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Resumo: O trabalho objetivou analisar a relevância da aula de campo junto a 22 alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamental de uma escola em Caetanos, município de Beberibe, Ceará. A pesquisa foi 

descritiva, com abordagem qualitativa e quantitativa. Foi elaborado e aplicado um questionário que 

abordava a temática social e a problemática da água visando resgatar as reflexões dos alunos no que se 

refere à importância da preservação da água e os impactos antrópicos, bem como avaliar a aula de 

campo. Desta forma, todos consideraram que a aula de campo facilitou a compreensão do conteúdo, 

59% compreendem melhor o conteúdo quando comparada a uma aula em sala. Por fim, pondera-se 

que a aula de campo pode ser vista como uma ferramenta facilitadora para a compreensão de conceitos 

e pode proporcionar ao aluno conhecimento sobre problemáticas vivenciadas no cotidiano.  

Palavras-chave: Aula de campo. Impacto ambiental. Água. Ensino de Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com a legislação brasileira (BRASIL, 2008) são inúmeras as relações 

entre o ensino de Ciências Naturais e o meio ambiente. Nessa conjectura, cabendo ao 

professor possibilitar meios de facilitar o processo de ensino aprendizagem de seus alunos, 

por exemplo, através de uma aula de campo, que pode proporcionar ao aluno uma relação 

maior entre os conteúdos estudados em sala de aula, com a realidade concreta, instigando a 

construção de um pensamento crítico. Portanto, a aula de campo pode modificar o potencial 

de aprendizagem trazendo para educação novos caminhos para o ambiente escolar 

(MARANDINO; SELLES; FERREIRA, 2009). 
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Neste ínterim, uma aula de campo que visa tratar sobre o estudo da água, torna-se 

relevante para o aluno compreender o funcionamento do ciclo da água, mudanças de estados 

físicos, identificar sua importância e os impactos causados pelo homem, dentre outros. Assim, 

na aula de campo o professor disponibiliza para o aluno conteúdo, capacitando o mesmo a 

raciocinar criticamente sobre a preservação do meio ambiente e conscientização para uso 

sustentável da água.  

A relevância do presente trabalho advém de observações realizadas junto aos 

alunos de uma escola pública, que questionavam sobre o baixo nível da água presente em uma 

lagoa do município, bem como, quais seriam as causas desse problema, constata-se que os 

alunos empiricamente já faziam observações, mas não eram estimulados a pensar criticamente 

sobre a situação vivenciada. 

Levando em consideração a problemática, justifica-se o presente estudo que 

buscou pesquisar o ponto de vista dos alunos através de observações realizadas durante uma 

aula de campo em uma lagoa existente na comunidade. Além disso, o aluno foi instigado a 

pensar criticamente sobre o que estaria causando a redução do nível da água presente na lagoa 

e a refletir sobre o problema, adquirindo diversos conhecimentos aplicáveis ao seu cotidiano. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi do tipo descritiva, com abordagem mista (quantitativa e 

qualitativa) (GIL, 2008). O locus da investigação foi uma escola de Ensino Fundamental, no 

distrito de Caetanos, a 9 km da sede no município de Beberibe, Ceará, que conta com 490 

alunos matriculados, funcionando integralmente, com Educação Infantil e Ensino 

Fundamental (EF) I e II; além disso, estendeu-se pela Lagoa do Uruaú. 

Participou do estudo uma turma de 6° ano do EF da referida escola, com 22 

alunos. A pesquisa seguiu as exigências éticas e científicas contidas na Resolução 466/2012 

(BRASIL, 2012).  

A aula de campo foi elaborada de forma que os alunos pudessem obter 

conhecimentos sobre o ciclo da água e também refletir sobre as causas do baixo volume de 

água da lagoa. Como suporte didático foi usado o livro “Campanha das Ciências”, utilizado 

pelo professor da disciplina (USBERCO et al., 2012) e orientado por um roteiro de aula 

previamente estabelecido em um plano de aula. 

A aula de campo ocorreu em torno da Lagoa do Uruaú, localizada no município 

de Beberibe, na costa leste do Estado do Ceará e abrange uma área de 2.672,58 hectares. A 
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turma seguiu por um determinado trajeto que apresentava impactos ambientais e com baixo 

nível de agua, durante todo o percurso (aproximadamente duas horas), os alunos foram 

estimulados a refletirem sobre a situação observada no ambiente, para tanto, foi elaborado um 

plano de aula estabelecendo os lugares de passagem, o conteúdo, as orientações e perguntas 

que deviam ser feitas ao aluno visando observarem o impacto ambiental. 

Em um segundo momento, foi aplicado um questionário que abordava a temática 

social e a problemática da água e os dados coletados foram organizados de forma que se 

pudesse analisar o uso da aula de campo como ferramenta de ensino, um bloco sobre o perfil 

sócio demográfico (5 questões objetivas) e um bloco sobre a temática da água e a aula de 

campo (13 questões objetivas). Seguidamente as respostas foram analisadas através do 

Excel®, bem como, os dados referentes à análise dos alunos foram apresentados através de 

frequências simples e relativas e os pontos centrais das discussões foram debatidos à luz da 

literatura pertinente sobre a temática (TEIXEIRA, 2003). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de 22 alunos questionados sobre o aumento da temperatura ser o único 

agente responsável pela diminuição do volume de água da lagoa, 23% responderam sim e 

77% responderam não. Quanto a isso, os alunos puderam fazer suas ponderações, pois 

analisaram e observaram que existem outras ações acontecendo na lagoa (Figura 1). 

