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RESUMO 

O ensinar e o aprender devem ser construídos com base na criatividade e na sensibilidade, 

motivados pelo desejo de descobrir e orientados por métodos e técnicas apropriados a cada situação. 

Isto o torna um processo dinâmico e complexo. Este seu caráter desafiador exige um estado 

permanente de discussão, sendo pauta de quem ensina e de quem estuda. Atinge professores, 

alunos, professores-alunos e alunos-professores. O objetivo desta comunicação é apresentar uma 

dada realidade sobre como as atividades de campo, enquanto técnicas auxiliares foram aplicadas no 

ensino de Geografia no ensino fundamental, médio e superior. Os dados correspondem aos períodos 

entre 1996-2006 e 2007-2013, em escolas de ensino fundamental e médio, e em dois cursos 

superiores de Geografia, em duas cidades de duas unidades da federação. A partir da interpretação 

dos programas das disciplinas, das propostas e projetos de atividades complementares, dos 

relatórios de viagens de trabalhos de campo realizados, envolvendo diferentes aspectos da 

Geografia, construiu-se uma matriz de correlação, envolvendo as seguintes variáveis: os tipos de 

práticas de campo; os objetivos e metas bem como as metodologias de execução e avaliação 

propostas. Os resultados apontaram que as práticas de campo são atividades complementares mais 

freqüentes em todos os níveis de ensino, sendo o trabalho de campo, aqui entendido como a viagem 

de estudo, a preferencial. No ensino fundamental e médio mereceram destaque as viagens de 

encerramento do ano letivo ou premio de conclusão do curso. No curso superior de Geografia as 

viagens foram dedicadas à observação e interpretação de situações problemas tratadas em 

disciplinas específicas – biogeografia, geomorfologia, geologia e geografia urbana principalmente. 

No primeiro grupo os destinos preferenciais foram às capitais, o litoral e a região serrana, para 

visitas aos museus, aos centros comerciais – parques de diversões e lazer. No segundo grupo os 

destinos foram diversificados como áreas rurais, urbanas e periurbanas submetidas aos processos 

erosivos e degradação ambiental. As atividades destinaram-se a tratar de temas relacionados às 

questões socioambientais, destacando-se tópicos como o processo erosivo- voçorocamentos, a 

degradação cênica pela presença de “lixões”, desmatamentos, sítios e afloramentos de rochas e aos 

problemas decorrentes do crescimento urbano como as ocupações irregulares. As avaliações, nos 

dois casos, restringiram-se aos relatórios de campo, normalmente descrições da paisagem, 

ricamente ilustradas com fotos. 
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THE FIELD PRACTICES AND THE GEOGRAPHY TEACHING: A READING ABOUT 

THE ACTIVITIES PROPOSED FOR THE PHYSICAL GEOGRAPHY CONTENTS 
 

ABSTRACT 

 

The teaching and the learning should be built based on creativity and sensibility, motivated by the 

desire to discover and driven by appropriate methods and techniques to each situation. This makes 
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them a dynamic and complex procedure. Its challenging character requires a permanent state of 

discussion, being agenda of those who teach and those who study. It touches professors, students, 

teachers-students and students-teachers. The aim of this communication is to present a reality about 

how the field activities, while auxiliary techniques, were applied in geography teaching in 

elementary and high school and in the college/university. The data correspond to the periods 

between 1996-2006 and 2007-2013, in elementary and high schools, and in two Geography courses 

at colleges/universities, in two cities in two federation units. From the interpretation of the subject 

programs, proposals and complementary project activities, trip reports of the field work carried out, 

involving different aspects of Geography, a correlation matrix was constructed involving the 

following variables: the types of field practices; the aims and goals as well as the execution 

methodologies and evaluation proposals. The results showed that the field practices are more 

frequent complementary activities at all educational levels, being the field work, here understood as 

the study trip, the favorite. In elementary and high education the academic year-end trips or prize 

for completing the course were highlighted. In the Geography college/university the trips were 

devoted to the observation and interpretation of problems situations dealt in specific subjects – 

biogeography, geomorphology, geology and urban-geography mainly. In the first group the 

preferential destinations were to the capitals, the coast and the mountain region, in order to visit 

museums, shopping centers - Amusement and recreation parks. In the second group the destinations 

were many, like rural areas, urban and periphery urban under the erosive process and environmental 

degradation. The activities intended to approach issues related to environmental questions, 

highlighting topics such as the erosive gully, scenic degradation by the presence of landfill, 

deforestation, sites and rocky outcrops and the problems resulting from urban growth as the 

irregular occupations. The evaluations, in both cases, were restricted to field activities reports, 

usually landscape descriptions, richly illustrated with photos. 
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I - CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

