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Resumo 
 
A leitura do mundo vivido e percebido se faz necessária no processo educativo. Embora nem 
todas as manifestações ou fenômenos sejam evidentes, são constantes e afetam nossa conduta, 
na maioria das vezes, inconscientemente. É neste sentido, que este trabalho discute a 
contribuição das aulas de campo como ferramenta metodológica para a leitura de mundo, 
auxiliando no processo de desenvolvimento da percepção, aguçando os sentidos para os 
problemas e dilemas do cotidiano.  Neste sentido a leitura de mundo transcende a leitura de 
paisagens como fotografias estáticas, mas sim uma paisagem em que o aluno se percebe 
enquanto sujeito atuante e passível de reescrever seu mundo, construindo alternativas que o 
levem a reescrever o seu mundo vivido e percebido. 
Palavras-chave: Aula de Campo. Metodologia de Ensino. Leitura de Mundo. Percepção 
Ambiental. 
 
 
 
Abstract 
 
The reading of the lived and percepted world is required in the educational process. Although 
manifestations or phenomena are not evident, they are constant and affect our conduct, mostly 
unconsciously. In this sense, this work discusses the contribution of field classes as 
methodological tool for the reading of world, also in the development of perception learning, 
taking that senses for the everyday problems and dilemmas. In this sense a reading of world 
transcends landscapes reading as static photos, but a landscape in which the student realizes 
while a real actor and able to build alternatives that lead to rewrite your lived and percepted 
world. 
Key-words: Field Classes. Teaching methodology. Reading of World. Environmental 
Perception. 
 
 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 2 

INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos na atualidade, mudanças significativas no processo ensino/aprendizagem 

em todos os segmentos do sistema educacional. Apesar de inovadoras, essas mudanças ainda 

não se mostram suficientes para sanar uma série de equívocos que ao longo dos anos incidiu 

sobre o ensino de Geografia, diante de contextos específicos a que essa disciplina foi 

submetida. A trajetória do ensino de Geografia caracterizou-se por muito tempo por se 

realizar de uma forma descontextualizada e de mera memorização, sendo por isso mesmo 

passivo de sérias críticas, no meio acadêmico. 

Hoje os objetivos propostos na Lei de Diretrizes e Bases e nos Parâmetros 

curriculares, exigem um comprometimento maior dos professores envolvidos, no processo de 

formação do docente e discente. Neste sentido, este artigo se debruçará em esboçar, a aula de 

campo como uma metodologia para ajudar no desenvolvimento das habilidades e percepção 

geográfica, propiciando uma leitura de mundo mais significativa e próxima da realidade 

vivenciada pelos alunos em seu cotidiano, vivido, percebido e concebido no processo de 

ensino aprendizagem. 

As aulas de campo aguçam os sentidos para os problemas e dilemas do cotidiano e 

aliado a praticas e a dinâmicas desenvolvidas nas aulas de Geografia pode levar o aluno a 

construir por si mesmo conceitos geográficos básicos. Nesta perspectiva o desafio é: 

 
 
Identificar o que é realmente significativo para o estudante, o que vai 
auxiliá-lo a situar-se no seu meio social, conhecendo e interpretando os 
fenômenos sociais, políticos e econômicos que regem a sociedade, são 
algumas reflexões possíveis para essa questão. É preciso ter clareza da 
realidade educacional brasileira, das suas tendências no contexto atual, das 
perspectivas e necessidades que derivam desta realidade, e como isso reflete 
no nosso dia-a-dia como educadores na(s) nossa(s) escola(s). (SALES, 2007, 
p.157) 
 

 

Outro fator também que tem que ser considerado e a visão que o professor tem do 

mundo, qual a leitura que ele tem da realidade a sua volta, como vê a sociedade e a influência 

do seu trabalho pedagógico. O professor só ensina o que sabe. Não se ensina aquilo que não 

sabemos, a clareza teórico metodológica do professor pode ser o grande diferencial da sua 

pratica pedagógica e cotidiana. Neste sentido: 
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A definição por uma metodologia de ensino é orientada a uma dada 
disciplina. Esta concepção teórica irá orientar a ação pedagógica em seus 
diversos aspectos: relação professor-estudante, seleção dos conteúdos e sua 
abordagem, procedimentos didáticos, avaliação, dentre outros. (SALES, 
2007, p.157) 

 

Sales (ibid.) enfatiza ainda que “é importante que o conteúdo educativo atinja maior 

significação, e isso irá ocorrer quando o professor conhecer a realidade de que seus educandos 

fazem parte”. Conhecer a realidade local e sua complexidade, relacionando com 

problemáticas locais, no espaço geográfico eleva o trabalho do professor/aluno a uma reflexão 

critica e interventiva na sociedade em que este se insere. 

