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I - INTRODUÇÃO 

 Este trabalho, cuja essência se dá a partir de práticas empreendidas ao longo do 

curso de Graduação em Geografia, tem por objetivo refletir sobre o planejamento, execução 

e avaliação de trabalhos de campo, tanto como recurso didático aplicado ao ensino quanto 

método de pesquisa histórico desta ciência. Em especial, apresentamos uma experiência 

aplicada a conteúdos pertinentes à Geografia Humana, mais precisamente à temática 

urbano-industrial. Inicialmente procedemos a uma análise das potencialidades apresentadas 

pelo trabalho de campo, ressaltando suas contribuições e diferentes abordagens. Em 

seguida, envolvemo-nos com a apresentação de um conjunto de atividades essenciais a 

realização deste, assim como os resultados apresentados pela experiência empreendida. 

Encaminhamo-nos, assim, para as considerações finais onde procuramos expor nossas 

conclusões em torno do debate em questão. 

 

O trabalho de campo no ensino de Geografia: novas potencialidades. 

Novos desafios se colocam para o ensino de geografia na contemporaneidade, 

principalmente em função da dificuldade em se tratar da realidade dentro de uma 

perspectiva sócio-espacial. Isto é, na medida em que a realidade de muitos países, inclusive 

do Brasil, apresenta-se de uma forma bastante complexa, o ensino da ciência geográfica 

deveria refletir a promoção de uma visão articulada dos fatos, uma “forma de expressão da 

aplicabilidade do raciocínio espacial” (MEWS, 2004). Tornou-se necessário rever a maneira 

de se ensinar geografia e trabalhar determinados conceitos e conteúdos geográficos. 

Acontece, porém, que freqüentemente esta função tem sido pouco conhecida ou valorizada 

no ensino, resultando em situações de negligência e desmerecimento. Diante da dificuldade 

em se aplicar este raciocínio espacial, os desafios encontrados por esta ciência são 

grandes, principalmente frente às rápidas transformações que ocorrem constantemente nos 

variados setores da vida contemporânea, acentuadas, sobretudo, com a Terceira Revolução 
                                                           
1 Universidade Federal de Viçosa.   
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Industrial ou Tecnológica. Estas inovações tecnológicas afetam as sociedades de forma 

desigual, acentuando as diferenças entre os níveis de desenvolvimento sócio-espacial. 

A Geografia passou por processos de transformações teóricas, introduzindo novas 

orientações metodológicas em sua área de estudos. Dessa forma, o ensino de Geografia 

desempenha um importante papel para a sociedade atual pois propicia ao estudante a 

percepção de que ele faz parte da realidade sócio-espacial, ou seja, que o mesmo é um 

agente de transformação social e, não apenas, um elemento deslocado da realidade na qual 

está inserido. Por estes motivos, dentre outros, o ensino de Geografia assume um papel 

bastante relevante, na medida em que desperta no educando a consciência da descoberta e 

da percepção sócio-espacial, propiciando o desenvolvimento da capacidade de refletir de 

forma crítica e consciente sobre os acontecimentos. 

 O ensino de geografia não se restringe, assim, à simples transmissão de 

conhecimentos, devendo ser ministrado de forma a contribuir com o aprendizado dos alunos 

e valorizar a compreensão e análise consciente do real. O desenvolvendo de instrumentos 

essenciais para permitir este entendimento, assim como, sua intervenção na sociedade são 

formas de proporcionar atitudes e valores mais conscientes. Para tal, torna-se necessário 

aprimorar as ferramentas e técnicas de ensino, utilizando-se de recursos didáticos. 

Os recursos didáticos são compreendidos como os meios que o professor utiliza para 

facilitar a aprendizagem, ou seja, estão voltados para atender os objetivos de uma aula, de 

um conjunto de aulas ou de todo um curso. Estão incluídos, assim, desde a organização da 

sala de aula, até utilização de materiais diversos e o desenvolvimento de atividades . No 

ensino de Geografia, os recursos didáticos se tornam válidos devido a abrangência desta 

ciência e a diversidade de conteúdos, que os abarca com bastante validade. Para auxiliar as 

aulas, observamos, freqüentemente, alguns recursos são característicos, como os mapas, 

os meios audiovisuais e, em alguns casos, os sistemas de informações computacionais. 

