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INTRODUÇÃO 

Neste  artigo,  apresentaremos  nossas  percepções  sobre  o  trabalho  de  campo 

realizado em uma comunidade remanescente de quilombo na cidade mineira de Bias 

Fortes, denominada Colônia do Paiol1. A visita ocorreu nos dias 8 e 9 de outubro de 

2011, envolvendo os alunos do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora, sob orientação do professor Leonardo de Oliveira Carneiro o qual nos propôs a 

visita  a  comunidade,  objetivando o “contato  com o outro”.   Desta  forma,  pudemos 

contrastar  aquilo  que  foi  debatido  durante  a  disciplina  de  Geografia  Agrária  com a 

realidade que estava sendo apresentada. 

 O trabalho de campo representou, assim, o tempo e o espaço do encontro entre 

sujeito  pesquisador  (nós) e  nosso objeto de estudo (o outro e  seu espaço).  Foi  este 

encontro que nos possibilitou identificar nosso objeto de estudo, confrontando-o com as 

nossas  “verdades”  pautadas  até  então  em expectativas,  preconceitos,  conhecimentos 

acadêmicos  e  sociais.  Em  suma  o  trabalho  se  apresentou  como  o  momento  de 

descobrirmos  “o  outro”.  Percebemos  que  somente  encarando-o  dessa  maneira, 

poderíamos realizar nosso objetivo, pois o choque e a perplexidade ao nos encontrarmos 

com  aqueles  sujeitos  permitiria  enxergá-los  e  entendê-los,  para  assim,  nos 

aproximarmos, no intento de identificar suas peculiaridades históricas e geográficas. 

Baseado nas palavras de Laplantine (1988, p.21), notamos que:
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  A Fundação Cultural Palmares emitiu em 25 de maio de 2005 a certidão de auto-
reconhecimento da comunidade como terra de remanescente de quilombos.



[...] apenas a distância em relação a nossa sociedade nos permite 
fazer esta descoberta: aquilo que tomávamos por natural em nós 
mesmos  é,  de  fato,  cultural;  aquilo  que  era  evidente  é 
infinitamente problemático [...]  a perplexidade provocada pelo 
encontro das culturas que são para nós as mais distantes, e cujo 
encontro vai  levar  a  uma modificação do olhar  que tínhamos 
sobre si mesmos.

Portanto, estávamos diante de dois desafios: o primeiro era o de compreender o 

outro, percebendo-o como portador de uma racionalidade distinta da nossa e a partir 

disto nos colocar em seu lugar, por mais difícil que este exercício se apresentasse; e o 

segundo, era  o  de voltarmos nosso olhar  para nós  mesmos,  e redescobrirmos nossa 

própria  visão  de  mundo,  como  outra  forma  de  racionalidade,  repleta  de  seus 

significados e sentidos próprios.

[...] o carácter autobiográfico e auto-referenciável da ciência é 
plenamente  assumido.  A  ciência  moderna  legou-nos  um 
conhecimento  funcional  do  mundo  que  alargou 
extraordinariamente  as  nossas  perspectivas  de  sobre-vivência. 
Hoje não se trata tanto de sobreviver como de saber viver. Para 
isso  é  necessária  uma  outra  forma  de  conhecimento 
compreensivo e íntimo que não nos separe e antes nos uma 
pessoalmente ao que estudamos [...] chave do entendimento de 
um mundo que mais do que controlado tem de ser contemplado. 
(SANTOS, 1987, p.53, grifo nosso)

A partir  desse  foco,  abordamos  o  trabalho  de  campo  como  o  encontro  de 

geograficidades,  onde  analisamos  e  inter-relacionamos  nossos  saberes  acadêmico-

conceituais com aqueles (re)conhecidos na prática ao vivenciarmos o contato com os 

indivíduos  da  comunidade.  Ou  seja,  nesta  etapa  aproximamos  o  eu-pesquisador  do 

objeto  de  estudo,  o  outro-quilombola,  para  enfim,  compreendermos  suas  formas  de 

existências e também de resistências.

