversos ramos do Turismo e da Hotelaria, compreendendo 

as questões científicas, técnicas, sociais, econômicas e culturais, relacionadas com o mercado, na 

expansão e gerenciamento, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no 

trato de situações diversas. Para isso, busca-se que o aluno tenha um processo de formação 

interdisciplinar, com vistas à conciliação entre a teoria e a prática. Devido à dinamicidade do mercado 

turístico, “[...] observa-se que a vivência profissional deve estar presente na formação do bacharel em 

turismo para que este tenha oportunidade de observar e refletir sobre a aplicação dos conceitos, 

competências e habilidades adquiridos durante o curso num ambiente prático, simulado ou não” (MOTA, 

2010, p. 6).  

  

 

Relato de experiência: trabalho de campo em Curitiba, Morretes e Antonina - Paraná 

 

Nos dias 10 e 11 de novembro de 2012 foi realizado um trabalho de campo com os alunos do 

curso de Turismo – Ênfase em Hotelaria da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) nas cidades de 

Curitiba, Morretes e Antonina, localizados no estado do Paraná (figura 01).  

 

 



 

Figura 01: Mapa de localização dos municípios estudados no Estado do Paraná. 
Org.: KAMOGAWA, 2013.  

 

A escolha deste roteiro pelos professores se deu por vários motivos: nas cidades de Curitiba, 

Morretes e Antonina os alunos podem entrar em contato com manifestações do patrimônio histórico e 

cultural locais e compreender a importância que eles têm como atrativo turístico nas localidades, pois 

são cidades que valorizam seus bens patrimoniais e buscam desenvolver o turismo atrelado a eles. As 

três cidades, assim como o trajeto feito de trem pela Serra da Graciosa, contemplam fortemente o 

turismo em áreas naturais, sejam em parques urbanos ou em áreas naturais como em Morretes. 

Trabalhar em diferentes municípios e com diferentes atividades deve-se principalmente pelo fato de que 

estas cidades envolvidas possuem já fluxos turísticos consolidados, importantes para a análise do 

planejamento e da organização da atividade turística. 

 

Além de buscar aliar a teoria e a prática das disciplinas de Turismo em Áreas Naturais, 

Planejamento e Organização do Turismo, Logística e Sistemas de Transportes, Patrimônio Histórico e 

Cultural, Turismo e Espaço, Cargos e Funções na Hotelaria, dentre outras, idealizou-se a 

interdisciplinaridade como uma forma de se trabalhar de forma conjunta e ampla o conhecimento que 

durante o curso os alunos às vezes vêem de forma fragmentada. Existem inúmeros pontos de 

convergência entre as disciplinas, assim objetivou-se aproximar com mais propriedade os alunos dos 



fenômenos sociais que permeiam a atividade turística, tendo como locus de estudo uma importância 

região turística do estado do Paraná.  

 

 O deslocamento entre Londrina e Curitiba foi realizado por ônibus fretado. No momento da 

chegada em Curitiba, pela manhã, nos dirigimos até a rodoferroviária para embarque no trem da Serra 

do Mar Paranaense com destino a Morretes (figura 02). O percurso, com duração de cerca de três horas, 

foi conduzido pela guia local, com informações importantes sobre a região em que nos encontrávamos. 

Durante o trajeto os professores acompanhantes explanaram sobre a história da ferrovia no Paraná, a 

importância para a economia do estado e também a relação com o turismo na região, por se tratar de um 

grande atrativo turístico, já que são poucos os trens turísticos no Brasil.  

 

 

 

Figura 02: Trem turístico da Serra do Mar.  
Fonte: OLIVEIRA, 2012.  

 

Aproveitamos que estávamos em meio a uma grande área de Mata Atlântica preservada e 

buscamos conciliar os estudos em sala de aula sobre a importância da preservação ambiental para o 

desenvolvimento da atividade turística, já que os recursos naturais são matéria-prima do ecoturismo. 

Além disso, o percurso ferroviário nos proporcionou conhecer um pouco da Área de Preservação 

Ambiental (APA) da Serra do Mar (figura 03) e também o Parque Estadual Pico do Marumbi, importantes 

unidades de conservação do estado e que possuem um considerável fluxo de turistas. E também, pela 

sua importância histórica para a região de Curitiba e demais municípios, os alunos puderam perceber a 

valorização da ferrovia como patrimônio histórico e cultural regional.  

 



 

Figura 03: APA Serra do Mar, vista da janela do trem.  
Fonte: OLIVEIRA, 2012.  