A identificação dos recursos didáticos mais apropriados ao empreendimento de um 

determinado projeto consiste na consideração de algumas necessidades, a saber: a 

consecução dos objetivos definidos; a eficiência do processo ensino-aprendizagem e a 

adequação entre as condições ideais e reais. Atendidas estas necessidades, os recursos 

didáticos têm potencialmente o poder de contribuir com o dinamismo das aulas, na 

participação dos alunos, na integração e coesão do grupo, na motivação e o interesse dos 

educandos, no atendimento às diferenças individuais, na ampliação das experiências, no 

aprimoramento da criatividade de professor e aluno e na flexibilidade do programa 

adaptando-o a situações novas e às diferentes configurações grupais. 

                                                                                                                                                                                     
2 Professora Orientadora – Departamento de Artes e Humanidades, Universidade Federal de Viçosa. 
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É neste contexto que se insere a pesquisa de campo como um recurso didático a ser 

utilizado no ensino de Geografia. Conforme Suertuegaray (2002), muito embora não se trate 

de um método exclusivo da pesquisa geográfica, dele se apossando as mais diferentes 

áreas do conhecimento, se resgatarmos a história do pensamento desta área do saber, 

veremos a importância assumida pelo trabalho de campo na realização dos mais diversos 

trabalhos. Em outras palavras, o trabalho de campo pode ser concebido “como um 

instrumento de análise geográfica que permite o reconhecimento do objeto e que, fazendo 

parte de um método de investigação, permite a inserção do pesquisador no movimento da 

sociedade como um todo” (SUERTUEGARAY, 2002). 

Trabalho de Campo: contribuições e abordagens teóricas 

Várias são as contribuições do trabalho de campo para o desenvolvimento da 

percepção sócio-espacial da realidade. Num primeiro momento, coloca-se como 

fundamental para os trabalhos de estudo do meio, ou seja, em atividades que buscam 

confrontar o aluno com uma realidade específica, dela participando professores e alunos. 

Num segundo plano, este recurso desenvolve a prática de leitura da paisagem, tão 

importante na operacionalização de qualquer trabalho em Geografia. Dentre estas 

contribuições, de acordo com Thralls (1965), citam-se: 

a) Promoção da aprendizagem direta, uma vez que o estudo do real é feito 

colocando o aluno como agente ativo do processo ensino-aprendizagem, 

descobrindo fatos, obtendo impressões, desenvolvendo conceitos e 

percebendo a inter-relação do homem com seu meio. 

b)  Estimula o espírito de exploração, aguçando o desejo para a pesquisa. 

c) Auxilia a imaginação, ativando a motivação e o desejo por inovações. 

d)  Auxilia na compreensão, uma vez que o ambiente, rico em conteúdo, 

induz ao desvendar das curiosidades. 

e) Auxilia na interpretação de mapas, porque “enquanto relatam em 

linguagem cartográfica suas experiências de campo, os alunos aprendem 

a apreciar a cartografia, adquirindo maior habilidade em transformar a 

linguagem cartográfica em aspectos paisagísticos que representam” 

(EISEN, 1938). 

f) Aperfeiçoa relações da comunidade, uma vez que o uso da comunidade 

local, como laboratório de Geografia, apresenta melhores resultados. 

g) Promove o desenvolvimento pessoal e auxilia no desenvolvimento de 
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atitudes. 

A utilização do trabalho de campo nos projetos de ensino em Geografia é confirmada 

por diversos autores. Hissa (2004), por exemplo, enfatiza que independentemente dos 

objetivos que possam justificá-lo, este método pode ser útil nas práticas de ensino por se 

tratar de uma “possibilidade de compreensão dos lugares, das paisagens, devendo ser 

acompanhado e referências teóricas para que se constitua um indispensável instrumento da 

ampliação das perspectivas conceituais dos estudantes”. 

Historicamente o trabalho de campo, fora introduzido desde os primórdios da 

pesquisa geográfica, sobretudo nas viagens exploratórias voltadas para o acolhimento de 

informações que contribuíram na sistematização deste saber e, como não poderia deixar de 

ser, hoje se insere num novo contexto. De acordo com Hissa (2004): 

“Os tempos da geografia já não são os do início do século XX. Desde a segunda 

metade do século passado, a disciplina se movimenta no sentido de se fortalecer 

teoricamente e de fornecer maior consistência aos conceitos dos quais se serve para 

construir o seu discurso. (...) No que se refere ao trabalho de campo, algumas das 

mencionadas repercussões mereceriam o destaque: a) as descrições, originárias dos 

trabalhos de campo, poderão, progressivamente, adquirir maior consistência de 

modo a fazer com que simples relatos possam conter embriões da interpretação; b) 

as descrições, originárias da observação em campo e que se referem às imagens 

poderão, pouco a pouco, incorporar conteúdos conceituais de modo a evocar, na 

escrita, imagens consistentes e representativas do “objeto referente”; c) os trabalhos 

de campo dos quais se originam descrições e interpretações, quando se referem às 

imagens, poderão, paulatinamente, se servir de uma teoria da imagem a ser 

apropriada e desenvolvida pela geografia; d) os trabalhos de campo, assim como as 

experiências interpretativas que deles decorrem, poderão, também, ser fortalecidos 

por esforços de teorização acerca de processos correlatos como os que se referem 

aos questionários e entrevistas“. 

