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RESUMO 

 

Este trabalho busca examinar as aulas de campo como estratégia para uma 

metodologia pedagógica inter e transdisciplinar em educação científica e como 

podem ser úteis para a construção de significados dos conteúdos de biologia. 

Procuro compreender as percepções dos alunos e professores em relação a 

aspectos dos conteúdos de biologia e outras habilidades específicas a partir de uma 

aula de campo no Geopark Araripe. Quanto a abordagem a presente pesquisa 

seguiu o paradigma das metodologias qualitativas. Para a obtenção de dados esta 

pesquisa contou com 5 fases: a primeira uma aula introdutória para explicar aos 

alunos a forma como a pesquisa acontecerá. A segunda uma aula de campo no 

Geopark Araripe. Na terceira etapa utilizei uma abordagem qualitativa através de um 

grupo focal para discussão das experiências vividas na aula de campo. A quarta 

fase foi uma entrevista com os demais professores participantes da aula de campo. 

Por fim, realizei o processamento dos dados obtidos utilizando-se o software 

IRaMuTeQ. Como produto educacional elaborei um roteiro interdisciplinar de aula de 

campo no Geopark Araripe e construí um website para hospedar o roteiro e servir 

como uma plataforma para disponibilizar informações relevantes sobre aula de 

campo. 

 

Palavras-chave: Aula de campo. Geopark Araripe. Educação científica. Grupo focal. 

  



ABSTRACT 

 

This work seeks to examine the field classes as a strategy for an interdisciplinary and 

transdisciplinary pedagogical methodology in scientific education and how they can 

be useful for the construction of meanings of biology contents. I try to understand 

students 'and teachers' perceptions regarding aspects of biology content and other 

specific skills from a field lesson in Araripe Geopark. Regarding the approach the 

present research followed the paradigm of qualitative methodologies. To obtain data 

this research had 5 phases: the first an introductory class to explain to students how 

the research will happen. The second is a field course at Araripe Geopark. In the 

third stage I used a qualitative approach through a focus group to discuss the 

experiences lived in the field class. The fourth phase was an interview with the other 

teachers participating in the field class. Finally, I performed the data processing using 

the IRaMuTeQ software. As an educational product, I developed an interdisciplinary 

field-lesson script at Araripe Geopark and built a website to host the script and serve 

as a platform to provide relevant information on field lessons. 

 

Keywords: Field class. Geopark Araripe. Scientific education. Focus group. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

Vivemos um momento da história humana onde a quantidade de 

informações disponíveis nos meios de comunicação aumentou consideravelmente, 

no entanto o Brasil enfrenta um contexto onde boa parte dessas informações são 

falsas, o que atualmente convencionou-se chamar de Fake News. Algumas dessas 

informações levam a perda de confiança em estatísticas oficiais e ao descrédito nos 

conhecimentos científicos (CARVALHO; MATEUS, 2018; FRIAS FILHO, 2018). 

A sociedade atual deveria ser capaz de fazer uma leitura crítica da 

realidade e identificar facilmente as Fake News, no entanto isso não vem 

acontecendo o que demonstra que a sociedade atual ainda carece de letramento 

científico. Segundo o INEP (2016), para a OCDE os indivíduos letrados 

cientificamente: 

 
Tem o conhecimento das principais concepções e ideias que forma a base 
do pensamento científico e tecnológico, de como tal conhecimento é obtido 
e justificado por evidências ou explicações teóricas. Portanto, define-se o 
letramento científico em termos da capacidade de uso do conhecimento e 
da informação de maneira interativa. [...] a capacidade de usar o 
conhecimento científico para identificar questões e tirar conclusões 
baseadas em evidências, a fim de compreender e ajudar a tomar decisões 
sobre o mundo natural e as mudanças feitas a ele por meio da atividade 
humana. (INEP, 2016, p.36) 
 

Para mensurar o letramento científico dos estudantes de um país, em 

1997 foi criado o PISA (Programme for International Student Assessment) partindo 

de um pressuposto, “o que é importante os cidadãos saberem e serem capazes de 

fazer?” Em resposta a essa questão a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) lançou o PISA em 1997 que busca avaliar se 

os alunos que se encontram na etapa final da educação básica adquiriram 

“conhecimentos e habilidades essenciais para a completa participação na sociedade 

moderna” (INEP, 2016, p.18) 

