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RESUMO- O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados de uma aula de campo realizada pelos
alunos do Curso de Pedagogia da Faculdade de Santa Cruz da Bahia, situada na Chapada Diamantina na
Bahia. A experiência se deu com os discentes do 7º período, no segundo semestre de 2012, e o tema
trabalhado foi “O espaço rural e urbano”. Para bem desenvolver o tema tomou-se como base as
categorias: urbano e rural, paisagens e lugar. O campo empírico - uma fazenda localizada no município de
Cruz das Almas_BA. De forma contextualizada discutiu-se as diferenças entre os respectivos conceitos da
Geografia, seguido da construção de uma maquete, onde se concluiu que a aula de campo é um excelente
recurso didático, tendo a função de proporcionar a contextualização da realidade estudada e desenvolver
nos alunos a criticidade, além de potencializar a capacidade de criar novos conceitos com a perspectiva de
construção do conhecimento geográfico.
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ABSTRACT-The objective of this paper is to present the results of a field class performed by students of
the College of Pedagogy of Santa Cruz da Bahiasituated in the Chapada Diamantina in Bahia. The
experience happened with the students of the 7th period in the second semester 2012, and the theme
labored was "The rural and urban." To develop the theme and took as basis the categories: urban and
rural landscapes and place. The empirical field - a farm located in Cruz das Almas-BA. In context discussed
the differences between the respective concepts of geography, followed by the construction of a model,
which concluded that the class field is an excellent teaching resource, having the function to provide the
contextualization of the reality studied and develop in students criticality, and potentiate the ability to
create new concepts with the prospect of construction of geographical knowledge.

Keywords: Methodology, Teaching Geography, Class Field; New Knowledge.

1 INTRODUÇÃO
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A construção do conhecimento é um processo eivado de complexidades e por isso mesmo nunca acabado.
O campo específico da Geografia compartilhada dessa perspectiva conjuntamente com todos os demais
campos do saber, o que implica procedimentos criativos, propositivos e cada vez mais contextualizados.

Nesse ínterim, certamente, a aula de campo é um dos recursos usados pela educação no processo de
construção do conhecimento e assim sendo, pode trazer ao aluno um olhar mais crítico sobre a teoria e a
prática, compreendendo-as de forma dialética e em campo empírico. Para isso, precisa que o professor
planeje com a objetividade e pretensão de mostrar a realidade situacional ao aluno.

Certamente, a atividade de campo é utilizada como uma importante ferramenta capaz de proporcionar ao
aluno condições objetivas para sair dos limites do livro didático rumo à observação das paisagens dos
contextos sociais e ambientais como forma de sensibilização, contribui para aumentar a curiosidade e o
prazer pelas descobertas de novos saberes. Segundo Cavalcanti (2002), a observação depende de
requisitos de um bom observador. A seleção de elementos observados dá-se com base em instrumentos
conceituais e na sensibilidade de quem observa. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997):

O estudo da Geografia deve abordar principalmente questões relativas à presença
e ao papel da natureza e sua relação com a ação dos indivíduos, dos grupos
sociais e, de forma geral, da sociedade na construção do espaço geográfico. Para
tanto, a paisagem local e o espaço vivido são as referências para o professor
organizar seu trabalho (PCN 1997, p. 127).

Com isso, importa considerar que os PCNs foram organizados para que a aula de campo nos diversos
cursos traga benefícios e no Curso de Pedagogia, os alunos contribuem na construção do conhecimento
mais direto com a realidade existente (PCNs,1997). Um processo que se busca pesquisa, interação e
contextualizações dos conteúdos estudados na sala de aula, certamente estarão voltados para conceitos
mais cotidianos, a exemplo do espaço rural e urbano, por serem necessários para o ensino da Geografia
desde as series iniciais, estes, muitas vezes aparecem em livros didáticos de forma abstrata e
descontextualizada para os alunos. A partir desse intuito, a aula de campo teve como proposta pedagógica
romper com a forma de ensino tradicional, conforme pode ser visto nesse artigo, organizado da seguinte
forma: a introdução aborda de forma geral o que é uma aula de campo; na segunda seção a metodologia;
na seção seguinte é discutida a importância da aula de campo para a construção do conhecimento, na
quarta seção são abordados os principais resultados da aula de campo; na quinta seção são feitas as
considerações finas, seguidas das referencias .

2 APORTE METODOLÓGICO

Para o desdobramento dessa experiência foi necessário o apropria-se de um caminho metodológico. Nessa
questão, a proposta metodológica da aula de campo intitulada “O espaço rural e urbano”, iniciou com a
discussão sobre a base conceitual da geografia, iniciou com uma analise bibliográfica voltada para urbano,
rural, paisagens e lugar, considerados como conhecimentos necessários a serem trabalhados desde as
séries iniciais.