Buscaremos  assim,  através  da  narração  de  alguns  momentos  de  nossa 

experiência em campo, descrever os sentimentos e as sensações proporcionadas pelo 

trabalho, demonstrando as dificuldades encontradas na realização deste exercício e as 

possíveis contribuições para os trabalhos de campo no âmbito da Geografia. 



O  TRABALHO  DE  CAMPO  COMO  O  MOMENTO  DE  ENCONTRO  DOS 

SABERES GEOGRÁFICOS

Para compreendermos o trabalho de campo, consideramos o que DaMatta (1987, 

p. 144) aborda sobre sua importância “por levar o estudioso a tomar contato direto com 

seus pesquisados, obrigando-o a entrar num processo profundamente relativizador de 

todo conjunto de crenças e valores que lhe é familiar”. Naquele momento específico em 

que estabelecíamos contato com o outro, todas as nossas concepções sobre o próprio 

outro, e sobre nós mesmos era colocada à prova. Segundo DaMatta (1987, p.146):

 

“A base do trabalho de campo como técnica de pesquisa é fácil  de 
justificar abstratamente. Trata-se, basicamente, de um modo de buscar 
novos dados sem nenhuma intermediação de outras consciências [...]” 

O trabalho de campo justifica-se como um método de pesquisa, e teria como 

principal objetivo a coleta de dados do objeto de estudo. Contudo, enxergá-lo assim, 

retira grande parte dos resultados que poderíamos encontrar durante sua realização, se 

ao invés disso o concebermos como uma experiência passível de análise ampliar-se-iam 

os horizontes alcançados por este método. 

Ao considerarmos o trabalho de campo como um conjunto de etapas, que vão 

além  do  momento  do  contato  propriamente  dito,  acreditamos  que  as  experiências 

anteriores e  posteriores  a sua realização também possuem igual  importância.  Para a 

realização  do  trabalho  de  campo  na  Colônia  do  Paiol,  foi  nos  proporcionada  uma 

preparação através  de aulas,  onde acumulamos conhecimentos teóricos  em torno do 

objeto estudado.

Esse contato direto do estudioso bem preparado teoricamente com o 
seu  objeto  de  trabalho  coloca  muitos  problemas  e  dilemas  [...] 
tentamos conduzir o neófito para que venha a desenvolver um diálogo 
com as teorias correntes, tudo isso a partir de sua experiência concreta 
com o (seu) grupo tribal ou segmento de uma sociedade moderna por 
ele estudada. (DAMATTA, 1987, p.146)

Portanto o trabalho de campo iniciasse muito antes de sua realização, a partir da 

acumulação teórica em torno do objeto, e, sobretudo na análise de seus resultados, pois 

se deveria sempre considerar os sujeitos pesquisadores envolvidos e suas concepções 

sócio-históricas, como parte desta. 

O PRIMEIRO CONTATO, NOSSOS OLHARES GEOGRÁFICOS. 



As paisagens tomadas como verdadeiras de nossas vidas cotidianas 
estão  cheias  de  significados.  Grande  parte  da  geografia  mais 
interessante está em decodificá-las. É tarefa que pode ser realizada por 
qualquer pessoa no nível de sofisticação apropriado para elas. Porque 
a geografia está em toda parte, reproduzida diariamente por cada um 
de nós. A recuperação do significado em nossas paisagens comuns nos 
diz muito sobre nós mesmos. Uma geografia relativamente humana 
é uma geografia humana crítica e relevante, que pode contribuir 
para  o  próprio  núcleo  de  uma  educação  humanista:  melhor 
conhecimento  e  compreensão  de  nós  mesmos,  dos  outros  e  do 
mundo  que  compartilhamos.  (COSGROVE,  1998,  p.  121.  grifo 
nosso).

Por detrás daquela primeira imagem - onde observamos as moradias e a única 

estrada  de  terra,  a  qual  recortava  o  território  da  comunidade,  além  das  crianças 

brincando  ao  longo  do  trajeto  nos  recebendo  felizes  pela  a  nossa  presença  –  não 

podíamos  imaginar  o  quanto  ainda  nos  surpreenderíamos  com  a  comunidade. 