 

Na chegada ao município de Morretes, nos deslocamos até o Restaurante Madalozo, momento 

em que os alunos puderam degustar um prato típico da região litorânea do Paraná: o barreado (figura 

04). Conhecer a gastronomia local permite que saibamos um pouco sobre as manifestações culturais de 

um povo, um bem valorizado pela atividade turística. Morretes tem grande parte de seu fluxo turístico 

vinculado à atratividade da gastronomia local, seja pelo barreado, como também pela cachaça e bala de 

banana. Durante a refeição, o proprietário do restaurante deu explicações sobre a tradição de se comer 

o barreado, do seu preparo até o momento da degustação.   

 

 

Figura 04: Barreado, prato tradicional do litoral do Paraná. 
Fonte: VIAJE AQUI, 2013.  

 

Após o almoço, os professores e alunos, juntamente com um guia local, percorreram o centro da 

cidade para conhecer os edifícios, igrejas, praças, feiras (figura 05), ruas, além da gastronomia, 

artesanato e sua relação com a história, para evidenciar aos alunos a relevância que estes bens 

possuem para o patrimônio e identidade local.  



 

 

Figura 05: Barracas com venda de alimentos e artesanato em Morretes/PR. 
Fonte: OLIVEIRA, 2012.  

 

Além da valorização dos atrativos histórico-culturais da cidade, é importante frisar a relevância 

que os atrativos naturais têm na região, já que Morretes possui áreas de serra em seu entorno e é 

cortada pelo Rio Nhundiaquara (figura 06). Devido a sua grande atratividade natural o ecoturismo e 

turismo de aventura são bastante desenvolvidos na região.  

  

 

Figura 06: Vista do Rio Nhundiaquara em Morretes/PR. 
Fonte: OLIVEIRA, 2012.  

 

Após a visita por Morretes, nos deslocamos de ônibus até Antonina. Lá também os professores 

relacionaram os estudos sobre patrimônio histórico-cultural aos bens patrimoniais que pudemos 

conhecer da cidade, que é uma das mais antigas povoações do Paraná. Fomos até a baia de Antonina 

(figura 07), onde pudemos fazer um passeio de barco para conhecer algumas ilhas e também a parte 

externa do porto. Nesta parte da visita os alunos puderam conhecer um outro meio de transporte, o 



aquático. Este meio de transporte na região litorânea de Antonina e Paranaguá, além de servir como 

atrativo aos turistas, também exerce a função de ferramenta de trabalho para os pescadores da região.  

 

 

Figura 07: Alunos chegando à Baia de Antonina/PR.  
Fonte: OLIVEIRA, 2012.  

 

 Após a visita pela cidade de Antonina, retornamos a Curitiba para pernoite em um hotel. 

Aproveitamos o tempo ocioso após o jantar e realizamos uma visita técnica pelos diferentes setores do 

hotel para que os alunos também pudessem conhecer as funções atribuídas aos profissionais de cada 

setor hoteleiro. 

 

 O dia seguinte foi reservado para conhecer alguns pontos turísticos de Curitiba. Os professores 

previamente haviam selecionado alguns, devido a grande quantidade de locais existentes: Jardim 

Botânico (figura 08), Ópera de Arame, Parque Tanguá e Bosque Alemão (figura 09) foram eleitos por 

contemplar diferentes aspectos do que os professores vinham abordando em sala de aula em suas 

disciplinas. Durante o deslocamento entre os locais visitados, os alunos também puderam visualizar a 

distribuição dos espaços turísticos pelo território e compreender a atratividade local como uma mescla de 

áreas construídas e aproveitamento das áreas naturais usufruídas tanto pelos turistas quanto pelos 

residentes.   

 



 

Figura 08: Vista do Jardim Botânico, em Curitiba/PR.  
Fonte: OLIVEIRA, 2012.  

 
 

 

Figura 09: Trilha no Bosque Alemão, em Curitiba/PR. 
Fonte: OLIVEIRA, 2012. 

 

 

Considerações finais 

 

Assim, as contribuições foram significativas, pois os alunos puderam perceber tamanha a 

necessidade de se ordenar o espaço para o desenvolvimento do turismo, buscando atrelar o bem estar 

da população local, o bem estar do turista, através de uma atividade de mínimo impacto ao meio onde 

está inserida. A interrelação entre a teoria e a prática foi importante para aproximar os alunos de uma 

realidade atual, singular e aliada às tendências de desenvolvimento da atividade turística. 

 



É fundamental que sejam desenvolvidas atividades de trabalho de campo com os alunos dos 

cursos de Turismo e Hotelaria para que se tenha um embasamento ainda melhor para sua formação 

profissional e que as barreiras para a realização desta atividade sejam transpostas e que seja difundida 

esta metodologia tão importante e que muitos professores ainda não têm o costume de utilizar em suas 

práticas.  
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