A Educação enfrenta mudanças e transformações, acompanhado o contexto social, técnico-

científico e filosófico: incorpora os desafios delas decorrentes, permitindo-se discutir objeto, 

propósitos, métodos e técnicas em relação aos paradigmas da contemporaneidade. No interior da 

educação, o processo ensino-aprendizagem tem-se caracterizado por uma dinâmica acelerada pela 

revolução tecnológica, exigindo maior atenção e mais discussões focadas em teorias, métodos e 

técnicas capazes de responder de forma mais eficiente às demandas do mundo contemporâneo: esse 

mundo líquido moderno: „porque ele jamais se imobiliza nem conserva sua forma por muito 

tempo‟. (BAUMAN, 2011:7)  

Um mundo que nos desafia a repensar e refletir também o sistema de referência sobre „os 

métodos e as técnicas usados no processo de ensino-aprendizagem‟ Por várias razões, agora mais 

que antes as discussões reportar-se aos métodos que aos conteúdos e priorizar-se a combinação 
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método-técnica. Os conteúdos multiplicam-se cada dia em novos sítios da WWW, nas redes sociais, 

em papers e livros‟ didáticos digitais.  

O Ensino-aprendizagem tem sua importância no processo construção do conhecimento do 

aluno quando promove mais compreensão menos memorização de conceitos e modelos. Isto 

aplicado à ciência Geográfica torna-se mais complexo, dado às características própria desta (meta) 

ciência. O processo envolve um universo complexo derivado de múltiplas e distintas 

relações/conexões entre sociedade-natureza.  

Neste contexto deve-se oportunizar para professor e aluno situações de aprendizagem nas 

quais sejam sujeitos de sua trajetória: geograficamente quer-se dizer que se sintam compositores e 

atores na/da organização da dinâmica ambiental do seu „lugar‟, da composição de sua „paisagem‟ 

ou do seu „territórios‟. Assim, mais que o tipo deve ser a forma de emprego de técnicas pedagógicas 

que se deve preocupar, discutir, re-aprender. Métodos e técnicas tem sido pauta obrigatória de quem 

está ensinando, aprendendo a ensinar ou apenas estudando.  

Neste artigo a proposta foi tratar e refletir sobre a importância das atividades de campo, 

usadas em todos os níveis do ensino como aulas práticas para muitos conteúdos Geográficos. Isto 

porque o debate sobre o ensino, quando a pauta é a questão metodológica, obrigatoriamente passa-

se pelas práticas de campo. Estas permanecem com um desafio às discussões pedagógicas no 

ensino da Geografia, tendo-se em conta os diferentes “modos” de se preparar, executar e avaliar tais 

atividades. Conhece-se a sua importância não só na formação de professores como também na dos 

bacharéis - geógrafos, mas se pode reconhecê-la pela quantidade de pesquisas acadêmicas 

realizadas, sejam como os trabalhos de conclusão de curso, como dissertações e as teses, os paper e 

em eventos científicos 

Tratar de ensino, embasando-se numa perspectiva teórica „crítica‟, a produção de 

conhecimento deve emergir de uma prática dialógica, ou seja, decorrente da vivência do movimento 

dialético de uma dada realidade. Lefebvre (1991) assinala que o conhecimento humano é construído 

pela prática, é social e tem caráter histórico, permitindo concluir-se que este é, portanto, um ato 

político. Aponta ainda, que na compreensão do geográfico devem ser consideradas „as realidades 

contidas no espaço‟, pois embora aparentemente distintas as realidades natural, social e mental são 

profundamente relacionadas.  

O mesmo raciocínio vale para uma perspectiva de totalidade, para a qual Morin (2003) 

ressalta que „o conhecimento pertinente é aquele capaz de situar qualquer informação em seu 

contexto‟. O que comprova que o conhecimento não é construído a partir de fatos isolados e sim 

contextualizados. Sabe-se que o entendimento geográfico consiste, em síntese, numa análise das 

inter-relações contidas em dada realidade ou lugar. Isto exige, conforme Lacoste (1989), um 

raciocínio estratégico, que deve utilizar-se de muitas e variadas informações para construir o „todo 

articulado. 
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E, mais que à Geografia cabe aproximar o educando do espaço vivido, do local, da 

realidade em que ele está inserido, pois essa proximidade favorece ao docente a contextualização 

dos temas, sensibilizar a noção de cidadania e responsabilidade social, formação social do 

individuo. Souto Gonzáles (2012:9) chama a atenção para a necessidade de inverter aquela máxima 

de pensar globalmente e atuar localmente. Porque a ideia foi e se aplica mais à lógica do comércio 

internacional. Diz ele que se deve é, pensar localmente, pensar muito bem os problemas locais para 

depois buscar entender as conexões globalmente. 