Estávamos animados com a nova situação, tentando conter nossas próprias surpresas e 

decepções sobre o que acabamos de ver: acreditamos que este foi um dos momentos em 

que tivemos um choque de realidade. Sabíamos que ali estava nos sendo apresentado 

outro mundo, uma nova forma dos moradores relacionarem-se com o espaço e entre si 

mesmos,  ou  seja,  uma nova geograficidade.  A realidade  da comunidade  quilombola 

Colônia do Paiol ainda era um mistério e deveríamos conhecê-la...

Era desafiador o que estava diante de nós, pois sabíamos que a 
Geografia estava por toda a parte e a paisagem nos fazia lembrar 
a  todo  instante  este  fato,  sendo  ela  uma  fonte  constante  de 
beleza e feiura, de acertos e erros, de alegria e sofrimento, tanto 
quanto é de ganho e perda. (COSGROVE, 1998, p.100)

Enquanto o ônibus adentrava pela estrada de terra, observávamos pelas janelas, 

as casas, o bar e no fundo, momento antes de pararmos, a igreja. Ali estava o outro, o 

desconhecido,  o que vínhamos estudando e tentado compreender  através  dos nossos 

olhares geográficos.  Mesmo como iniciantes  do estudo desta ciência,  nossa visão já 

estava  pré-moldada,  já  carregávamos  um  olhar  geográfico,  sendo  inevitável 

compreender e inter-relacionar o que nos era apresentado com o que havíamos lido e 

discutido.

Os conceitos geográficos surgem como lentes com as quais dirigíamos o olhar 

àqueles sujeitos, servindo como bases teórico-conceituais para a nossa compreensão do 

“outro”. Cada  um  deles  nos  revelaria  de  um  modo  diferente  o  “seu  espaço”, 



apresentando o desafio em que consiste tanto a conceituação quanto o uso devido de um 

conceito. Enfim  pensávamos:  O  que  poderíamos  abordar?  O  espaço  geográfico?  O 

território? O lugar? Como perceber conceitos ainda tão abstratos em nossas mentes, 

numa realidade distinta e de forma fiel e objetiva? A paisagem surgiria, portanto como o 

conceito mais adequado, pois se tratava, sobretudo, da nossa percepção imediata em 

relação àquela comunidade:

(...) a paisagem está intimamente ligada a uma nova maneira de 
ver  o  mundo  como  uma  criação  racionalmente  ordenada, 
designada  e  harmoniosa,  cuja  estrutura  e  mecanismo  são 
acessíveis à mente humana, assim como ao olho, e agem como 
guias  para  os  seres  humanos  em  suas  ações  de  alterar  e 
aperfeiçoar o meio ambiente. (COSGROVE, 1981, p.99)

Desvendar os significados daquela nova paisagem tornou-se o grande desafio, 

assim  como  todo  o  simbolismo  que  ali  estava  presente  nos  desafiava.  Conforme 

Cosgrove (1981, p. 108), “todas as paisagens possuem significados simbólicos porque 

são o produto da apropriação e transformação do meio ambiente pelo homem.”

Na igreja, mesmo receosos e um pouco deslocados – acreditamos que isto, seja 

normal para a fase inicial que se encontrava nosso contato com a comunidade – nos 

organizamos e fomos para a escola. Logo, nesse pequeno trajeto, de apenas uma rua, 

pudemos notar a forma com que se distribuíam as casas, fazendo-nos refletir sobre a 

organização daquele espaço, pois no terreno da própria escola, havia casas sem muros 

limítrofes, o que possibilitava o trânsito livre de cada morador naqueles espaços. Porém, 

isto  não  ficava  restrito  a  apenas  esse  local,  se  atentássemos  nossa  visão,  podíamos 

perceber que era o mais comum na comunidade, o que se diferenciava do que estávamos 

acostumados em nosso cotidiano.

Entre  questionamentos  sobre  nós  e  o  outro,  no  momento  de  transição,  nos 

reunimos  em torno  do  café  da  manhã  feito  por  algumas  mulheres  da  comunidade. 