 

PÉS EM CAMPO 

 

A aula de campo consiste, segundo Silva (2002), na prática andante de fazer 

Geografia, uma forma de aproximação da teoria com a prática e uma possibilidade de ação 

reflexiva na interface da teoria e da prática educacional. O planejamento é um passo decisivo 

para uma aula de campo bem sucedida. A motivação é um fator natural para a realização 

plena do processo de ensino/aprendizado, constituindo-se em um fator metodológico para a 

realização de aulas de campo, enquanto atividade prática. A escolha dos lugares que serão 

visitados é feita de comum acordo entre professor e alunos, observando a viabilidade do 

projeto. 

 Com o roteiro em mãos, os objetivos preestabelecidos, percursos a serem realizados, 

aspectos a serem observados, horários, transporte, alimentação, hospedagem, enfim cuidados 

essenciais para evitar imprevistos que possam causar algum transtorno ou mudança 

estabelecida. A turma sai a campo. O processo de observação já se inicia desde a saída da 

faculdade, e ao chegarem no local, uma leitura visual é sugerida com base nas imagens e 

representações pré-concebidas dos alunos, para, logo em seguida, ser proposta uma nova 

leitura, vis-à-vis as categorias da geografia. 

 As questões teóricas levantadas em sala de aula, relacionadas ao estudo do espaço, do 

território, questões econômicas, políticas e sociais, são confrontadas com as paisagens 

vivenciadas por ocasião da realização da aula de campo.  

 As informações coletadas na aula de campo, por meio de um mapa de observação do 

tipo check-list, procuram sistematizar dados do meio físico, tais como: assoreamento, 

eutrofização, desmatamento de margens, queimadas, redução da biodiversidade, poluição, 

represamento de cursos d Kágua, captação de água, nascentes, rebaixamento de lençol freático, 
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exploração mineral, erosão, perda de fertilidade do solo, mudança climática, resíduos sólidos, 

entre outros. Também são coletados informações sócio-econômicas, como moradia, água 

encanada, energia elétrica, esgotamento sanitário, patrimônio cultural, assistência médica, 

escolas, postos de saúde, policiamento, feiras livres, entre outras. 

 Por outro lado, esta perspectiva metodológica leva a observar o que esta “no lugar” e o 

que está “fora do lugar”, ampliando as possibilidades cognitivas relacionadas à percepção 

ambiental. Do ponto de vista da geografia, 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) 

Ao final da aula de campo, os alunos são convidados a elaborarem um mapa mental, 

representando o percurso percorrido, e as características das diversas imagens que se 

descortinaram na narrativa descritiva do professor e que se convertem em lugares na medida 

em que são recriados mentalmente. 

Para Tuan (1975) os mapas mentais nos preparam para comunicar efetivamente  

informações espaciais. Estes tornam possível ensaiar comportamentos espaciais na mente, 

revelando-se enquanto dispositivos de memória. Dessa forma, quando se deseja memorizar 

eventos, pessoas e coisas, eles ajudam a saber sua localização. Como mapas reais, os mapas 

mentais são meios de estruturar e armazenar conhecimento, eles são mundos imaginários, 

porque permitem retratar lugares muitas vezes não acessíveis para as pessoas. 

Neste sentido, é importante destacar que os mapas mentais estão relacionados às 

características do mundo real, ou seja, não são construções imaginárias, de lugares 

imaginários, mas são construídos por sujeitos históricos reais, reproduzindo lugares reais, 

vividos, produzidos e edificados materialmente. Ao se estudar os mapas mentais produzidos 

pelos alunos não se revelam à priori categorias acadêmicas ou artísticas, devendo-se 

interpretá-los como uma forma de comunicação. (COSTA, 2008, p.43). 