 Estas considerações refletem uma preocupação em contextualizar a realização dos 

trabalhos de campo e com isso refletir a base teórico-metodológico deste instrumento. Tal 

postura objetiva desenvolve nos alunos a capacidade de identificar os diferentes discursos 

adotados na Geografia. Portanto, a relação entre teoria da Geografia e planejamento dos 

trabalhos de campo se torna mais evidente na medida em que percebemos que a própria 

concepção de trabalho de campo muda conforme a corrente teórico-metodológica adotada 

pelo professor. 

Para a observação descritiva e empírica, tão característica do positivismo, 

Suertuegaray (2002) salienta que a resposta para o entendimento do real está na 
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visualização do fenômeno, que se apresenta como algo externo ao sujeito, ou seja, esta 

prática promove o reconhecimento do campo a partir da observação de um sujeito externo, 

capaz de captar a informação vinda do objeto de análise e, por isso, sistematizador neutro 

dos fenômenos que mundo lhe apresenta. Numa outra visão, característica do materialismo 

histórico-dialético, o campo não é externo ao sujeito, mas uma extensão dele, resultado da 

interação dialética entre sujeito e objeto. Neste sentido, a prática do trabalho de campo se 

constituiria num método que possibilitaria acessar o conhecimento através da vivência em 

transformação, ou seja, um ato de observação da realidade do outro, interpretada pela lente 

do sujeito na relação com o outro sujeito. Na compreensão hermenêutica da realidade, o 

campo é a expressão das diferentes leituras do mundo (SUERTUEGARAY, 2002). Assim, o 

campo é o reflexo do nosso espaço de vida, cheio de símbolos e significados, dos quais 

somos os leitores. Logo, realizar um trabalho de campo, reflete antes de tudo, uma escolha 

metodológica, sendo esta uma resposta da nossa concepção de mundo, dos nossos 

costumes e tradições. 

 Uma questão a ser discutida e que, de certa forma, orienta a realização deste 

trabalho, é a defesa de que o trabalho de campo pertence a todas as disciplinas, ou seja, 

não devemos atribuí-lo somente aos trabalhos que buscam retratar as dinâmicas espaciais 

com ênfase para os elementos físicos. Portanto acreditamos que para ampliar as 

possibilidades de ensino, todas as discussões geográficas devem estar envolvidas por este 

método. 

 É neste sentido que nos propomos a refletir sobre os resultados obtidos numa 

experiência de trabalho de campo direcionada para conteúdos próprios da Geografia 

Humana, ou seja, pretendemos aqui apontar alguns direcionamentos no planejamento, 

realização e avaliação de um trabalho de campo que esteja comprometido com o 

desenvolvimento do tema urbano. Portanto, a exemplo de outros autores, defendemos a 

temática urbana dentro de qualquer proposta pedagógica porque “se pretendemos uma 

educação que habilite o aluno a aumentar o seu grau de consciência e poder de 

interferência sobre a sua realidade, o fenômeno urbano se impõe pelo seu caráter universal 

no mundo contemporâneo” (DUARTE, 2004). Em outras palavras, a questão urbana se 

tornou familiar a maioria das pessoas na medida em grande parte das populações vive 

atualmente nas cidades, e isso, associada a outros fenômenos, tem sido responsável pelo 

desencadeamento de estudos cada vez mais aprofundados sobre o espaço urbano, a 

exemplo do crescimento dos trabalhos em Geografia Urbana e Industrial. 

II – METODOLOGIA 

Estrutura e organização do Trabalho de Campo. 

 Afim de que fossem atingidos os objetivos propostos, procedeu-se à execução de 
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uma série de atividades essenciais à elaboração do trabalho de campo. É preciso que se 

esclareça, num primeiro momento, que o trabalho foi realizado com uma turma de 

aproximadamente cinqüenta alunos, graduandos em Geografia pela Universidade Federal 

de Viçosa. Os alunos em questão, cursavam a disciplina “Espaço Urbano e Industrial do 

Brasil”, ministrada para o quinto período do referido curso.   