Ensino orientando por estes pressupostos prescinde melhor atenção à questão 

metodológica: pensar como uma técnica ou recurso torna-se instrumento eficaz e estimular a 

construção de conhecimento. A associação entre teórico – prático ou experiência - vivencia tem 

apresentado bons resultados segundo a literatura consultada. Em especial o uso das práticas de 

campo, dentre as quais o trabalho ou saída de campo é o „carro-chefe‟. A literatura consultada sobre 

o tema conduz ao entendimento de que os trabalhos de campo são aceitos como o “amalgama” do 

aprendizado, corroborando na compreensão de conceitos e ou exemplos da dinâmica espacial: 

(COMPIANI, 1991; COMPIANI, 1998; COMPIANI e CARNEIRO, 1993; SUERTEGARAY, 2002; 

SCORTEGANGNA, 2007). 

Entende-se aqui práticas de campo como a realização de toda e qualquer atividade fora da 

tradicional sala de aula, para introduzir novos ou consolidar conhecimentos em construção. E como 

„campo‟ entende-se que seja mais que o „lugar’ onde acontece a aulas, ou as atividades de 

observação, verificação, coleta ou apenas a uma interação visual-mental com o „espaço‟. Campo 

aqui inclui a dimensão e a abrangência dadas à questão de estudo e aos procedimentos 

metodológicos propostos, cuja base deve apoiar-se na significativa complexidade existente entre 

objetos e processos e objetos de estudo.  Devem manter e fortalecer seu caráter de „exercício 

político-pedagógico interdisciplinar‟, podendo ocorrer desde o ensino fundamental ao universitário. 

O estabelecimento de critérios, métodos e procedimentos científicos é recomendado para todos os 

níveis de ensino, pois favorece a compreensão da complexidade da organização do espaço global, 

de uma paisagem ou de um lugar qualquer (BATISTA e DEELAY, 1991). 

Neste artigo a proposta foi refletir sobre que tipo e como foram propostas as atividades de 

campo envolvendo conteúdos Geográficos, em todos os níveis do ensino. Isto porque as práticas de 

campo aparecem como desafio nas discussões pedagógicas no ensino da Geografia. Desafio quando 

se tratam dos diferentes “modos” de preparar, executar e avaliar tais atividades, principalmente 

frente as crescente disponibilização de tecnologias de informação ao serviço do ensino. 

O objetivo desta comunicação foi apresentar uma amostra de como as saídas de campo 

foram propostas e executadas como técnicas auxiliares no ensino de Geografia nos três níveis de 

ensino entre 1996 e 2006 e no ensino superior entre 2007-2013. 
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A pesquisa apoiou-se leitura e interpretação dos programas das disciplinas de Geografia de 

Instituições de Ensino, ou seja, em escolas de ensino fundamental e médio, que costumam fazer uso 

práticas de campo, como viagens, „passeios‟, visitas e ou participação em eventos culturais e 

científicos, como atividades complementares aos conteúdos geográficos.  

A interpretação deteve-se apenas nas propostas e projetos destas atividades 

complementares e nos relatórios de viagens de trabalhos de campo que envolvesse qualquer aspecto 

da Geografia. Identificou-se que recursos foram empregados na operacionalização das mesmas. 

Realizaram-se algumas entrevistas com alguns dos professores responsáveis pelas referidas 

atividades. Não foram ouvidos os alunos, porque foram lidas as suas redações.  

Da interpretação das diferentes „práticas‟ desse „exercício pedagógico anunciado como 

inter e multidisciplinar‟, no qual se incluem também aquelas elaboradas e realizadas por quem faz 

essa pesquisa, propôs-se um QUADRO síntese, relacionando-se: o tipo de prática de campo, os 

objetivos e as metodologias propostas. 

Os resultados encontrados não apresentaram elementos surpresas, seja quanto ao uso de 

recursos seja quanto às técnicas envolvidas nas atividades, embora em algum momento uma ou 

outra possam conter situações desafiadoras para o momento e as condições em que foram propostas. 

 

II - PRÁTICAS DE CAMPO NO ENSINO DA GEOGRAFIA 

O objeto da ciência Geográfica é instigante e o que torna o seu processo ensino-

aprendizagem seja visto como é um ato desafiador que exige permanente atenção e pensamento 

voltado tanto às mudanças e transformações sociais quanto as tecnológicas, em especial àquelas 

relativas às Geotecnologias (GIS) ou às Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC‟s). 