Na educação básica, utiliza-se os mapas mentais, com objetivo de avaliar a percepção 

que os indivíduos tem do espaço onde estão inseridos. Desta forma, os mapas mentais 

correspondem aos desenhos realizados por indivíduos representando, a seu modo, o seu 

espaço vivido. (ALVES; ELÓY; PEREIRA, 2009). Para interpretação e análise dos mapas 

mentais elaborados pelos alunos, levamos em consideração o esforço de produzir uma 

imagem artística, o que revela um dégradé natural que é fruto da capacidade individual e do 

talento artístico. 

Ao determinar como parâmetro de interpretação a forma de representação dos 

elementos na imagem, realiza-se uma classificação de ícones, pela representação da paisagem 
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natural, construída, vivida, elementos humanos e móveis; também as palavras que 

complementam as representações gráficas e, por fim, os mapas (mentais) que conformam uma 

representação gráfica do espaço. Podendo ainda aparecer outras formas de representação que 

serão analisados de acordo com a temática desenvolvida. (KOZEL, 2001). 

Um dos obstáculos encontrados no processo de ensino aprendizagem nas séries inicias, 

esta na dificuldade dos alunos ainda não dominarem a leitura e a escrita. Mas tem uma 

facilidade muito grande no que diz respeito aos desenhos, pinturas e rabiscos, suportes que 

antecedem o processo de leitura e escrita. Sales (2007, p.160) afirma que: 

 
 
No entanto, o modo de fazer, pensar e ensinar uma ciência tem estreita 
relação com as demandas históricas. O saber geográfico existe desde a Pré-
História, quando os homens apenas marcavam os caminhos e projetavam 
seus desenhos em pinturas rupestres, elaborando só primeiros mapas. Dessa 
forma, há um entendimento de que o saber geográfico antecede a escrita, 
considerando, também, a transmissão de informações geográficas passadas 
de geração para geração. (SALES, 2007.p.160). 
 

 

Na pratica com os alunos do curso em questão sentiram muita dificuldade em transpor 

para o desenho todas as informações observadas nas aulas de campo. Sentiram-se mais a 

vontade em escrever, falar, mas desenhar as representações gráficas e pinturas estavam 

distante do que concebiam como real. 

 Alguns professores se sentem acuados sem saber como trabalhar com livros, mapas e 

outras ferramentas didáticas com alunos das séries inicias. Levar o aluno a aprender a ler o 

mundo nas séries iniciais é um grande desafio que o professor comprometido pode se propor a 

desenvolver e “as suas concepções de educação e de geografia, é que podem fazer a 

diferença” (CALLAI, 2005, p.231). 

 

Considerando que a leitura do mundo é fundamental para que todos nós, que 
vivemos em sociedade, possamos exercitar nossa cidadania. Queremos tratar 
aqui sobre qual a possibilidade de aprender a ler, aprendendo a ler o mundo; 
e escrever, aprendendo a escrever o mundo. Para tanto, buscamos refletir 
sobre o papel da geografia na escola, em especial no ensino fundamental, no 
momento do processo de alfabetização. (Ibid. p.227) 

 

Nesse contexto, entende-se que os educadores, tem um papel fundamental como 

sujeitos inerentes à produção do saber, segundo Freire (1996, p.26), “não apenas o de ensinar 

os conteúdos, mas também ensinar a pensar certo”. Ainda segundo o autor, observa-se assim 
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as suas práticas cotidianas onde o ensinar, “não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

A transmissão pela transmissão de conteúdos, não cabe, na escola que vivenciamos 

hoje. Ao oportunizar ao discente que este possa construir e, também, se apropriar de 

instrumentos necessários para se situar no mundo como sujeito plural dotado de valores e 

crenças, o professor estará apontando caminhos aos discentes, e a estes cabe, como sujeitos do 

processo de ensino-aprendizagem, expandir os conhecimentos necessários a sua leitura de 

mundo. Neste sentido, Callai (2005, p. 228) argumenta que: 

