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A aula de campo tem sido utilizada como uma importante ferramenta educacional no processo de ensino e
aprendizagem. Este artigo tem como objetivo avaliar as contribuições que a aula de campo promove no ensino de
ciências e foi desenvolvido com alunos do 9º ano do ensino fundamental  de uma escola privada no município de São
Miguel dos Campos, Alagoas. Foi evidenciado que a aula de campo foi considerada importante e eficaz segundo os
objetivos propostos para as aulas e de acordo com a visão dos estudantes e também as observações da interação
dialogada entre professor/aluno favorecendo o ensino e aprendizagem durante o processo.
 PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Ciências, Aula de Campo, ensino e aprendizagem.

The field class has been used as an important educational tool for teaching and learning. This article aims to evaluate the
contributions that the field class promotes the teaching of sciences and was developed with students from 9th grade of
elementary education at a private school in São Miguel dos Campos, State of Alagoas. It was shown that the field class
was considered important and effective according to the proposed objectives for class and according to the vision of the
students and also the observations of the dialogic interaction between teacher/student favoring the teaching and learning
during the process. KEYWORDS: Science Education, Field Class, teaching and learning

Introdução
 
            As atividades de campo constituem importante estratégia para o ensino de Ciências, uma vez que permitem
explorar diversos conteúdos e ainda motivam os estudantes por possibilitar contato direto com o ambiente e uma melhor
compreensão de fenômenos. Mas, para isso acontecer é necessário que essas aulas sejam bem planejadas e
adequadamente exploradas. Portanto, é importante que os professores que se interessem em mudar sua prática da
tradicional aula expositiva para aulas mais atrativas, busquem meios para que seus alunos possam se envolver e
empenhar-se no processo de sua própria aprendizagem (MARTINS, 2009).
            A aula de campo é um método bastante utilizado em disciplinas que exigem análises empíricas sobre o assunto
em estudo. Compreende-se que esse tipo de metodologia possui grande eficácia no processo ensino aprendizagem,
permitindo, aos alunos, um contato com aspectos mais amplos que não poderiam ser identificados ou compreendidos
apenas com leituras. Desse modo, todas as emoções e sensações surgidas durante a aula de campo em um ambiente
natural podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, à medida que os alunos recorrem a outros aspectos de sua
própria condição humana, além da razão, para compreenderem os fenômenos. Segundo Seniciato e Cavassan (2004) o
raciocínio não está sozinho: as sensações e as emoções florescem nas aulas de campo em um ambiente natural.
            Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) de Ciências relata a relevância das aulas de campo no
desenvolvimento do ensino de ciências de qualidade e que os mesmos estejam diretamente relacionados com as
atividades de classe. Essas atividades contemplam visitas planejadas a ambientes naturais, a áreas de preservação ou
conservação e áreas de indústrias, segundo os diferentes planos de ensino do professor (BRASIL, 1998).
            As contribuições da aula de campo em Ciências e Biologia em um ambiente natural podem ser positivas na
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aprendizagem dos conceitos à medida que são um estímulo para os professores e alunos envolvidos no processo
devido à possibilidade de inovação das aulas, visto que alguns alunos e professores, muitas vezes apontam a sala de
aula como um ambiente entediante e sem muitos atrativos (BALLANTYNE; PACKER, 2002; SANTOS, 2002; BENETTI,
2002).
            As aulas de campo trazem inúmeros benefícios à ação educativa, como destacado por Oliveira (2013) e Silva e
Cavassan (2006) que por meio das aulas de campo os alunos têm a possibilidade de ir da teoria à prática,
desenvolvendo aspectos como curiosidade e pesquisa, trazendo os conhecimentos adquiridos em sala de aula para o
meio, tornando-os dessa forma, bem mais significativos.
            As aulas práticas em ambientes naturais são propostas que despertam interesse dos alunos, aumentando a
vontade de aprender e conhecer tais ambientes, podendo desenvolver no educando uma formação crítica, levando a
compreensão da relação dele com o ambiente no qual está inserido (MARTINS; HALASZ, 2011).
            As aulas de campo podem ser utilizadas também para promover a Educação Ambiental, devido ao fato de
auxiliar na sensibilização de estudantes frente a questões ambientais, principalmente no que diz respeito à destinação
(correta ou não) do lixo e a preservação do meio ambiente. Esse contato com o ambiente natural torna os alunos mais
críticos com relação às percepções das agressões que o homem causa ao ambiente, incentivando a formação de
concepções e atitudes que favoreçam o cuidado pelo meio em que vivemos (VIVEIRO; DINIZ, 2009; OLIVEIRA, 2013).
            Segundo Nunez e Dourado (2009) e Viveiro (2006), uma aula de campo eficaz, precisa - se de objetivos e
tarefas bem determinados para que este possa obter o efeito esperado. Outros autores também destacam essa
necessidade de organização e preparo prévio das ações a serem desenvolvidas na aula para que esta alcance os
objetivos traçados (RICKINSON et al., 2004;  OLIVEIRA; CORREIA, 2013).
Este artigo tem como objetivo avaliar as contribuições que a aula de campo promove no ensino de ciências com alunos
do ensino fundamental II de uma escola privada situada na zona rural da cidade de São Miguel dos Campos, estado de
Alagoas.
 