 

Figura 1 – Alunos analisando as prováveis causas da diminuição do nível da água da Lagoa 

do Uruaú, Beberibe - Ceará. 

Fonte: Registro do autor, 2016. 
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Quando questionados sobre a ação do homem em relação à lagoa, 82% detectaram 

malefícios e 18% benefícios. Esses dados revelam a clara percepção dos alunos sobre a ação 

maléfica do homem e o uso descontrolado dos recursos hídricos, durante o trajeto foram 

observados e discutidos a presença de objetos boiando na água (como garrafas PET, material 

de construção, entre outros), bem como foi constatado ligações clandestinas de retirada de 

água. 

Os discentes ao serem questionados sobre os conteúdos que compreenderam na 

aula de campo, 95% compreenderam sobre o ciclo da água; 82% compreenderam sobre os 

impactos que o homem vem causando ao meio; 91% compreenderam o que foi explicado na 

aula de campo. Ao serem questionados sobre as possíveis causas da redução do volume de 

água na lagoa, 77% disseram que é devido à ação do homem, 95% disseram que também foi 

devido as mudanças climáticas. 

Esses resultados mostram que os alunos identificaram que não existe apenas um 

agente responsável pelos impactos recorrentes na lagoa. As diversas instalações continuam a 

retirar água da lagoa de forma descontrolada (MACIEL; DOMINGUES, 2001), bem como o 

aumento da temperatura e os longos períodos de estiagem vem influenciando no nível da 

água. 

Quanto à existência de poluição na lagoa, 100% dos alunos afirmaram que existe 

poluição na lagoa, 95% viram garrafas PETs na lagoa, 82% encontraram restos de materiais 

de construção e 95% viram animais mortos dentro da lagoa (Figura 2). Pereira (2004) relata 

que a água pode ter sua qualidade afetada pelas mais distintas atividades do homem, sejam 

elas domésticas, comerciais ou industriais, que geram poluentes característicos e impactam na 

qualidade do corpo receptor.  

 

Figura 2 – Garrafas PETs, pedras de construção, peixe morto encontrados na Lagoa do Uruaú, 

Beberibe - Ceará. 
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Fonte: Registro do autor, 2016. 

 

Quando perguntados sobre as soluções que podem ser dadas para diminuir os 

impactos vistos na lagoa, 77% afirmaram que a retirada das encanações clandestinas iria 

amenizar esse problema e 23% que apenas a limpeza iria resolver. Isso mostra que em uma 

aula de campo o aluno pode entrar em contato direto com a problemática que está 

investigando, logo estará apto a conceber possíveis soluções. 

 

A AULA DE CAMPO EM FOCO 

 

Quando perguntados se a aula de campo facilitou a aprendizagem do conteúdo 

explorado, 100% dos alunos responderam sim. Nesse sentido é possível afirmar que se uma 

aula de campo for bem planejada, existe a probabilidade de proporcionar a compreensão da 

dinâmica exposta naquele espaço previamente determinado e não uma mera observação da 

paisagem, pois no decorrer dos questionamentos foram aventadas e cobradas discussões a 

respeito do impacto observado, envolvendo a dinâmica de perguntas e possíveis respostas 

estimuladas durante o trabalho de campo, tal situação já foi demonstrada por outros autores 

(MAGALHÃES; PEREIRA; LIMA, 2010).  

Ao serem perguntados, entre a aula de campo e a aula em sala, qual delas permitiu 

que eles compreendessem melhor o conteúdo, 59% responderam aula de campo e 41% aula 

teórica em sala. Esses dados evidenciam a importância de ambos os tipos, pois em sala de 

aula são trabalhados conceitos teóricos e a aula de campo leva o aluno a ter contado pessoal, 

mais amplo com determinada questão a ser estudada. Portanto, a aula de campo é uma 

atividade importante e desponta como uma possibilidade a ser utilizada pelo professor. 

Foi solicitado também que os alunos classificassem a aula de campo (poderiam 

marcar mais de um item), desta forma, 32% disseram que foi boa, 32% importante, 14% 

divertida, 14% interessante, 4% chata e 4% prazerosa, esses dados apontam uma satisfação do 

aluno com relação à aplicação da aula de campo. Lepieski e Pinho (2009) ressaltam que as 

aulas de campo são excelentes para que os alunos possam relacionar as aulas tradicionais com 

a aula de campo, tornando-a um recurso interessante que permite contato direto dos alunos 

com o meio. 

Percebe-se, através da visão dos alunos, o quanto é satisfatório e importante ter 

essa vivência com o meio através das aulas de campo, pois as emoções e sensações surgidas 
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durante a aula de campo em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos 

conteúdos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo pondera-se que a aula de campo é vista como uma 

ferramenta facilitadora pelo discente melhorando a compreensão de conceitos trabalhados em 

sala de aula. Além disso, pode proporcionar ao aluno conhecimentos diversos sobre 

problemáticas vivenciadas no cotidiano. 

No entanto, torna-se relevante a realização do planejamento prévio da aula de 

campo para que a mesma possa resultar em disseminação de conhecimentos. Além disso, uma 

aula de campo bem planejada leva o aluno a ter uma visão mais complexa sobre o assunto 

estudado. 

Por fim, quando os alunos são levados e estimulados a aplicar seus conhecimentos 

em uma aula de campo, frente uma problemática inserida em seu cotidiano, os mesmos 

podem ser estimulados a se tornarem cidadãos mais conscientes do meio em que vivem.  
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