Discutir do ensino da geografia como um ato político-pedagógico é um exercício de 

cidadania que provoca quem ensina à „repensar sua própria prática pedagógica‟ e aqueles que 

aprendem a construir outra sensibilidade em relação à organização do espaço. O assunto não se 

esgota numa discussão estrutural, nem com introdução de „novas‟ propostas calcadas nas reflexões 

teóricas desconectadas da práxis social.  

No dia a dia da práxis do professor, o ensino se pauta em dois pilares: o dos conteúdos e o 

da „metodologia‟. Os conteúdos são trabalhados em conformidade com o projeto legal, de acordo 

com o nível de escolaridade e a série, mas quase sempre sem a necessária contextualização. Omite-

se na maioria das vezes a preocupação de construí-lo a partir de uma „prática social‟. Esquece-se 

que a característica principal do ensino do conhecimento geográfico, em todos os níveis do 

processo, é o seu caráter político.   

Nesse sentido, cabe tirar da leitura de Callai (2002), a importância atribuída à vivência, 

quando se tratar do estudo do lugar. Afirma que uma adequada proposta de aprendizagem inclui 

situações reais, conhecimento dos componentes do lugar, as vivencias de aluno e professor, 
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estímulo à capacidade de observar seu universo vivido. Desenvolve um “olhar espacial” capaz de 

desencadear a compreensão de “uma dada realidade pela verificação da marcas inscritas nesse 

espaço” (Callai (2002:94). Esse olhar pode ser denominado de “olhar geográfico”, que em muitas 

situações ou para muitas delas fará a diferença.   

Se bem planejadas, tais práticas pedagógicas buscam empregar situações desafiadoras, o 

uso de recursos tecnológicos (sempre que disponível) adequados a cada situação de aprendizagem. 

As práticas de campo, nesta situação de ensino, tornam-se mais eficientes, por permitirem uma 

experiência dialógica, compartilhando distintas realidades: natural, social e mental. Cabe à 

Geografia e ao seu ensino revestir-se de seu caráter político e contribuir na formação do cidadão ou 

de um geógrafo-cidadão. 

Além desse aspecto, Pontuschka et al (2007) reporta-se à questão do ensino dizendo que 

“os conteúdos convencionas intrínsecos à Geografia precisam ser vistos por novos prismas”, 

levando a pensar-se que, frente ao avanço das ciências e do conhecimento não se permite mais 

trabalhar, independentemente do nível de ensino, fora de uma abordagem interdisciplinar. Isto 

também assegura que, tanto no exercício de atividade de geógrafo, quanto do professor, a ciência 

não abandona uma de suas principais características que e o caráter político do conhecimento 

geográfico. 

As referidas autoras ainda destacam que “os docentes precisarão estar sempre atentos a 

questões do mundo contemporâneo (...) para tanto, precisam ter sólida formação cientifica, 

pedagógica e humanista”. Esta formação deve contar com conteúdos e procedimentos 

metodológicos capazes de desafiar os discentes a compreenderem a complexidade que constitui os 

diferentes lugares, local ou regional e suas paisagens. Sugere-se, nesse caso, que no processo de 

ensino-aprendizagem estejam presentes as práticas de campo como exercício pedagógico 

transdisciplinar no sentido de transformar o olhar sobre o lugar, o seu lugar na paisagem.  

Um novo olhar de quem busca conhecer as várias realidades interconectadas no lugar ou 

paisagem. Um olhar cuja acuidade deve permitir uma percepção plural, capaz de retirar de cada fase 

da dinâmica dos lugares ou das paisagens outros conhecimentos e novos saberes. 

 

2.1 - Práticas de Campo: métodos. 

As práticas de campo concebidas como „método‟ ou como procedimento metodológico, 

vêm incorporando e adequando-se à contemporaneidade. Isto por que elas devem „desenvolver o 

espírito de observação e precisão‟ dos discentes, além de mobilizar-lhes o „senso de realidade, o 

sentimento de evolução, a compreensão da complexidade das relações‟, pois essas aptidões não são 

„apenas aquisições da inteligência, mas poderosos auxiliares que possibilitam as qualidades 

morais‟(MOMBEIG, 1957).  
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Sabe-se que para apreender sobre a dinâmica espacial, sobre a complexa organização do 

espaço, das paisagens, dos lugares atuais, faz-se necessário „viajar‟. De modo geral, as práticas de 

campo, aqui entendidas apenas como as viagens, são consideradas „uma tradição da Geografia, e 

sobre elas muito já se disse e propôs. Como exemplo, no dizer de Sauer (1998) que o geógrafo e o 

geógrafo per se, são viajantes de fato, quando podem e na imaginação quando não há outro meio. 