Feito isso, partiu-se para o reconhecimento do sitio “Bela Vista” localizado na BR 101, próximo a Cruz das
Almas. Através da observação direta, os alunos puderam descrever as principais diferenças, entre o
espaço rural e urbano, possibilitando o conhecimento das realidades, e dos recursos naturais que
compõem parte do município de Cruz das Almas/BA. Sendo assim, a posse de um conjunto de informações
e vivências estabeleceu as condições e possibilidades de elaboração de algo como produto final. Nesse
momento foi construída uma maquete, utilizando papel transparente, isopor 0,25mm, cortador de isopor,
cola de isopor, tinta acrílica (várias cores), papel sulfite, alfinetes providenciados anteriormente pelo
professor. A maquete teve o objetivo demonstrar o aprendizado na aula de campo para construção do
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conhecimento partindo dos principais conceitos de rural, urbano, paisagens e lugar, através de um
processo de desenvolvimento da observação e da criticidade, através do espaço real e finalmente
representado.

3 A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO - A AULA DE CAMPO

A construção e aquisição do conhecimento é algo que implica muitas mediações. Nesse ponto, alguns
estudiosos como Scortegagna e Oliveira (2005) acreditam que “é na aula de campo que o aluno poderá
perceber e aprender os vários aspectos que envolvem o seu estudo, tanto naturais quanto sociais.” A aula
de campo pode ser entendida como uma complementação da aula desenvolvida dentro da escola, ou como
uma ferramenta de aproximar o aluno da realidade e enriquecer a aprendizagem.

Na aula de campo pode-se desenvolver a comprovação dos temas estudados em determinada disciplina,
utilizada por escolas de concepções variadas , porém, quando feita com propósito de memorização de
conteúdo, perde o sentido de aproximação da realidade.

Partindo do ponto de vista de Callai (2001), importa considerar que o professor ao resolver trabalhar com
aula de campo, ele está apoiando-se em propostas “teórico-metodológicas dialéticas, construtivistas e
outras semelhantes”. Assim, realizar uma aula de campo significa conquistas, cooperação, se possível
interdisciplinaridade e produção de conhecimento. Para dinamizar uma aula de campo é fundamental que
alunos, professores e demais sujeitos envolvidos se articulem na busca de definirem um tema gerador
relacionado com a vida dos alunos, para que tenha sentido e motive-os a pensar sobre o seu papel na
sociedade.

O trabalho de campo permite a compreensão humana do mundo de forma ampla tendo presente as suas
complexidades, pois “a percepção de cada aluno estará ligada com a abordagem teórica feita pelo
professor na sala de aula” (SCORTEGAGNA E NEGRÃO, 2005, p.125).

Sendo assim, é necessário que o professor faça uma discussão teórica do conteúdo antes de ir a campo
com os alunos. Após escolha do lugar para a aula de campo, independente do seu objetivo, alunos e
professores envolvidos devem buscar textos, fotos, imagens, mapas atuais, antigos, e informações em
geral, que possam compor um acervo bibliográfico sobre o tema e o lugar a ser visitado. Pode ainda
resgatar outros trabalhos já realizados, é um momento muito importante, pois tanto valoriza o
conhecimento sistematizado, quanto abre possibilidades para críticas e superação de possíveis problemas
no percurso da aula de campo. Vale salienta-se que a aula de campo não é um simples “consumo” uso do
espaço para fins descartáveis, pode ser considerada como a construção contínua do conhecimento e do
saber científico que fará parte da vida de todos os atores em especial do aluno.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para enriquecer a discussão sobre a aula de campo, que teve o objetivo de mostrar e elucidar algumas
categorias, suas diferenças e seus contextos no campo da geografia. Para tanto se recorreu inicialmente
ao conceito de espaço rural, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o espaço
rural designa uma região não urbanizada, destinada a atividades de agricultura e pecuária, turismo rural,
silvicultura ou conservação ambiental. Foi observado no campo que o significado de zona rural (campo) é
o oposto de zona urbana (região destinada à habitação, trabalho e outras funções básicas da população).
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No espaço rural visitado verificaram-se extensas áreas destinadas à agroindústria ou agronegócio.