Ao contrário do que tem sido praticado por muitos, o trabalho de campo não se 

restringe a uma simples excursão exploratória. Geralmente sua realização se dá sem um 

planejamento prévio, consistindo, assim, numa simples visita a um determinado local. Longe 

do que deve representar, essa forma de realizar a atividade está muito ligada à falta de 

preparo, ou mesmo conhecimento por parte dos seus realizadores. Esclarecemos aqui as 

etapas fundamentais de organização de um trabalho de campo tal como consideramos que 

deve ser desenvolvido na Geografia e em todos as áreas do saber para o qual sua 

realização se coloca como pertinente. É preciso que se deixe claro que um bom 

planejamento é uma condição indispensável para que os objetivos sejam atendidos. 

 Nossa proposta de trabalho de campo se organiza em quatro etapas fundamentais, a 

saber: a organização das atividades pelo professor, organização e divisão das tarefas na 

turma, a visita ao campo em si e preparação dos relatórios. 

 1) Primeira etapa 

a) Do conteúdo e objetivos do trabalho 

Num primeiro momento, cabe ao docente identificar com clareza qual a temática, ou 

temáticas, para a qual sua atividade será voltada, ou seja, é preciso que se tenha 

consciência dos assuntos que serão trabalhados e qual a abrangência dos mesmos. A partir 

disso é que se definem os objetivos do trabalho de campo, voltados, sobretudo, para os 

conteúdos e para o trabalho de campo em si. Na experiência apresentada, a temática a ser 

trabalhada diz respeito à Geografia Urbano-industrial, ou mais especificamente, ao papel da 

indústria na produção e reprodução do espaço urbano. Feito isso, foram traçados os 

objetivos, que se direcionavam essencialmente a perceber, identificar, reconhecer e refletir 

sobre os fatores espaciais que constroem e consomem o espaço urbano, tendo a indústria 

como foco central da análise. Além disso, era visado pelo trabalho de campo motivar os 

alunos para a temática urbana e industrial abarcada pela geografia e, desta forma, incentivar 

potencialidades e, num médio prazo, promover a formação de profissionais na área. 

b) Da escolha do local e definição das atividades 

O local para o qual o trabalho de campo se encaminhará, depende diretamente dos 

conteúdos e objetivos do mesmo. Sua escolha se dá a partir de um conjunto de condições, 

dentre as quais se destaca o atendimento a certos fenômenos que se buscam demonstrar e 
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observar. Outro aspecto a ser considerado para a escolha do local é a viabilidade 

econômica e temporal do lugar pretendido. A atividade deve contemplar, 

concomitantemente, o capital disponível e o tempo hábil para que as tarefas possam ser 

encaminhadas, assim como uma série de outras pendências burocráticas; como 

possibilidade de visita, quando for o caso; pessoas a receber os visitantes; documentos 

necessários para autorizações; entre outros. 

As atividades, igualmente, devem ser planejadas já com local definido e com a 

delimitação do tempo esclarecida. No presente trabalho, a impossibilidade de exceder os 

500Km e um dia de viajem, imposições superiores dos órgãos competentes da 

Universidade, restringiram a escolha a um local nas proximidades da própria cidade de 

Viçosa. Para tanto, foi selecionada a cidade de Ipatinga, localizada na macro-região do Vale 

do Aço, no leste do estado de Minas Gerais (Figura 1). A empresa a ser visitada, Usina 

Intendente Câmara (Usiminas), foi responsável pela criação do referido município e sua 

participação na organização do mesmo se dá de tal forma que todas os fatores esperados 

poderiam se contemplados. Além disso, um programa institucional da própria empresa 

facilita a recepção de visitantes, o que oportuniza a execução dos contatos. As atividades a 

serem desenvolvidas foram selecionadas e consistiam de: visita a empresa, visita ao centro 

da referida cidade e outros bairros da mesma, principalmente os que estivessem localizados 

nas proximidades da siderúrgica. 