(...) gostam de andar a pé, fora das estradas (...). Até mesmo o geógrafo urbano pode ter necessidade 

de escalar montanhas desabitadas, provocando a afirmativa de que Geografia é sem dúvida muito 

mais que a “irmã intelectual do turismo” (MONBEIG, 1957).  

Ainda reclamando os clássicos, Tricart (1980) que afirma, “para nós não existem métodos 

próprios da Geografia, mas métodos de aplicação mais geral cujo uso pela Geografia é só um caso 

entre outros”. E, reinterpretando: se, se considera que todos os fenômenos que constituem o nosso 

universo são interdependentes, nenhuma disciplina tem um objeto realmente específico. A análise 

de fenômenos particulares, tal como é encarada pelas diversas disciplinas, não deve conduzir ao 

isolamento desse fenômeno. Uma atitude dialética (ou será sistêmica ou totalizante) deve permitir a 

recolocação dos resultados analíticos obtidos em seu contexto de interferência. 

Ainda refletindo sobre o pensamento, TRICART. 1977 questionou sobre que lugar que o 

Campo ocupa no desenvolvimento do conhecimento. Dependendo da concepção de Campo adotada, 

defini-se a posição metodológica, associando-se uma orientação pedagógica destinada a permitir 

aos jovens a aquisição do manejo da dialética nas melhores condições possíveis. Esta considerada 

como „um elemento indispensável da percepção objetiva dos dados de base do raciocínio científico‟ 

Historicamente o trabalho de campo, foi uma (a) técnica pioneira empregada para 

descobrir, explorar ou investigar o espaço geográfico. Faz parte da história da geografia, pois vêm 

de muito antes dela constituir-se como ciência: é herança do trabalho de Estrabão, Pompônio Mela 

entre outros que atuaram como „precursores-geógrafos‟.  

Assim, seja como técnica ou como método, as práticas de campo chegaram até nossos dias. 

Pois, mesmo que usadas inicialmente para constituir „um conhecimento fundamentado na descrição 

dos lugares e suas posições‟ ou para construir um saber „meramente descritivo e não cientificado‟, a 

Geografia que chega ao século XXI é uma ciência per se, uma metaciência tendo seu objeto de 

interesse delimitado, princípios, conceitos-categorias, métodos e técnicas de pesquisa e produção de 

conhecimento: „as práticas de campo compõem-se em técnicas que dão corpo aos métodos de 

análise geográfica‟.  

Mesmo em tempos de „globalização e meio técnico-científico informacional‟ com o 

advento e a difusão das geotecnologias de últimas gerações, empregadas na otimização de 

informações sobre as complexas inter-relações sócio-espaciais ou socioambientais, a Geografia 

mantém e garante importância a alguns procedimentos básicos e tradicionais ao seu fazer cientifico: 
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os dispensáveis os trabalhos de campo. Mas, sua permanência e eficiência dependem de lhes 

atribuir uma nova roupagem, uma atualização de focos e linguagens.   

As práticas agora devem e já incorporam o uso de um arrojado instrumental 

geotecnológico (receptores GPS, estação total, sondas paramétricas, câmeras fotográficas, etc.,) útil e 

necessário à realização de prognósticos e diagnósticos ambientais das diferentes realidades e, 

indispensáveis à gestão ambiental. 

No contexto, que não é só tecnológico, mas é principalmente total, compreender a atual 

dinâmica da organização do espaço, dos novos lugares, paisagens, territórios e ou territorialidades, 

envolve uma crescente complexidade; exige bem mais que as tradicionais observações 

assistemáticas, ou que as descrições-caracterizações genéricas e desprovidas de uma leitura 

contextualizada e engajada dos mesmos. Faz-se necessário a importação de tecnologias auxiliares, 

que permitam reduzir as distancias entre a atividade pedagógica e a realidade vivida fora da escola  

Exige-se, pois um olhar geográfico. Que se tenha a acuidade de quem conhece e faz 

geografia: um olhar que deve estar vinculado às demandas socioambientais e profundamente 

embasado nos conhecimentos teórico-práticos, muitos advindos de diferentes práticas de campo. 

Essas representadas pelas experiências adquiridas nos estágios, pela participação em projetos de 

pesquisas, pelos trabalhos em laboratórios e nas saídas, viagens ou trabalhos de campo. 

