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Considerações Iniciais 
 
No Brasil, os cursos universitários de licenciatura formam professores para o ensino 
das disciplinas que compõem os currículos das escolas de 1o e 2o graus. 
Na Universidade Federal de Santa Catarina, a disciplina de Prática de Ensino de 
Geografia (l80 h/aula) integra a grade curricular do Curso de Licenciatura em 
Geografia e é oferecida na última fase do mesmo. A disciplina Metodologia do Ensino 
de Geografia (72 h/aula) constitui pré-requisito da Prática. Às duas disciplinas 
corresponde a tarefa de preparar mais especificamente o licenciando para o exercício da 
profissão. 
A posição da Prática de Ensino no último semestre do curso reforça a errônea idéia de 
que ela é a parte prática que vem “complementar” a formação dos alunos e de que se 
constitui o momento onde eles aplicarão a teoria que aprenderam durante o curso. A 
idéia subjacente é de que, durante o estágio não se aprende mais, apenas se aplica o 
que se aprendeu. Concretiza-se, então, a controvertida questão teoria x prática presente 
na própria estruturação dos cursos cujos currículos, na maioria dos casos, constituem 
um conjunto de disciplinas pouco articuladas entre si e com o todo, divididas em 
teóricas e práticas, básicas e profissionalizantes. 
A Prática de Ensino na UFSC consiste em estágio supervisionado presencial realizado 
em escolas da comunidade. Após a opção pela escola e as classes que receberão 
estagiários, o professor de geografia das mesmas informa o tema, o assunto geral, que 
será desenvolvido pelos acadêmicos. 
O estágio é realizado em diferentes etapas: 
a) conhecimento da escola (estrutura e funcionamento) e da turma de prática 
(assistência de aulas e elaboração do perfil da classe, através de instrumento de 
sondagem); 
b) planejamento e ministração de aulas bem como de um trabalho de campo 
relacionado com o tema desenvolvido; 
c) elaboração de um relatório de estágio. 
A presente comunicação relata a experiência de um grupo de sete estagiários (1o 
semestre de l996) que assumiu as quatro turmas da 1a série do 2o grau do Colégio de 
Aplicação da UFSC, Florianópolis, capital de Santa Catarina. 
A ministração de aulas e o assumir uma classe durante a Prática de Ensino, sob a 
orientação do professor supervisor, são procedimentos já consolidados na preparação do 
profissional do ensino. O que pretendemos destacar nesta exposição, é o trabalho de 
campo, planejado pelos estagiários e realizado com as respectivas turmas. 
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O acadêmico de geografia, ao longo de sua formação, participa de inúmeras viagens de 
estudo, realiza muitas visitas técnicas e saídas a campo para observar, coletar dados e 
amostras, conhecer realidades em escalas diferentes... Mas, sempre o faz na condição de 
aluno para quem a atividade é proposta. Contudo, apesar de numerosas oportunidades, 
elas são insuficientes para que, a partir das mesmas, os licenciandos possam realizar, 
com segurança, na sua futura prática docente, trabalhos de campo com crianças, 
adolescentes ou até mesmo jovens adultos, porque sua organização implica exigências 
sequer imaginadas pelos acadêmicos. 
O trabalho de campo permite que, efetivamente, se possa construir o conhecimento a 
partir da realidade observada, analisada e contextualizada ( no tempo e no espaço). 
Também constitui uma possibilidade de superação da fragmentação do conhecimento 
porque o estudo do real apresenta uma multiplicidade de aspectos que apontam para a 
concorrência de diversas áreas do conhecimento. É, sobretudo, uma vivência capaz de 
oportunizar o confronto concreto e simultâneo da teoria x prática. 
A situação de experimento, de permanência temporária (limitada pela disponibilidade 
da escola que recebe os estagiários) da Prática de Ensino não permite que a realização 
do trabalho de campo atinja plenamente seu objetivo maior qual seja de se constituir 
numa fonte continuada de aprender/fazer geografia. Por outro lado, a inexistência de 
uma prática interdisciplinar na própria agência formadora (universidade) e nem na 
escola de 1o e 2o graus também é fator limitante do seu potencial de 
ensino/aprendizagem. Mas, é indiscutível que tem uma grande importância na 
preparação profissional. 
 