Aquela mesa farta, com comidas típicas de Minas Gerais, entre a famosa broa, bolos, o 

pãozinho, o café quentinho, o queijo minas e biscoitos diversos. Foi neste momento, que 

outra  reflexão  nos  veio:  mesmo  com  as  adversidades  da  infraestrutura,  aqueles 

indivíduos que nem ao menos nos conheciam, se ofereceram para nos receber de braços 

abertos.

O primeiro desafio que deveríamos enfrentar começava a surgir diante de nós: 

como iríamos conseguir compreende-los se parecíamos tão distantes e diferentes? Como 



superar  aquele  distanciamento  inicial?  O  outro-quilombola  estava  ali,  conosco, 

deveríamos tentar nos aproximar e (re)conhecer suas peculiaridades: desde a simpatia 

da chegada até a boa gastronomia oferecida. 

Depois do café, nosso professor nos convidou a uma nova etapa: iríamos ter uma 

conversa com as mulheres da associação de moradores da comunidade. Não demorou 

muito,  estávamos  reunidos  em torno  de  uma mesa,  entre  conversas,  observando  as 

mulheres se posicionarem a nossa frente. 

Ficamos atentos para o que tinham a nos contar: desde a apresentação de seus 

nomes,  um pouco  da  história  da  comunidade  quilombola,  o  que  acontecia  naquele 

espaço,  a  escola,  as  dificuldades  enfrentadas  e  os  desafios  que  ainda  deveriam ser 

vencidos. 

 Ao escutarmos sua história, relembramos o que nos foi apreendido através do 

tempo e  vivenciamos  o (re)encontro  do passado e  do presente,  pois  estávamos  nos 

dando  oportunidade de (re)descobrí-los ao compartilharmos resquícios de um pretérito 

comum entre nossas sociedades. 

ENTRE EXISTÊNCIAS E RESISTÊNCIAS: A COMUNIDADE QUILOMBOLA 

 Diante da experiência que estávamos vivenciando, através da força das palavras 

daquelas  mulheres  que  contavam  a  história  da  comunidade,  lembrávamos  a  todo 

instante  do  processo  de  surgimento  e  resistência  das  comunidades  quilombolas  no 

território brasileiro. 

Retomando a chegada dos portugueses no Brasil, momento em que o sentido de 

nação e de sociedade brasileira foram forjados, lembramos a miscigenação originada 

pela amálgama entre os negros africanos e imigrantes europeus e asiáticos. Cada povo 

trouxe  consigo  suas  origens  culturais,  que  foram expressas  nas  formas  em que  os 

sujeitos usam e apropriam o espaço e se relacionam com a natureza. Assim observava-

se  que  cada  um destes  teve  sua  importância  na  construção  da  sociedade  brasileira, 

assumindo uma função própria na lógica do sistema colonialista. 

As diferenças  culturais  existentes  entre  europeus  e  africanos  eram evidentes, 

num momento da história em que estas eram determinantes para o estabelecimento de 

relações conflituosas de dominação, europeus mergulhados no paradigma etnocêntrico 

utilizavam  de  sua  suposta  supremacia  cultural,  expressa  em  suas  técnicas,  para 

escreverem  a  história  da  humanidade  a  seu  modo.  Assim  a  dominação  construída 



durante  o colonialismo delega aqueles grupos mais  desfavorecidos papéis de acordo 

com a necessidade daqueles que o dominam, os negros assumem assim a função de 

mão-de-obra, a qual se manteve durante todo o percurso da história, até os dias atuais.

As formas encontradas de resistir  aos séculos de invisibilidade sócio-cultural 

podiam ser encontradas no contexto da comunidade, na maneira em que aqueles sujeitos 

se relacionavam com a natureza, bem como de que formas usavam e apropriavam-se do 

espaço, demonstrando o que Porto-Gonçalves (2006, p. 165) denomina de r-existência 

quilombola:

(...)  dizer  colonialidade é dizer,  também, que há outras matrizes de 
racionalidade subalternizadas resistindo,  r-existindo, desde de que a 
dominação  colonial  se  estabeleceu  e  que,  hoje,  vêm  ganhando 
visibilidade. Aqui, mais do que resistência, que significa reagir a uma 
ação anterior e, assim, sempre uma ação reflexa, temos r-existência, é 
dizer, uma forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade 
que  age  nas  circunstâncias,  inclusive  reage,  a  partir  de  um  topoi, 
enfim,  de um lugar  próprio,  tanto geográfico como epistêmico.  Na 
verdade, age entre as duas lógicas.

