
                   
 

244 
 

Integrando sociedade e natureza através da formação docente em espaços extramuros acadêmicos 

 

Edileuza Dias de Queiroz 

edileuzaqueiroz@gmail.com 

Cristiane Cardoso 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

 

As práticas vivenciadas diariamente nas salas de aula são múltiplas, porém, nem sempre ocorre o processo 

de ensino e aprendizagem esperado pelos professores. É necessária uma reinvenção frequente para lidar 

com os acontecimentos e traçar caminhos para o fazer geográfico. Assim, torna-se pertinente outros olhares 

para a formação docente, através da valorização de novas práticas, sem abrir mão da discussão teórica. 

Dentre as diferentes metodologias para o processo formativo, encontramos no trabalho de campo um 

ambiente com grande potencial, pois conforme aponta Kayser (2006, p. 94) “qualquer um que deseja 

conhecer um fenômeno só poderá ter sucesso se entrar em contato com ele, ou seja, vivê-lo (praticá-lo) 

dentro do próprio meio desse fenômeno”. Nesta direção, o objetivo deste trabalho é refletir sobre a 

importância da formação docente ancorada em metodologias pedagógicas em espaços para além da sala de 

aula. Apresentamos um trabalho desenvolvido no Curso de Licenciatura em Geografia, do Instituto 

Multidisciplinar, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil, onde alguns professores realizam 

aulas nas salas de aula e em Unidades de Conservação, com o intuito de levar os futuros professores a 

compreenderem a riqueza desses territórios para as diferentes temáticas de Geografia (física e humana), 

pois, é no campo que a Geografia torna-se uma só, pois fatores físicos, ambientais e humanos estão todos 

intrínsecos. Estes territórios representam importantes aliadas para o professor de Geografia desde a 

organização espacial mundial ao refletir sobre o papel que a sociedade urbana industrial desempenhou na 

alteração dos ecossistemas até podendo gerar a discussão sobre até que ponto é possível aliar 

desenvolvimento e meio ambiente, consumo e sustentabilidade. Também podem ser discutidos temas locais 

e transversais, como saúde, trabalho e consumo, a transformação da natureza em prol do desenvolvimento 

do sistema capitalista de produção e da sociedade de consumo e sua influência sobre a qualidade de vida 

em variadas escalas e as influências dessas transformações para cada aluno em particular. As temáticas 

físicas estão plenamente contempladas, assim, as Unidades de Conservação, podem ser consideradas 

“laboratórios de ensino de Geografia a céu aberto”. Após as atividades em campo, os alunos voltam para a 

sala de aula e vão planejar diferentes atividades para alunos da Educação Básica, atentando para o fato da 

indissociabilidade do ambiente. Afirmamos que, quando se ensina Geografia de maneira lúdica, há uma 

maior facilidade de compreensão e aprendizado por parte dos discentes nas escolas (QUINTANILHA; 

QUEIROZ, 2018). É preciso que os alunos compreendam a relação existente entre sociedade e natureza e 

afirmamos que isso se torna possível por meio do ensino de Geografia e dos conceitos que a compõe, por 

esse motivo estamos trabalhando com essa perspectiva, realizando atividades tanto na sala de aula quanto 

nas Unidades de Conservação, isso possibilita perceber a importância desse espaço tanto para a pesquisa, 

quanto para proporcionar uma (re)aproximação com a natureza. Assim, acreditamos que o desenvolvimento 

de atividades extramuros acadêmicos pode despertar uma consciência ambiental crítica e promover novas 

horizontes para a formação docente, desfazendo a visão dual entre sociedade e natureza. 
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