c) Da coleta de informações e preparo do material 

É tarefa necessária ao professor, a coleta de dados que o permita melhor 

encaminhar as discussões durante o trabalho de campo. Em muitos casos, o docente 

desconhece o local a ser visitado e, por isso, deve, através dos multimeios (Internet), 

procurar se informar a respeito do funcionamento do local, das regras, dos horários, dos 

acessos a diferentes lugares, etc. Deve também procurar reconhecer espacialmente e 

temporalmente o ambiente de estudo, por meio da aquisição do histórico do local e de 

cartas e mapas de temas variados. É de semelhante importância o preparo de um material 

informativo para os alunos, onde constarão informações bastante úteis como a descrição do 

trajeto (se possível cartografada), as informações gerais sobre o local, o discernimento das 

atividades, os materiais e utensílios necessários, os pontos importantes a serem 

observados, entre outros aspectos. Esse “roteiro de trabalho” funciona como um instrumento 

de articulação entre docente e aluno, sendo seu objetivo principal facilitar o desenvolvimento 

das atividades programadas e potencializar o aproveitamento da visita. Um material teórico 

pode ser também preparado, onde textos que incluam discussões análogas as que serão 

empreendidas se inserem com profunda validade. 
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Figura 1 – Localização de Ipatinga (MG) 

Fonte: OLIVEIRA (2004) 

d) Dos documentos e burocracia para realização do trabalho 

Faz-se necessário que o trabalho seja realizado dentro das conformidades legais que 

o tornam apto a acontecer. Por este motivo, é importante que o professor procure se 

informar dos documentos que deverá encaminhar para que nenhum problema burocrático 

possa prejudicar sua atividade. Autorizações, requisições e ofícios, em geral, são 

imprescindíveis para a realização destes trabalhos, como por exemplo, a autorização para 

coleta de algum material, a requisição de veículo, a autorização dos pais, etc. Os materiais a 

serem utilizados devem estar separados antes da saída para campo. Caso for necessário, 

requisitar aos alunos alguns destes, os mesmos deverão ser avisados com antecedência 

para que possam adquiri-los. 

2) Segunda Etapa 

A classe deve sentir a necessidade do trabalho de campo como complemento de 

suas atividades escolares, e não como um passeio descontextualizado. Para tal, o professor 

deve procurar despertar-lhes a curiosidade discutindo e fazendo perguntas, ou mesmo 

dando algumas informações sobre o local. Num primeiro momento, o trabalho teórico é 

muito importante, uma vez que a visita se insere num todo maior que é a própria vivência 

prática da teoria discutida em sala de aula. Por isso, é importante que fiquem bem claros 

quais os objetivos da atividade. 

É aconselhável que o professor organize uma aula exclusivamente para discussão 

do trabalho de campo a ser desenvolvido. Nesta, os materiais preparados, como o “roteiro”, 
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devem ser entregues e analisados por todos. Os objetivos devem ser explicitados, assim 

como alguns aspectos importantes a serem visualizados no campo. A forma de avaliação 

pode neste momento ser descrita, uma vez que contribuirá com a motivação dos alunos. 

Nesta aula de apresentação da proposta, o professor pode, ainda, adotar algumas 

sugestões ou solicitar que os alunos procurem se informar sobre o local, mesmo antes da 

visita. No trabalho em questão, procedeu-se previamente a uma discussão teórica e, no 

momento posterior, a exposição de como seria o trabalho de campo e qual seu objetivo 

fundamental. Foram ressaltados alguns detalhes como informações sobre alimentação, 

horários, pontos de observação e enfatizados alguns outros, como o que procurávamos 

responder com este trabalho. Isso se torna importante na medida em que o trabalho de 

campo é vislumbrado como uma busca de respostas para determinadas questões. 

3) Terceira Etapa: a visita em si 

Um detalhe diz respeito ao controle do horário de saída. Geralmente fatos eventuais 

levam a pequenos atrasos, havendo, assim, a necessidade de cuidados para que os 

mesmos não prejudiquem o trabalho. Em campo, o professor deve procurar chamar a 

atenção dos alunos para os fenômenos importantes de acordo com os objetivos propostos. 

Formulação de perguntas auxilia no aproveitamento e direcionamento dos resultados. 

 Na experiência aqui analisada, a visita consistiu de um dia havendo o desenrolar de 

pelo menos duas atividades. Num primeiro momento foi feita uma visita à Usina Siderúrgica 

Usiminas, para, em seguida, ser feito um caminho por alguns bairros ao seu redor, inclusive 

o centro da cidade. 

4)Quarta Etapa: preparação dos relatórios 

A maneira como o trabalho será avaliado deve ser decidida pelo professor antes da 

visita a campo. Isso acontece pela necessidade de se informar aos alunos quais serão os 

parâmetros de avaliação para que os mesmos possam se preparar, procurando anotar 

dados em sua CRC (Caderneta de Registro de Campo) e buscar demais informações. Não 

se elimina, entretanto, as possibilidades de mudanças ou complementações, desde que 

informadas e/ou discutidas. Dentre as avaliações mais comuns, costumamos encontrar 

relatórios, provas dissertativas com questões referentes ao trabalho, entrega da CRC, 

elaboração de textos (poéticos, prosas, narrativos), apresentação de um seminário, entre 

muitas outras possibilidades. 