Preparando o Trabalho de Campo 
A realização e o  êxito de um trabalho de campo envolve uma série de providências que 
devem ser planejadas e executadas  antecipadamente e podem ser agrupadas da seguinte 
maneira:  
providências administrativas: 
confecção de um roteiro para ser entregue à direção da escola; 
carta de autorização para os pais ou responsáveis; 
contato com os responsáveis pelos locais a serem visitados; 
obtenção de meio de transporte. 
providências práticas : 
realizar previamente o trajeto e contactar com pessoas. (fontes, locais de observação e 
outras providências); 
selecionar os recursos didáticos para aula preparatória; 
confeccionar  crachás de identificação dos alunos e professores; 
elaborar trajeto e roteiro de observação; 
entrega aos alunos de um lembrete, reforçando as providências para melhor 
aproveitamento do trabalho de campo. 
selecionar os materiais a serem usados, tais como: mapas, bússola, máquina fotográfica, 
câmara de VT, entre outros; 
prever um roteiro alternativo para os locais que dependam de condições climáticas. 
Para um melhor aproveitamento do trabalho de campo, torna-se necessário um estudo 
antecipado em sala de aula, sobre os locais a serem visitados ocasião em que os alunos 
entrarão em contato com o material informativo mais diversificado possível, tendo 
como pontos principais a correlação entre os locais  e os conteúdos trabalhados em aula. 
Todas essas providências foram tomadas pelos estagiários antes da saída a campo. 
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O Trabalho 
O tema trabalhado foi o Estado de Santa Catarina, abrangendo aspectos físicos, sociais e 
econômicos de sua ocupação até os dias atuais. Com o objetivo de, através de um 
recorte da realidade catarinense, possibilitar o estabelecimento das relações entre o 
espaço concreto e os aspectos trabalhados em aula, foram realizados trabalhos  de 
campo. 
As quatro turmas realizaram dois roteiros distintos. Sendo dois para o norte e dois para 
o sul do Estado. 
O roteiro de observação ao longo do trajeto foi comum para todas as turmas, 
abordando os aspectos de relevo, cobertura vegetal, hidrografia e ocupação marginal 
das rodovias percorridas. Também foi comum a recomendação para observar na forma 
de ocupação, traços da colonização européia. 
Os roteiros para o norte do Estado foram elaborados levando-se em conta a importância 
do setor secundário na economia catarinense, onde destaca-se a indústria têxtil 
(tecelagem em Brusque) e a cerâmica (olaria em Tijucas). 
A comparação das duas unidades visitadas permitiu-nos concluir que quando o objeto 
de estudo é processado de forma mais simples, as condições de se captar o todo são 
maiores. Assim, a visita a indústria cerâmica permitiu a observação de todas as etapas 
de produção, desde o depósito da argila até o produto final (tijolo); já na indústria têxtil, 
o processo é mais sofisticado e a unidade de produção visitada, por apresentar um 
considerável avanço tecnológico com setores amplamente informatizados  dificultou a 
percepção de todas as etapas da produção. 
Os alunos tiveram também a oportunidade de conhecer a estação de tratamento de 
efluentes industriais (resíduos químicos) que está sendo construída na cidade de 
Brusque, com capacidade para processar o tratamento dos efluentes industriais ( em 
torno de 2000 indústrias) e também o esgoto doméstico de toda a cidade. 
O roteiro para o sul do estado teve como foco principal o extrativismo mineral, 
concretizado na exploração do carvão. Para tanto, observou-se a sua extração em mina 
subterrânea (Criciúma) e a céu aberto (Siderópolis). Um aspecto que deve ser destacado 
é a recomposição aparente da paisagem na área da extração a céu aberto uma vez que, 
do alto do morro, a cobertura vegetal da antiga área de extração passa uma idéia 
errônea. Ela foi corrigida quando foi possível observar que a vegetação era constituída 
apenas de samambaias (“pioneiras”) e eucalipto. A água dos riachos apresentava uma 
coloração denunciadora da presença de metais pesados. 
O aspecto do traço europeu na ocupação do espaço catarinense foi observado de forma 
especial na visita ao museu da colonização italiana (ao ar livre) em Orleans. 
 
Avaliando o Trabalho 
Durante a execução do trabalho de campo e a avaliação posterior do mesmo, alguns 
aspectos positivos merecem destaque, tais como o estreitamento das relações professor 
x aluno, uma vez que em campo ocorre um aproximação maior, dando margem a um 
companheirismo e camaradagem que o cotidiano da sala de aula não viabiliza. 
O conteúdo trabalhado em sala exige por parte do aluno boa dose de interesse e 
imaginação, enquanto que no campo a realidade é palpável, aguçando a curiosidade do 
aluno e por conseguinte seu interesse, fato que pudemos perceber claramente quando da 
avaliação do trabalho (relatório) onde os alunos tiveram a oportunidade de serem 
criativos, dando maior enfoque ao que lhes chamou mais a atenção. A realização do 
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trabalho de campo foi considerada por muitos alunos como um ponto positivo no 
desenvolvimento do estágio. 
Aspectos negativos também puderam ser detectados, tais como a dificuldade que 
normalmente um professor tem de, numa mesma atividade, reunir professores de outras 
disciplinas e trabalhar de forma multidisciplinar, o que enriqueceria sobremaneira o 
estudo, pois os alunos teriam uma visão maior dos vários aspectos que compõem a 
realidade. 
Por ser um estágio com tempo determinado (180 horas) para diversas atividades, o 
tempo para a elaboração e avaliação do trabalho de campo não foi o mesmo que teria o 
professor titular, esse foi outro aspecto sentido por nós, a falta de tempo para uma 
avaliação mais detalhada do trabalho realizado. 
A idéia de que o trabalho de campo é um “passeio”, teve que ser duramente combatida 
por todos os estagiários, uma vez que a própria direção do colégio o encarava como tal. 
É mais cômodo para o professor trabalhar o conteúdo de forma expositiva em sala de 
aula, ao invés de levar o aluno a campo para que ele perceba a realidade, analise e tire 
suas próprias conclusões. 
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