A palestra feita  por membros da Associação da comunidade,  no intervalo do 

horário do café da manhã e da caminhada pela Colônia, inseriu o contexto histórico da 

comunidade. Além da menção feita à doação das terras a qual garantiu o “direito” ao 

uso das terras a comunidade – o fazendeiro José Ribeiro Nunes doou as terras para nove 

ex-escravos - foram adicionadas as informações de que atualmente a Colônia do Paiol 

abriga 180 famílias, tendo uma população de aproximadamente 600 pessoas e algumas 

dessas  possuem  acesso  a  políticas  assistencialistas  do  Governo  Federal.  Podemos 

conhecer também a história da Associação, que reúne homens e mulheres para através 

do  trabalho  comunitário  na  intenção  de  propor  a  união  da  Colônia,  visando  à 

preservação da cultura herdada de seus antepassados e a defesa por melhores condições 

de vida para os moradores da comunidade quilombola. 

Então  nos  foi  concedido  mais  um  momento  direto  com  o  outro:  podíamos 

passear pela comunidade durante quarenta minutos. Aquele era o momento para nos 

inserirmos na “vida do outro” e através da observação do espaço nos adaptar para a 

nossa  própria  pesquisa.  Neste  exercício  novos  conflitos  foram  aparecendo,  sendo 

necessário superar  o distanciamento inicial  entre  objeto e sujeito.  Mas ao tentarmos 

superar  esta  barreira,  encontramos  mais  um desafio:  ao  estreitarmos  os  laços  entre 

observador e observado, corremos o risco de interferir nos resultados da pesquisa, pois 



aqueles  que estudávamos,  modificavam-se ao entrar  em contato com o pesquisador. 

Entretanto, nos auxilia Laplantine (1988, p.172-173) ao dizer que:

A perturbação que o etnólogo impõe através  de sua presença 
àquilo que observa e que perturba a ele próprio, longe de ser 
considerada um obstáculo que seria conveniente neutralizar,  é 
uma fonte fecunda do conhecimento. [...] A análise, não apenas 
das reações dos outros à presença deste, mas também de suas 
reações às reações dos outros, é o próprio instrumento capaz de 
fornecer à nossa disciplina vantagens cientificas consideráveis, 
desde que se saiba aproveita-lo.

Fomos descobrindo singularidades daquela comunidade: as crianças andavam de 

pés descalços pelas ruas de terra; os homens por vezes estavam reunidos no “Bar dos 

Amigos”;  as  mulheres  da  associação  preparavam nosso  almoço  enquanto  os  jovens 

estavam procurando se aproximar de nós mesmo que receosos por isto. Descobrimos a 

cachoeira, vimos às plantações de eucalipto, a maneira como as casas são construídas e 

como se diferem umas das outras, o córrego e a estação de tratamento de esgoto,  a 

questão do lixo nas ruas e a vegetação ali presente.

Após o almoço, reiniciamos nossos trabalhos, fomos distribuídos em duplas com 

o intuito de aplicarmos os questionários propostos no decorrer das aulas da disciplina de 

Geografia  Agrária.  Tínhamos  que  entrevistar  três  famílias  e  não  precisávamos  ficar 

contidos apenas ao que ali estava escrito, devendo levar em consideração o “não dito” 

por aqueles indivíduos. Uma nova porta se abriu: finalmente iríamos (re)encontrar com 

o “outro”,  não só através do diálogo, mas com os seus gestos e  sua forma de nos 

receber. Na medida em que íamos nos aproximando de nosso objeto percebíamos que 

haveriam novas dificuldades, entre as quais, a primeira era originária de nós mesmos, 

pois cada um de nós continha os próprios (pre)conceitos  e visões de mundo moldadas 

em um contexto diferenciado daquele, de forma que olhávamos o outro inevitavelmente 

a partir destas. Como coloca Laplantine (1988, p. 168):