Deve-se, contudo, dar tempo para a discussão do trabalho de campo possa se 

realizar entre os alunos, para o exame das informações e para a pesquisa de informações 

adicionais. Dependendo do tipo de trabalho, sugere-se a elaboração de mapas, o 

preenchimento de cartas e a elaboração de gráficos, cartazes, ilustrando alguma 
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observação ou conjunto delas. 

Neste caso, foi dito aos alunos que a avaliação consistiria de um relatório cujo roteiro 

de elaboração seria entregue momentos após a realização da visita. Neste roteiro 

constariam pontos fundamentais a serem discutidos, assim como, indicações de debates 

teóricos a respeito da temática. Enfatizou-se, portanto, que o relatório deveria compor-se de 

reflexões teóricas a respeito da participação da indústria na produção e reprodução do 

espaço urbano, onde os fenômenos visualizados no campo serviriam como formas de 

exemplificação e ilustração. Disponibilizou-se, também, um conjunto de quatro textos que 

tratavam do tema em questão e cujas análises deveriam estar contidas no relatório. 

A correção de semelhantes relatórios dar-se-ia com vista a atenção tida para a 

associação entre os fenômenos em configurações teóricas e práticas, assim como para a 

abordagem geográfica dos fatos analisados. 

III – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A preparação da atividade transcorreu de forma bastante proveitosa. Percebeu-se 

um progressivo crescimento do interesse dos alunos pelo trabalho na medida em que o 

debate teórico empreendido em sala de aula encaminhava para a defesa da visualização 

daqueles fenômenos no campo. 

 Ao chegar na cidade em questão, foram ressaltados alguns detalhes importantes, 

como a frente de expansão da mesma e os indícios de um processo de conurbação. Em 

seguida os alunos foram levados para a empresa e orientados por um funcionário da mesma 

dentro de suas instalações. Como de práxis da siderúrgica, havia um roteiro de visita já 

preparado, onde, inicialmente, um seminário foi exibido. Neste constavam informações a 

respeito da estrutura, organização, relações mercadológicas e comerciais, participação 

social, trabalhos de extensão desenvolvidos e sistema produtivo da instituição. 

A segunda etapa da visita consistiu de uma volta por todo o processo produtivo da 

fábrica, incluindo o Centro de Capacitação de Jovens e Reabilitação Profissional, onde 

programas de aperfeiçoamento são desenvolvidos. Depois de acompanhada toda a linha de 

produção, encaminhamo-nos para o entorno da indústria, onde se localizam vários bairros, 

ou seja, a cidade nasceu e cresceu no entorno da usina e suas portarias e avenidas internas 

fazem conexão entre os mesmos. 

Sabe-se que as lógicas territoriais de determinado espaço são definidas de acordo 

com o ramo de produção de cada empresa instalado no local. E o espaço urbano, em 

especial, configura-se a partir de transformações sócio-espaciais proporcionadas por 

indústrias, sendo que influências de maneira mais abrangente seriam estabelecidas pelas 

indústrias motrizes. De acordo com Santos e Silveira (2002), as indústrias se distribuem 
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sobre o território de acordo com seu interesse para sua operação, sendo que cada atividade 

desenvolve, desse modo, sua lógica territorial. Do ponto de vista da economia 

internacionalizada, o uso diferencial do território é também um uso hierárquico onde as 

maiores empresas instalam-se nos pontos que consideram instrumentais para sua 

produção, enquanto aquelas menos poderosas ocupam as demais áreas. As grandes 

indústrias, em especial as siderúrgicas, por serem consumidoras de enorme quantidade de 

energia e matéria-prima, precisam levar em consideração os fatores locacionais no ato de 

sua instalação. Deve-se levar em conta que a proximidade das fontes energéticas, aliada a 

facilidade de obtê-las, assim como a capacidade de escoar a produção, são essenciais para 

sua localização. 