Os principais produtos ou cultivos destinados para venda ao consumidor final encontrados na visitação
foram: cultivo de plantas para chás, cultivo de árvores para retirada da madeira e outros fins, cultivo de
laranja, além de produção alimentícia como milho, pecuária para produção leiteira e outras. Outro ponto
de destaque na aula de campo no espaço rural foi a presença da ruralidade, caracterizado pela presença
de fábrica de polpas de frutas e uma pequena fábrica de bolachas de goma, em contato com a natureza,
podendo caracterizar a ruralidade, que segundo Carneiro 1998:

Não podemos entender a ruralidade hoje somente a partir da penetração do
mundo urbano-industrial no que era definido tradicionalmente como “rural”, mas
também do consumo pela sociedade urbano-industrial, de bens simbólicos e
materiais (a natureza como valor e os produtos “naturais”,por exemplo) e de
práticas culturais que são reconhecidos como sendo próprios do chamado mundo
rural (CARNEIRO 1998, p.59).

Pode-se entender à luz de Carneiro (1998), que a dependência dos produtos da natureza para o consumo
fortalece a relação urbano-rural e fica claro que nessa relação na aula de campo, a produção de gêneros
naturais destina-se ao consumo das pessoas no espaço urbano, e dessa forma, fica mais fácil os alunos
entenderem o conceito de ruralidade.

Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 1996) o espaço urbano é toda sede do
município e do distrito, não leva em consideração o tamanho da cidade nem a quantidade de habitantes. O
conceito de espaço urbano do IBGE (1996), ajudou entender algumas características básicas da zona
urbana onde foi aplicada a aula de campo: edifícios, habitações, meio-fio, calçadas, rede de iluminação,
serviços de saúde, educação, saneamento ambiental, lazer, infraestruturas do município e do distrito.

No tocante à paisagem, constata-se que é o resultado material de todos os processos urbanos e rurais,
(naturais e sociais) que ocorrem em um determinado contexto. Para conceituar a paisagem do local
visitado, o sítio Bela Vista, se observou que a paisagem é, portanto, construída a partir da síntese de todos
os elementos presentes naquele local e sua apreensão se dá pela imagem resultante dela. Em termos
gerais, uma definição tradicional da paisagem é a de um espaço territorial abrangido pelo olhar. Uma
paisagem é o mesmo que um espaço é tudo que podemos ver ao nosso redor, isto é, tudo o que podemos
ver numa extensão ou espaço.

Para Santos (2006, p.104) “a paisagem pertence ao campo da Geografia porque ela é capaz de
demonstrar a síntese de fenômenos inter-relacionados em área”. Segundo o autor, a paisagem que
interessa é aquela que diz respeito aos interesses humanos de habitar, apropriar e transformar a natureza,
chegando a considerar uma abstração sem sentido conforme fala Santos (2006, p.107).

O conceito de paisagem junto com os demais conceitos geográficos sofrem transformações diante da
globalização. Sendo assim, embora tenha uma dimensão subjetiva, deve ser entendido como sendo a
materialidade de objetos materiais e não materiais, em um determinado contexto histórico. No decorrer da
aula de campo, ficou claro que a observação e a descrição de uma paisagem servem de ponto de partida
para as analises do espaço geográfico, objeto do ensino da geografia. A paisagem é um conjunto de coisas
vista pelo homem em determinado momento, articuladas ou não, juntas ou separadas, é todo contexto
visível pelos alunos.

Outro conteúdo que foi analisado e estudado na aula de campo foi o conceito de lugar, o mais amplo entre
os componentes do Espaço Geográfico, pois ele traz a discussão dos conceitos de território, de natureza,
de técnica, de política entre outros. É o espaço onde o particular, o histórico, o cultural e a identidade
estão presentes.

Com base nos trabalhos de Broek (1981), a geografia estuda são de dois tipos de conceitos de lugar.
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Iniciando pelo lugar área especifica singular, identificada como tal pelo nome, seja Cruz das Almas,
Salvador, Sapeaçu, Jequié ou Vitória da Conquista. Cada um desses lugares individuais é relacionado no
índice de um atlas, com seu “endereço” expresso em graus de longitude e latitude.

Para que o referido lugar possa ser localizado num mapa, foi criado um sistema de linhas imaginárias
chamado de “Sistema de Coordenadas Geográficas”. O segundo tipo de conceito de “lugar” (BROEK, 1981)
são os relevos, florestas, desertos, áreas agricultáveis, áreas metropolitanas, áreas residenciais. Cada uma
dessas expressões designa uma espécie de uma classe ou gênero, organizada segundo um princípio de
semelhança ou relação, essas abordagens durante a aula de campo fez com que os alunos da Pedagogia
ficassem mais seguros para trabalhar a geografia nas séries iniciais e construíssem a maquete.

Nesse contexto, deve considerar que a maquete tem vários objetivos, depende de cada realidade, o
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001), apresenta a definição estrita de Maquete, trata-se da
representação de um determinado espaço proporcional, que possa ser visualizado tridimensional. Pode-se
dizer que maquete é uma representação total ou parcial de determinado espaço, onde suas formas,
dimensões e características podem ser identificadas.