(...) se tem razão em insistir sobre o fato de que o pesquisador 
deve  considerar  o  lugar  sócio-histórico  a  partir  do  qual  fala, 
como parte  integrante  de  seu  objeto  de  estudo,  seria  errôneo 
concluir  –  como  faz,  por  exemplo  Foucault  –  que,  em 
consequência  das  distorções  perceptivas  atribuídas  à  nossa 
relação com o social, “as ciências humanas são falsas ciências, 
não são ciências”.  Nosso pertencer e nossa implicação social, 
longe de serem um obstáculo ao conhecimento científico, podem 
pelo  contrário,  a  meu  ver,  ser  considerados  como  um 
instrumento.  Permitem  colocar  as  questões  que  não  se 



colocavam  em  outra  época,  variar  as  perspectivas,  estudar 
objetos novos.

O  próprio  lugar  sócio-histórico  do  pesquisador  era  diferenciado  entre  nós 

mesmos,  afinal  tratava-se de  um trabalho  de  campo com cerca  de  quarenta  alunos, 

heterogêneos em suas formas de perceber o mundo, onde cada um sentia aquele espaço 

e  enxergava  o  objeto  de  forma  diferenciada.  O  próprio  método  utilizado  no 

levantamento dos dados, a aplicação de questionários, tornava o conhecer o objeto algo 

limitado,  pois  este  pré-definiria  os  temas  de  interesse  sobre  àquele  indivíduo, 

fragmentando-o  em  variados  “sujeitos”.  Porém  entre  heterogeneidades  dos 

pesquisadores e dos objetos pesquisados, podemos concluir que nós alunos tínhamos 

muito  mais  aproximações  entre  si  do que com os  sujeitos  pesquisados,  pois  nossos 

contextos  sócio-históricos,  por  mais  diferentes  que  pudessem  parecer,  eram 

semelhantes, morávamos todos na cidade e éramos estudantes de uma universidade.

Mesmo com divergências sobre a própria questão do “o que é ser quilombo?” e 

“realmente  o  somos?”,  notávamos  que  eles  mantinham a  sua  unidade  em torno  da 

tradição relacionada ao território da comunidade. Eles se conheciam, eram diferentes 

entre si, vivenciando a sua maneira o que era oferecido a eles. E também no reproduzir 

dos costumes e crenças ali existentes ou no querer permanecer e desenvolver (n)aquele 

lugar mesmo com suas adversidades. 

Neste momento, a relação existente entre aqueles indivíduos e seu espaço nos 

instigou na busca  de  sua compreensão.  Porque eles  gostavam tanto  de  estarem ali? 

Porque não se mudavam para Juiz de Fora ou outra cidade com mais recursos? Ao 

tentarmos entende-los,  percebemos o quanto  nossos  olhares  geográficos  e  as  nossas 

vivências  estavam intrinsecamente  ligados.  Após  questionamentos  e  conversas  com 

aqueles sujeitos, entendemos a singularidade existente entre a identidade quilombola e 

seu  espaço,  expressa  através  do  conceito  de  lugar  apresentado  por  Tuan,  o  qual 

considera esse recorte geográfico como sendo “um centro de significados construído 

pela experiência” (TUAN, 1975), ou seja, esse se desenvolve ao longo da convivência 

com o lugar e com o outro, onde “ele tanto nos transmite boas lembranças quanto a 

sensação de lar”  (TUAN, 1975).   Era  isto  o  que  aquele  local  representava  para  os 

indivíduos, eles não só residiam nele, mas eram construídos e identificados por estarem 

ali. 



Aquele  sentimento  de  pertencer  àquele  lugar,  de  querer  permanecer  e  de  se 

identificar com o espaço, através das relações afetivas, do coleguismo e do parentesco, 

podiam ser observadas ao longo de nosso trabalho. 