Para o caso de Ipatinga, o trabalho de campo demonstrou que a cidade passou por 

um intenso processo de transformação para se adequar à nova realidade, pois a instalação 

de uma usina siderúrgica daquela magnitude num antigo vilarejo, transformaria radicalmente 

aquele espaço geográfico. A empresa desenvolve, paralela a sua construção, moradias e 

construções de infra-estrutura para atender as necessidades de seus funcionários, além de 

expandir o núcleo urbano. Quando a empresa começou a ser construída, Ipatinga era ainda 

uma vila. Foi a Usiminas que impulsionou o desenvolvimento da cidade, na medida em que 

gerou a imigração de um grupo diversificado de pessoas, entre eles construtores, 

trabalhadores japoneses e brasileiros, empresários, comerciantes e tantas outras pessoas 

com a expectativa de melhores condições de vida (Disponível em www.usiminas.com.br). A 

população do município passa de 300 em 1960 para 213.000 em 2000, o que comprova seu 

crescimento vertiginoso. Além disso, a economia do local é hoje a segunda maior do estado 

de Minas Gerais. O Vale do Aço, antigo Vale do Rio Doce, torna-se uma macro-região de 

fundamental importância para a economia mineira, respondendo por grande parte das 

divisas geradas pelo estado. 

Foi somente a partir do trabalho de campo e da observação direta destes fenômenos, 

expostos sobretudo pelo diálogo com os trabalhadores locais e pela observação in situ da 

configuração espacial da cidade-empresa que nos encaminhamos para tais conclusões. É 

fato que somente a análise em gabinete de dados estatísticos pouco nos informaria a 

respeito da real situação da cidade e de como seu desenvolvimento se dá em função da 

presença de uma indústria. 

A volta feita pelos bairros nos deixou claro que a partir da industrialização deste 

município, uma nova série de processos se colocou para seu espaço geográfico. A cidade 

de Ipatinga nada mais é que uma típica cidade-empresa, fruto de um completo projeto 

urbanístico, minucioso e abrangente. A Usiminas foi responsável pela construção de uma 

estrutura ampla, visto que até mesmo os hospitais da cidade, algumas das escolas, os 

espaços de lazer como o principal parque urbano do local, os maiores supermercados, as 
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áreas desportivas e muitas moradias são produtos de investimento da mesma. O município 

é hoje classificado como tendo um dos melhores índices de qualidade de vida do país, haja 

visto que possui, por exemplo, 100% do esgoto tratado e um dos mais altos valores de 

arborização por habitante da América Latina. 

Percebeu-se através da maneira como o responsável pela recepção dos alunos 

apresentava os dados, que a indústria realmente se coloca como uma gestora do espaço 

urbano local, influenciando, inclusive, nas decisões da prefeitura. Outro fato interessante, diz 

respeito a um certo confronto entre governo local e dirigentes da Usiminas no sentido de 

assegurar para si os méritos pelo desenvolvimento da cidade, o que fica bastante evidente 

nos muitos cartazes e outdoors espalhados pelas ruas. Entendemos em campo que mesmo 

tendo a Usina sido responsável pela configuração do espaço urbano do município, hoje 

outros agentes se colocam com importância também evidente, na medida em que o estado 

passou a assumir um peso considerável e outros personagens foram progressivamente se 

desenvolvendo, como os comerciantes e as classes sociais excluídas. Ficou evidente no 

diálogo e observação do espaço local que, ao mesmo tempo que grande parte da população 

se dedica à produção do aço, outra grande parte está vinculada às atividade político-

administrativas. A prefeitura tem exercido, também, até mesmo como forma de se mostrar 

vivente, um papel fundamental na organização estrutural da cidade, como as políticas 

urbanísticas. 

Em função de certos contratempos alguns atrasos ocorreram, impossibilitando-nos 

de percorrer com maior abrangência os bairros da cidade. Não nos foi possível, por 

exemplo, observar diretamente alguns bairros mais afastados e que a os dados de renda do 

município evidenciam serem ocupados pelas classes menos favorecidas. São estes bairros 

que extrapolaram o planejamento urbano feito pela Usiminas durante a construção da 

siderúrgica. O principal problema ocorrido diz respeito ao tempo hábil para realização das 

atividades, uma vez que a restrição a apenas um dia de viagem nos impossibilitava de 

desenvolver melhor o trajeto. 

Sobre a avaliação, os relatórios se demonstraram bastante consistentes, com relativo 

aprofundamento teórico e contextualização prática por parte dos alunos. Um detalhe a ser 

destacado foi o aprofundamento das informações com progressiva busca em outras fontes 

de dados sobre a instituição. Houve, entretanto, uma preocupação excessiva por parte dos 

mesmos em retratar o processo produtivo da indústria, no caso a produção do aço. Isso 

aconteceu, possivelmente, pela influência do enfoque que a própria empresa dá aos seus 

visitantes, ou seja, durante o trajeto de visita às dependências da fábrica ocorre uma nítida 

valorização das características produtivas, com ênfase nos materiais e processos de 

formação do aço. 
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IV – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Trabalho de Campo: limites e possibilidades 