De acordo com Segundo Simielli et al. (2007), a maquete é um recurso didático tridimensional, do
concreto ao abstrato, com o objetivo do ensino ser adequado para a criança entender, o espaço
geográfico. Com essa perspectiva a construção da maquete caracterizando “o espaço rural e urbano”
aconteceu seguindo etapas:

1ª etapa, com metodologia e tema definidos, a produção da maquete tornou-se um aprendizado
significativo, foi representado o espaço urbano com casas populares, ruas, jardins, igrejas, comércios e
outros pontos significativos da urbanização. Para representar o espaço rural desenhamos uma pista num
pedaço de papelão e confeccionamos vários animais com massa de modelar, como: porcos, patos, cavalos
fauna, flora, rios, agricultura e outros elementos característicos desse espaço. Este foi o modelo
desenhado para representar de forma tridimensional os espaços rural e urbano, 2ª etapa, momento em
que a turma apresentou a maquete, foi discutido os conceitos de paisagem, abordando as diferenças na
paisagem rural e urbana, as diferenças conceituais entre espaço urbano e rurais e outros conceitos básicos
da relação campo e cidade.

3ª etapa, os alunos com a ajuda do professor apresentaram slides com fotos tiradas na aula de campo,
mostrando realidades diferentes, e discutiram sobre a importância da aula, a facilidade de dinamizar o
aprendizado de determinados conteúdos, e o seu produto final- construção da maquete.

Para Almeida e Passini (2002) “a maquete serve de base para explorar a projeção do espaço vivido para o
espaço representado.” É uma forma de se trabalhar alguns conceitos da geografia, proporcionando a ação
do indivíduo sobre o objeto e, consequentemente, interferindo na sua formação e compreensão dos
conteúdos e do mundo. A construção da maquete dá a visibilidade e a conexão entre a ação do homem e o
espaço físico. Na construção de sua própria maquete, o aluno analisará a questão espacial do ambiente, a
ordem lógica da organização e realizará um planejamento próprio, podendo de forma prática e concreta
analisar o porquê de certas ordens e aplicar conceitos, que por vezes são subjetivos.

Entretanto, existe a possibilidade de o professor utilizar a maquete para ensinar os alunos a localizar-se no
espaço, não usando apenas como uma atividade de observação, mas com a maquete pode-se ainda
ensinar o aluno a calcular a escala, levando em consideração a relação matemática que existe entre as
dimensões reais e as da representação da realidade contidas na maquete. É uma atividade que, sendo
explorada cartograficamente, o aluno constrói o raciocínios crítico e pode criar seus próprios significados.

Nesse contexto, segundo Fitz (2008), escala cartográfica é uma relação matemática que existe entre as
dimensões reais e aquelas da representação da realidade contidas em um mapa, globo e outros produtos
cartográficos com finalidade de ler o mundo. Pode-se ainda ensinar os pontos cardeais, lateralidade,
localização e referências.
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Assim, Callai (2005), ler o mundo da vida, ler o espaço e compreender que as paisagens que podemos ver
são resultado da vida em sociedade, dos homens na busca da sua sobrevivência e da satisfação das suas
necessidades. Para a autora esse é o papel da geografia na escola.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após esta empreitada acadêmica pode-se chegar a algumas conclusões, a saber: a aula de campo aplicada
no curso de Pedagogia na disciplina Metodologia do Ensino da Geografia, foi suficiente para os alunos
mostrarem o que aprenderam durante o curso. Assim, tal metodologia pode ser considerada importante
ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. Na aula de campo, os alunos desenvolvem capacidades
importantes como: levantamento e teste de hipóteses, sistematização de conhecimentos, tendo como base
os conceitos trabalhados. Nesse sentido, a experimentação proporcionou a complementação entre a teoria
e a prática.

A atividade pode ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, a construção da maquete como
produto final desenvolvida no presente estudo trouxe resultados satisfatórios, uma vez que proporcionou o
envolvimento dos alunos e apropriação de novos conhecimentos. Foi ideal para que os alunos mostrassem
o nível de aprendizado dos conteúdos estudados na sala de aula.

Evidencia-se ainda, que as questões teóricas referentes ao tema que foram abordadas na aula de campo,
facilitando o reconhecimento através da representação e a compreensão do espaço em que os alunos são
inseridos; permitiu a integração entre professor x aluno, entre homem e meio ambiente.

Por fim, a aula de campo deixou claro que é excelente recurso didático, tem a função de proporcionar a
contextualização da realidade, entendimento, e desenvolveu aos alunos a criticidade, com a perspectiva de
construção do conhecimento geográfico.
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