Como fazer geografia significa contextualizar-se, cabe refletir-se sobre a necessidade de 

capacitar e preparar o aluno para situar qualquer informação em seu contexto e, se possível, no 

conjunto em que está inscrita, pois uma inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo 

planetário fica cega, inconsciente e irresponsável. O trabalho de campo, como prática pedagógica 

deve ter seus fundamentos apoiados em conhecimentos pertinentes, situados em seu contexto e, se 

possível, no conjunto em que está inscrita (MORIN, 2002; MORIN, 2003). 

Para alcançar a sua finalidade enquanto prática pedagógica os trabalhos de campo devem 

compor-se a partir de um planejamento prévio que considere as características dos conteúdos; do 

grupo de alunos, do lugar de realização. Desde longa data os trabalhos de campo devem responder 

aos aspectos didático-pedagógicos.  Inicialmente como atividades tradicionais- professor        aluno; 

ou alternativa, quando aluno interage com professor, segundo Anguita e Ancochea (1981) apud 

Compiani e Carneiro (1993:90) ou ainda serem planejados de a finalidade de ilustrar; motivar; 

treinar gerar problemas - investigativa. Qualquer que seja a prática de campo ela pode ser 

classificada em uma ou outra destas categorias propostas no distante ano de 1981.  

 

III - PROCEDIMENTOS E MECANISMOS: A BUSCA DE ARGUMENTOS 

Áreas de Estudo (Fig. 1):  

 Os resultados que compõem esse trabalho são expressões da interpretação dos de dados e 

de informações obtidos em instituições e estabelecimentos com atuação em pelo menos 1 (um) dos 
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3 (três) níveis de ensino: fundamental, médio e superior: estabelecimentos, públicos e privados, 

devidamente credenciados, ligados ao sistema municipal e ou estadual. Não entraram na pesquisa as 

instituições federais (Institutos e ou Universidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critérios adotados: 

Em relação às Instituições/estabelecimentos de ensino participantes. (a) O estabelecimento 

realiza uma ou mais atividades extraclasses entendidas como Práticas de Campo; (b) Estas práticas 

de campo compõem o projeto pedagógico de pelo menos um nível de ensino há mais de 5 (cinco) 

anos; (c) As Práticas de Campo, realizadas na escola incluem ou são propostas pela disciplina de 

Geografia. 

Definiu-se com fontes para os levantamentos, consideradas fundamentais a qualquer 

conclusão. (1) Projetos Pedagógicos da Escola; (2) Projeto e Planos da Área Disciplinar; (3) 

Programas das disciplinas por série ou semestre; (4) Planos de trabalho ou os projetos da prática de 

campo; (5) Relatórios de atividades do professor e acadêmicos; (6) Redações dos alunos 

participantes ou respostas dadas, em avaliações, aos questionamentos a respeito de certa prática de 

campo. (7) Entrevistas fornecidas pelos professores: organizadores e/ou pelos colaboradores das 

práticas de campo.  

 

Figura 1: Áreas de Estudo: Noroeste do Rio Grande do Sul; Campos Gerais, Paraná 
Org. Pereira, D. (2015) 
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Revisão bibliográfica sobre a temática em pauta. Levantamento do número de Trabalhos 

de Conclusão de Curso; Dissertações, Teses e artigos em periódicos científicos, tratando sobre 

práticas de campo ou trabalho de campo em Geografia.  

A sistematização dos dados obedeceu a proposição de 2 (dois) grupos de práticas de 

campo: (1) Disciplinar ou específico da Geografia ou (2) Multidisciplinar. 

Critérios empregados: (1) com planejamento prévio; (2) sem planejamento. 

As práticas de campo foram classificadas a partir de 3 (três) das categorias, propostas a 

partir de Compiani e Carneiro (1993). Exploratórias (ilustrativas; Indutivas e Motivadoras); 

Treinadoras e Investigativas 

Neste trabalho foram agrupadas em duas escalas espaciais: (1) Escala Local e (2) Regional. 

De acordo com o calendário escolar: (a) aquelas realizadas apenas no final do ano letivo; 

(b) aquelas atividades realizadas durante o ano letivo. 

A partir deste levantamento foi elaborada uma lista das atividades extraclasse 

consideradas, no contexto de cada instituição ou estabelecimento de ensino, como Práticas de 

Campo em Geografia. Por fim, propôs-se UM QUADRO SÍNTESE, relacionando as variáveis 

analisadas na investigação:  

 

IV – UNIVERSO DE EXPERIENCIAS NO ENSINO DE GEOGRAFIA EM PRÁTICAS DE 

CAMPO: ALGUNS RESULTADOS ENCONTRADOS. 