 
Metodologia
A pesquisa foi realizada com 31 alunos matriculados no 9º ano do ensino fundamental  de uma escola privada situada
na zona rural da cidade de São Miguel dos Campos, AL e apresenta um caráter qualitativo e quantitativo. Ressalta-se
que o ensino de ciências no 9º ano do ensino fundamental é subdividido em Química e Física.
 Inicialmente aconteceram aulas teóricas sobre matéria e suas propriedades (Química) abordando a degradação de
substâncias químicas e poluição do meio ambiente. Posteriormente, foram realizadas duas aulas de campo em dias
distintos: os alunos visitaram um lixão existente na cidade citada em um primeiro momento, e na aula seguinte um aterro
sanitário e uma central de resíduos sólidos mantidos por uma usina de cana de açúcar do município.
As orientações da professora aos alunos antes da realização da aula foi que os mesmos observassem e ficassem
atentos a todo o ambiente e seu entorno e registrassem o que achasse interessante, além de perguntar quando
surgissem dúvidas.
Todos esses questionamentos foram devidamente registrados e respondidos pela professora que propôs o trabalho e os
técnicos que acompanharam a visitação.
Após esta etapa, os participantes construíram um relatório sobre as aulas de campo e responderam sim ou não para
seguinte pergunta: A aula de campo contribuiu para um melhor aprendizado em ciências? Junto a esse questionamento
houve espaço para que os alunos justificassem suas respostas.
Os dados obtidos após as aulas de campo foram analisados e serviram como base da pesquisa proposta neste
trabalho.
 
 
Resultados e Discussão
 
Nas aulas de campo os estudantes puderam notar as diferenças ambientais em torno de cada tipo de armazenagem de
lixo e sua decomposição, o que gerou várias discussões sobre o que acontecia durante o processo; o descarte de forma
errada e correta, a geração de renda com a venda de resíduos recicláveis (papel, plástico, madeira entre outros) e a
conservação e preservação dos ambientes.
Muitas perguntas foram feitas principalmente no que se refere à reutilização de resíduos sólidos e suas vendas, pois o
lucro da empresa com essa ação chamou a atenção dos alunos por considerar como lixo inútil uma fonte inesgotável de
investimento quando se faz parte de uma rede de empresas amigas do meio ambiente. O resultado das respostas dos
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alunos para a pergunta realizada após as aulas de campo está descrito na tabela 1.
 