 

Uma forma de fazer a leitura do mundo é por meio da leitura do espaço, o 
qual traz em si todas as marcas da vida dos homens. Desse modo, ler o 
mundo vai muito além da leitura cartográfica, cujas representações refletem 
as realidades territoriais, por vezes distorcidas por conta das projeções 
cartográficas adotadas. Fazer a leitura do mundo não é fazer uma leitura 
apenas do mapa, ou pelo mapa, embora ele seja muito importante. É fazer a 
leitura do mundo da vida, construído cotidianamente e que expressa tanto as 
nossas utopias, como os limites que nos são postos, sejam eles do âmbito da 
natureza, sejam do âmbito da sociedade (culturais, políticos, econômicos). 

 

Muitas vezes o aluno tem serias dificuldades para ler o espaço a sua volta, por falta de 

incentivo para observar, perceber e conceber. Chamamos a atenção que mesmo a simples 

descrição de uma paisagem, apresenta resistência ao ser solicitado como uma atividade em 

sala de aula.  Observa-se que a caracterização e representação da sala de aula podem 

evidenciar uma dificuldade básica de transcrição de uma realidade tridimensional para um 

plano bidimensional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A importância do desenvolvimento da percepção ambiental relaciona-se, sobretudo, 

aos problemas ambientais que se agravam intensamente nas últimas décadas. Ela nos alerta 

para os diferentes modos que os indivíduos se relacionam com o meio natural e de que forma 

este meio vem respondendo em face das transformações e acelerada degradação de origem 

antrópica. É consensual a ideia de que é através da educação que se pode dar um passo 

importante neste processo de transformação e resgate de valores para o cuidado e preservação 

do meio ambiente em seu sentido mais amplo.  

A preocupação com o meio ambiente cada vez mais assume importância mundial e os 

esforços para a busca de soluções imediatas dão origem a diversas iniciativas, estando entre 
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estas, a Educação Ambiental, enquanto possibilidade para se atingir as sociedades humanas e 

para novas formas de pensar e agir, visando consolidar um novo tipo de relação mais 

harmônica, entre a humanidade e a natureza.  

Essas preocupações vêm sendo ratificadas, nas últimas décadas por um conjunto de 

práticas sociais voltadas para o meio ambiente, instituindo tanto no âmbito das legislações 

quanto dos programas de governo, mas também enquanto iniciativas de diversos grupos 

ecológicos, levando a regulamentação de práticas e ações a serem desenvolvidas na esfera 

educativa. 

Do ponto de vista da educação formal, novas metodologias de ensino podem 

contribuir neste processo. Neste contexto, as aulas de campo revelam-se capazes de levar os 

alunos a perceber o espaço para saber nele agir. As aulas de campo são iniciativas inovadoras 

que vem tomando espaço nas instituições de ensino, mas, além se situa muito aquém do que 

se deseja. Muitos professores ainda não enxergaram a importância das aulas de campo, no 

entanto, na medida em que mais professores aderem a novas metodologias de ensino, 

vislumbra-se um novo horizonte para uma educação do futuro, pautada no respeito à natureza. 

Neste momento, por um lado, é importante direcionar as análises em nível mundial 

para os acordos firmados através das diversas conferências realizadas no mundo, mas, por 

outro lado, é preciso atentar para a escala nacional e regional, para a legislação vigente, por 

exemplo com relação ao Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a Política Nacional de 

Educação Ambiental e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

A atualidade da questão ambiental se repercute na legislação, no âmbito das políticas 

ambientais relacionadas à conscientização da crise ambiental que demandam crescentes 

enfoques para superação de questões urgentes e complexas e que requer um conhecimento 

mais detalhado para que se possa atingir o sistema educativo como um todo. 

Sendo assim, trabalhar as aulas de campo a partir da valorização do desenvolvimento 

de metodologias de ensino focadas na educação ambiental, aponta para novas perspectivas 

pedagógicas centradas em uma mudança de comportamento, que leve o indivíduo a 

desenvolver uma nova consciência para participar ativamente do meio em que está inserido, 

de forma a garantir um ambiente saudável para as gerações atuais e para as gerações futuras. 
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