O ensino de geografia é uma forma de oportunizar o debate em torno da realidade 

dentro de uma perspectiva sócio-espacial. A partir do conhecimento de vida e de mundo do 

próprio aluno, trabalha-se as possibilidades de visão geográfica para solucionar conflitos 

sociais gerados nas relações espaço-temporais da história da sociedade (MEWS, 2004). A 

partir disso, o trabalho de campo se coloca como o debate teórico articulado com as 

vivências dos fatos reais. Logo, torna-se necessário conscientizar os estudantes sobre a 

necessidade do conhecimento e compreensão empírica das diversas realidades 

geográficas. Apresentamos a seguir algumas conclusões a respeito das potencialidades e 

limitações da realização do trabalho de campo. 

Envolvimento e motivação 

O trabalho de campo é uma técnica didático-pedagógica especialmente usada para 

fomentar/aguçar o olhar geográfico por meio de aulas de campo. Nota-se que o aluno, na 

maioria das vezes, se sente motivado quando há a possibilidade de sair da sala de aula, que 

é um ambiente comum à inúmeras disciplinas, para visualizar um conteúdo dado em sala. 

Assim, o discente estará absorvendo a idéia de unir a teoria à prática. 

Vivências (prática) 

A atividade prática é importante para um melhor aproveitamento dos conteúdos, 

mesmo não considerando que teoria seja algo menos importante, pois há uma 

complementariedade entre elas. 

O trabalho de campo é um recurso didático em diversos níveis da ciência geográfica, 

entre eles, da chamada Geografia Urbana e Industrial, pois apresenta-se como uma das 

principais ferramentas para o desenvolvimento do raciocínio espacial e capacidade de 

representação, sendo, assim, de extrema importância no desenvolvimento de uma boa 

educação escolar. 

Significação da aprendizagem e assimilação de conteúdos 

Constatou-se que o contato com a realidade permite uma maior compreensão dos 

conteúdos, tornando a aprendizagem mais significativa. Ademais as vivências em campo 

dos conteúdos previamente discutidos em sala de aula, demonstraram-se bastante 

pertinentes, principalmente por proporcionarem a visualização de processos que somente a 

exposição oral não contemplaria. Nesse sentido, a realização de trabalhos de campo torna-
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se indispensável pois proporciona uma visão diferenciada da realidade, possibilitando o 

aprofundamento de questões fundamentais para a ciência geográfica. 

Problema - Inviabilidade financeira e tempo 

Existem alguns problemas para se executar trabalhos de campo e em geral estes 

estão ligados ao custo financeiro e ao tempo que deve ser disponibilizado para isso. Assim, 

as instituições de ensino, em muitos casos, descartam esta prática pedagógica alegando 

sua inviabilidade. Entretanto, um dos objetivos deste trabalho é destacar que se fossem 

avaliados os ganhos em termos de conteúdo, especialmente dentro do ensino de Geografia, 

os empecilhos apontados seriam mais facilmente resolvidos. 

É nossa defesa a tese de que a inclusão do trabalho de campo no âmbito das 

práticas pedagógicas para os diferentes níveis de docência, tem o potencial de oportunizar a 

compreensão do real em termos da configuração sócio-espacial, ou seja, somente a partir 

da utilização de práticas que inter-relacionem os fenômenos em escala teórica e pratica é 

que poderemos contemplar a visão geográfica dos fatos da realidade. Nunes (2000) 

confirma esta visão salientando que na medida em que o trabalho de campo permite essa 

inter-relação de forma didática, podemos desenvolver a leitura do observável. “Ele permite ir 

ao campo par observar a paisagem e os elementos que a compõem de forma a entender 

sua estrutura, gênese e determinantes de maneira instrumentalizada visando olhar com a 

mente e ir aos elementos essências da constituição sócio-espacial” (NUNES, 2000, p. 97). 

A execução de um trabalho de campo deve ser, portanto, entendida como o conjunto 

que envolve as atividades de planejamento, execução e avaliação da visita a um 

determinado local, onde se busca, sobretudo, responder a questões e proceder a 

esclarecimentos. O trabalho teórico, com embasamento conceitual, o preparo dos materiais, 

a realização da avaliação são atividades pertinentes a este método de ação. Sua inserção 

nos trabalhos relativos a temas geográficos, da Geografia Humana inclusive, torna-se 

bastante pertinente, sendo importante perceber sua importância na formação do profissional 

de geografia, no ensino e da própria produção do conhecimento geográfico em qualquer 

nível que ocorra. 
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