Faz-se necessário, em principio, esclarecer que foi proposital mostrar num mesmo quadro 

síntese realidades de ensino-aprendizagem diversas e por vezes muito distintas.  Isto porque apesar 

de tantas distinções o quadro observado apresentou muitas semelhanças em relação às práticas de 

campo: proposição, execução e avaliação das atividades complementares no ensino da Geografia.  

A organização dos dados e informações coletados, sua distribuição segundo os critérios 

previamente selecionados, mostrou desde o inicio o que a experiência pessoal apontava como 

realidade: as atividades complementares ao ensino da Geografia são fundamentalmente os 

Trabalhos de Campo: as viagens ou excursões turísticas ou de caráter exploratórias. Seguem-se 

outras atividades, numericamente menores, como as visitas aos museus; às exposições 

especializadas; às estações de tratamento de água (ETA) ou de esgoto (ETE); eventos científicos 

(palestras, simpósios...) monumentos do patrimônio histórico-cultural, rios, usinas hidrelétricas 

 

4.1. Praticas de Campo em Geografia no NW do Rio Grande do Sul: 1996-2006 

Dentre as atividades extraclasses desenvolvidas neste período de dez anos, entre as três 

escolas públicas, envolvendo conhecimentos geográficos, 78% ocorreram com as turmas das 5ª, 6ª, 

e 8ª séries do ensino fundamental. Os demais 22% correspondem às atividades conjuntas entre todas 
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as séries do fundamental e ou em conjunto com series iniciais.   Deste total, 85% conforme proposto 

no plano pedagógico anual, e 15% corresponderam a eventos não agendados no plano. 

 As propostas de atividades respeitaram os conteúdos de cada série, sendo 70% planejadas 

e realizadas por áreas de conhecimento e 30% por disciplina. Do total, aproximadamente 95% 

aproveitando os recursos do lugar e 5% de âmbito regional. As atividades de curta duração não 

ultrapassando um dia letivo corresponderam a 80% do total, especialmente nas 5,6 e 7ª series.  Das 

atividades realizadas com a 8ª série, 20%, tiveram duração maior que um dia letivo, como as 

viagens de final de curso. Acrescentam-se a estes percentuais as atividades realizadas nas três séries 

do ensino médio.  

As praticas de campo da 5ª e 6ª série incluíram principalmente visitas orientadas ao Museu 

Antropológico (40%), de Geologia (40%) e às Reduções Jesuíticas de São Miguel das Missões, 

Santuário do Caaró e, Santo Ângelo (20%).  

 Em relação às atividades não previstas no plano anual, as escolas participaram em eventos 

científicos ou não, dedicados às questões ambientais (90%) ou feiras e exposições (10%). São 

exemplo, as palestras e oficinas, passeatas ou mutirões de Educação Ambiental, dia mundial da 

água; na semana do meio ambiente, dia da árvore. Os eventos promovidos pelas organizações não 

governamentais (ONGs) sempre incluíram atividades para alunos do ensino fundamental e médio. 

A análise que se fez considerou que, após os anos 1995, com a profusão da legislação e 

„fiscalização ambiental houve um crescente nas discussões a respeito da questão ambiental‟. 

Impulsionada pelas assinaturas de protocolos, criação dos órgãos federais, estaduais e municipais 

voltados aos problemas ambientais; aprovação das resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente. Destacou-se a preocupação com a „ escassez de água‟ – a Campanha da Fraternidade; a 

polêmica sobre os resíduos sólidos urbanos, com os lixões/aterros sanitários; os resíduos 

hospitalares; efluentes domésticos; preservação de áreas verdes. Ainda, a crescente exigência com 

os Estudos de Impacto Ambiental/Relatório Ambiental - licenciamento ambiental para citar alguns, 

proliferam os seminários, cursos, encontros. Estes assuntos abriram espaços para os trabalhos de 

campo, na maioria das vezes de caráter multidisciplinar. Estas práticas forma realizadas em todos os 

níveis de ensino, por escolas públicas e particulares.  

As séries finais do ensino médio e fundamental participaram de todas as atividades locais, 

em especial aquelas relativas às questões ambientais. No entanto, o ponto culminante destas 

atividades de campo esteve relacionado às viagens de final de curso (8ª série do fundamental, e 3º 

ano do ensino médio). Normalmente foram viagens regionais, para a capital do estado e ou litoral. 