Tabela 1. A aula de campo e ensino de ciências

                                                   PERGUNTA               RESPOSTAS
           SIM      NÃO

A AULA DE CAMPO CONTRIBUIU PARA UM MELHOR
APRENDIZADO EM CIÊNCIAS?              31          0

 
Percebeu-se que 100% dos alunos responderam que sim, a aula de campo contribuiu positivamente para um melhor
aprendizado.
Vários foram os fatores apontados pelos alunos enquanto justificativa desse aprendizado, dentre eles podemos citar
alguns como as informações recebidas pelos alunos por meio dos técnicos e professora durante as aulas de campo e o
contato com áreas degradadas, essa última causando maior impacto e gerando mudanças de atitude. Essas
percepções que os alunos tiveram após as aulas de campo foram estudadas por Ballantyne e Packer (2002) num
estudo em que os mesmos apontam que tais atividades têm impactos importantes sobre as atitudes dos alunos em
relação ao ambiente por proporcionar o envolvimento emocional com o ambiente obtendo ganhos maiores do que se
eles fossem forçados a respostas mais cognitivas às atividades.
Dentre as justificativas dadas observou-se que mais de 70% dos estudantes citam a união da teoria com a prática e a
visualização in loco do processo, um facilitador da aprendizagem, além de tornar as aulas mais atrativas aumentando o
interesse em aprender e ter mais informações e conhecimentos sobre os ambientes estudados. Martins e Halasz (2011)
apontam em seus estudos que as aulas práticas em ambientes naturais como propostas que despertam interesse dos
alunos e favorecendo uma formação crítica da relação entre ele e o ambiente no qual está inserido.
Resultados semelhantes ao da presente pesquisa foram obtidos por Oliveira (2013) em seus estudos sobre a aula de
campo que evidenciou que a ida ao ambiente estudado proporcionou aos alunos conhecimentos mais aprofundados e
que a associação de aulas teóricas e aulas de campo auxiliaram na compreensão da realidade dos locais estudados
ampliando seus conhecimentos.
Em torno de 85% dos alunos se mostraram mais sensíveis à questão da separação de lixo e reutilização dos mesmos
para diminuir a degradação ambiental e sua geração, além da preocupação com as substâncias que são obtidas no
processo de degradação que podem poluir o ambiente, como o chorume e as fumaças produzidas por combustões
espontâneas observados no lixão. Essa sensibilidade após as aulas de campo são apontadas no trabalho de Seniciato e
Cavassan (2004) quando afirma que essas aulas produzem um envolvimento emocional com os assuntos estudados,
acarretando o aumento do conhecimento e Rickinson et al. (2004) que fala de ganhos em sociabilidade e
desenvolvimento de senso de responsabilidade e habilidade de trabalho em equipe, além do aumento da autoestima.
Contudo, segundo Silva e Cavassan (2006), a expansão desses conhecimentos se dá quando as aulas de campo são
aplicadas logo após as aulas teóricas por induzir debates sobre assuntos diversos relacionados à diversidade existente
na natureza trazendo grandes benefícios.
O trabalho realizado atingiu seu objetivo que era investigar as contribuições das aulas de campo no aprendizado de
ciências e fazer os alunos refletirem sobre seu papel no ambiente em que fazem parte podendo ser ativos na
preservação ambiental e mais críticos diante de problemáticas regionais e globais. Nas justificativas apresentadas por
eles, fica evidente a preocupação com o mau uso das matérias e também com o reuso de muito material que poderia
diminuir a produção de lixo. Outro ponto muito abordado por eles foi o fato da interação e comunicação entre eles, os
“professores” e o ambiente como fatores que facilitaram o aprendizado.
 
 
Conclusão
 
A partir dos dados coletados e analisados durante toda a pesquisa e baseando-se também no que a literatura traz sobre
aula de campo como grande aliada ao processo ensino aprendizagem, fica evidenciado as contribuições e impactos
positivos das aulas de campo no ensino de ciências por unir as sensações e emoções dos alunos durante as aulas de
campo e sensibilizá-los quanto personagens ativos no ambiente que os cercam, influenciando no aumento da criticidade
dos mesmos.
Rickinson et al. (2004)  relatam que quando as aulas de campo são devidamente planejadas, desenvolvidas
adequadamente e efetivamente acompanhados, oferece aos alunos a oportunidade de desenvolver seus conhecimentos
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e habilidades de forma que agreguem valor às suas experiências cotidianas em sala de aula. Seguindo esse padrão,
observou-se a partir dos resultados obtidos que as aulas de campo relacionam não apenas conhecimentos cognitivos,
mas emocionais aumentando o grau de aprendizagem devido à ressignificação que o aluno dá aquele conhecimento e
sua vida.
Vale ressaltar, que mesmo com planejamento e orientação, as aulas de campo devem ter flexibilidade, pois seu principal
objetivo é ajudar ao aluno em sua aprendizagem de maneira mais livre de regras e normas que geralmente acompanha
a sala de aula, mas ter cuidado com o que se propõe como objetivos para não ocorrer divergências observadas por
Viveiro (2006) no que diz respeito aos objetivos planejados pelo professor e os obtidos na prática. Contudo, é muito
importante que os alunos tenham conhecimento dos objetivos das aulas de campo para que possam compreender
melhor os ambientes e seus fenômenos.
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