No  fim  dos  diálogos,  estávamos  liberados  para  aproveitar  nossa  estadia  na 

comunidade,  os  grupos  se  dispersaram  para  conhecer  aquele  espaço  -  seja  indo  a 

cachoeira, observando a roda de jongo ou se reunindo no Bar dos Amigos. Ou, como 

ocorreu no dia seguinte, confraternizando com aqueles indivíduos no campo de futebol, 

na dinâmica com as crianças, aplicando novos questionários ou apenas, conversando 

com eles.  A hora  de  partir  se  aproximava,  nos  organizamos  para  voltar  ao  "nosso 

mundo", alguns estavam impacientes para o retorno, outros não o queriam. Mesmo com 

o atraso que nos permitiu aproveitar por mais um tempo aquele ambiente tínhamos que 

partir.  Entramos  no  ônibus,  distribuímos  nossos  pertences  pelos  espaços  vazios,  e 

olhamos pela janela.

Aquela paisagem da chegada, não era a mesma que a da partida. Estávamos com 

os sentimentos misturados, não queríamos ir, tínhamos gostado tanto de estar ali, mas 

sabíamos que era o que deveria ser feito. Já planejávamos o retorno, demonstrávamos 

nossa felicidade com um sorriso e um gesto de adeus nas mãos. Quando o ônibus seguiu 

seu caminho, sabíamos que não éramos mais os mesmos após aqueles dias, breves, mas 

inesquecíveis que passamos com aquela comunidade.

 UM NOVO HORIZONTE PARA OS FUTUROS GEÓGRAFOS...

Através deste artigo buscamos, a partir de breves relatos sobre alguns momentos 

de  nossa  experiência,  apresentar  a  importância  do  trabalho  de  campo  para  nossa 

formação  enquanto  geógrafos.  O  contato  com “o  outro”,  conferido  por  meio  desta 

prática,  nos  permitiu  reconstruir  nossos  olhares  geográficos,  pois  confrontou  o  que 

havíamos  adquirido  durante  as  aulas  e  a  teoria,  com aquelas  percebidas  através  da 

experiência vivenciada. 

Acreditamos, pois, que na Geografia, o trabalho de campo apresenta-se como o 

momento do encontro, onde podemos utilizá-lo para aprimorar nossos conhecimentos e 

também à própria ciência, ao termos o choque de realidade questionamos o que nos foi 

ensinado durante o curso e procuramos entendê-lo no que está sendo apresentado. 

O  trabalho  de  campo,  por  si  só,  nos  abre  um leque  de  oportunidades  para 

identificar,  compreender  e  nos  inserir  em  um  mundo  distinto  ao  nosso.  Ao  nos 



encontrarmos em uma comunidade remanescente de quilombos, notamos o quão restrito 

era  nossa  visão  de  mundo,  pois  ao  estarmos  inseridos  naquele  ambiente,  nos  foi 

apresentado uma nova concepção de existir, de se relacionar entre si e com o espaço, ou 

seja, de “fazer” geografia. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COSGROVE,  Denis.  A geografia  está  em  toda  a  parte:  cultura  e  simbolismo  nas 

paisagens humanas. In: CORRÊA, Roberto Lobato, ROSENDAHL, Zeny.  Paisagem, 

tempo e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998.

DA MATTA,  Relativizando:  Uma introdução à antropologia social.  Rio de Janeiro: 

Rocco, 1987.

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1988

PORTO-GONÇALVES,  Carlos  Walter.  A reinvenção  dos  territórios:  A experiência 
latino-americana  e  caribenha.  In:  CECEÑA,  A.  E.  (comp.).  Los  desafíos  de  las 
emancipaciones en un contexto militarizado.  Buenos Aires: CLACSO, 2006. p.151-
197.

SANTOS, B. S. Um discurso sobre as Ciências. Porto: Edições Afrontamento, 1987.

SILVA, Djalma Antônia  da.  O passeio dos  quilombolas  e  a  formação do quilombo 

urbano. Tese de doutorado. São Paulo: PUC, 2005. 

TUAN, Yi-Fu. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. 

São Paulo: Difel, 1980.

Fundação  Cultural  Palmares.  Disponível  em:  < 

http://www.palmares.gov.br/quilombola/?estado=MG>.  Acesso  em:  14  de  julho  de 

2012.