No ensino superior, no curso de licenciatura em Geografia, noturno, as atividades de 

campo foram realizadas, na maioria das vezes nos finais de semana, a partir de sexta-feira, 

coordenadas por uma ou mais disciplinas, dentre as mais comuns: as geociências (geologia, 

geomorfologia, geoecologia); a geografia urbana e agrária.  
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Estas atividades constavam dos planos de trabalho de cada disciplina individualmente, 

como atividade programada. Em vários momentos ocorreram trabalhos de campo interdisciplinares, 

por iniciativa dos professores responsáveis pelas disciplinas, p. exemplo: geologia e geomorfologia; 

ou geomorfologia e geografia urbana. Estes trabalhos foram realizados em escala local (83%) para o 

conjunto de disciplinas e 17% em escala regional, considerando-se 80% para as geociências e 20% 

para agrária e urbana. 

 As dificuldades orçamentárias, de uma instituição privada, foram consideradas como 

inibidoras da realização de poucos trabalhos em regional. Os trabalhos foram considerados, dentro 

das classificações apresentadas por Carneiro e Campanha (1979) como sendo uma 70% do tipo 

tradicional e 30% uma transição tradicional/alternativos; e de 95% com caráter ilustrativo e 

motivador e apenas 5% como treinador/investigativo. 

 

4.2. Práticas de Campo em Geografia na Região dos Campos Gerais, Paraná- 2007-2013. 

No período compreendido entre 2007 e 2013, a pesquisa restringiu-se a dois cursos de 

graduação em Geografia, licenciatura (noturno) e bacharelado (matutino), em uma Instituição de 

ensino superior e pública. Aqui os cursos têm como obrigatória nos três primeiros anos a disciplina 

de Prática de Campo, cujo objetivo é provocar a articulação das atividades entre as disciplinas cujos 

perfis comportem tais práticas. Lamentavelmente, nestes sete anos, menos de 10% das praticas de 

campo, aqui representadas foram ou tiveram a articulação de tal disciplina.  

Em termos gerais, 80% das disciplinas dos cursos de Geografia realizaram trabalhos de 

campo. Estes se constituíram (a) de 55 % são trabalhos em escala local, município e arredores; (b) 

40% foram realizados em escala regional-estadual e (c) 5% em escala regional-nacional. (fig. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Distintos momentos da realização de trabalhos de campo nas escalas: local; 

regional estadual e regional nacional. 
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Do total, 90% dos trabalhos foram considerados como sendo alternativos e 10% 

tradicionais, segundo as informações contidas nos planos de trabalho, relatórios de acadêmicos e 

entrevistas com os professores responsáveis. 

Foi constato no caso da realidade no Noroeste do RS, entre 1996 e 2006, do total 95% dos 

trabalhos de campo foram classificados com caráter Exploratório e 5% classificaram-se como 

treinador/investigativo.  

Do total de projetos analisados, 58% propunham atividades avaliativas durante a realização 

do trabalho de campo. Estas atividades compunham-se de reuniões e avaliação de “final-de-dia”. 

Nestas reuniões, os acadêmicos eram reunidos em pequenos grupos espontâneos ou indicados, e 

dispunham de 1 hora aula (50min) para organizar seus argumentos às questões propostas pelo(s) 

professores. Na sequencia, eram apresentados os argumentos grupo a grupo, depois eram debatidos 

no grande grupo. Ao(s) professor(s) cabia fazer complementações ou explicar as dúvidas gerias.  No 

retorno à sala de aula, após o tempo determinado, os grupos apresentavam o seu relatório escrito e 

ilustrado (fotos, mapas...) 

O quadro síntese (figura 3) foi construído como tentativa de modelar as realidades observa 

das pela investigação. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As práticas de campo, independente da atividade aí incluída, são norteadoras da relação 

teoria-prática dentro do processo ensino-aprendizagem. Às ciências da Terra, em especial, têm nesta 

atividade um dos suportes do ensino. Tão importante quanto vulnerável, dependendo de como é 

conduzida e aproveitada.   

A Geografia para quem a organização do espaço é objeto de investigação encontra nas 

atividades de campo, em especial no trabalho de campo o lócus de vivência e reinvenção do 

aprendizado. No entanto, analisando o ensino, em qualquer nível, cabe resgatar Tricart (1977) 

quando afirma que o Trabalho de Campo deve incorporar uma orientação pedagógica destinada a 

permitir ao educando a aquisição do manejo da dialética, dado que é um elemento indispensável da 

percepção objetiva dos dados de base do raciocínio científico.  

Na contemporaneidade, quando se dispõe de um conjunto de tecnologias de informação, e 

de geotecnologias, o trabalho de campo exige, mais que antes, um professor e um aluno cuja cabeça 

seja tão crítica quanto criativa e sensível às questões socioambientais. Uma cabeça „bem feita‟, 

como provoca Edgar Morin. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: 
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