 
A avaliação, trienal, foca três áreas cognitivas – ciências, leitura e 
matemática -, além da contextualização dos resultados por meio de 
questionários aplicados aos estudantes, diretores de escolas, professores e 
pais. Em 2015, foi analisado também o domínio sobre resolução 
colaborativa de problemas. O PISA não apenas estabelece o que os alunos 
podem reproduzir de conhecimento, mas também examina quão bem eles 
podem extrapolar o que têm aprendido e aplicar o conhecimento em 
situações não familiares, ambos no contexto escolar ou não. Essa 
perspectiva reflete o fado de economias modernas valorizarem indivíduos 
não pelo que sabem, mas pelo que podem fazer com o que sabem. (INEP, 
2016, p.18) 
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Indivíduos letrados cientificamente conseguem explicar fenômenos 

cientificamente, avaliar e planejar experimentos além de interpretar dados e 

evidências científicas (INEP, 2016). A falta de letramento científico da sociedade 

brasileira fica bastante evidente ao se analisar os resultados do PISA. O Brasil 

encontra-se sempre entre os últimos colocados nas avaliações do PISA. Para 

Sassaki e seus colaboradores (2018): 

 
A qualidade da educação no Brasil em comparações internacionais é ruim. 
Em 2015, o Brasil ficou na posição 59 a 66, dependendo da disciplina, de 73 
regiões e países no Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
(Programme for International Student Assessment – PISA), com médias de 
notas em matemática (401 pontos), leitura (407 pontos) e ciências (377 
pontos) abaixo das médias dos alunos da OCDE (de respectivamente 493, 
493, 490). [...] as diferenças de notas de exames entre os países 
representam não somente a diversidade de habilidades cognitivas, porém 
também a heterogeneidade de habilidades socioemocionais. As habilidades 
socioemocionais vem ganhando relevância [...], uma vez que possuem 
papel importante dentro daquelas avaliações padronizadas. (SASSAKI et. 
al., 2018, p.1) 
 

Neste contexto faço alguns questionamentos iniciais, porque o Brasil é 

sempre um dos últimos colocados no PISA? O que eu, como professor, posso fazer 

para melhorar esses resultados? Creio que a falta de motivação e interesse dos 

alunos pelos conteúdos propostos no ensino médio pode ser uma das possíveis 

causas para os maus resultados nas avaliações externas internacionais como o 

PISA. Morales e Alves (2016) afirmam que nas escolas há: 

 
Um grande desinteresse, por parte de muitos alunos, pelas atividades 
escolares. Frequentam as aulas, supostamente, por obrigação sem, 
contudo, participar de atividades básicas. Muitas vezes ficam apáticos 
diante de qualquer iniciativa dos professores, que se confessam frustrados 
por não conseguirem atingir totalmente seus objetivos. (MORALES; ALVES, 
2016, p.3) 
 

Quando me tornei professor no ensino médio passei a ver na prática que 

esse problema é real e que algo precisa ser feito. Esse desinteresse tem sérios 

impactos nos processos de ensino e aprendizagem, que para Vieira e seus 

colaboradores (2010, p.96) se torna mais eficaz “quando existe motivação e 

interesse por parte do aluno [...] o interesse dos alunos é um ‘gatilho’ que impulsiona 

a aprendizagem e estabelece as condições nas quais ela ocorre”. Sobre 

aprendizagem Torres e seus colaboradores explicam que: 

 
A aprendizagem é um processo neural complexo, que leva à construção de 
memórias. Aquilo que se aprende e depois se esquece, é como se nunca 
tivesse acontecido, ou seja, a aprendizagem corresponde ao conjunto de 



17 

 

saberes no qual lembramos e constituímos nossa identidade. No âmbito da 
construção do conhecimento, a aprendizagem se torna uma ferramenta em 
que o indivíduo constrói ao longo de sua vida para que sua contribuição na 
sociedade em que está inserido se torne importante no conceito de 
desenvolvimento social. (TORRES, et. al., 2013, p.111) 
 

 Outro problema ocasionado pela desmotivação e o desinteresse é que 

alguns alunos do ensino médio passam a não querer dar continuidade aos estudos 

no ensino superior, gerando consequências que serão levadas para o resto da vida. 

Nascimento, Coutinho e Pinheiro (2013) explicam que: 

 
Sobre a “falta de interesse” dos discentes na adesão às oportunidades 
oferecidas para adentrar no Ensino Superior, [...] A desmotivação dos 
alunos para este tipo de avaliação (ENEM) é notória mesmo que o Ensino 
Médio tenha como principal objetivo preparar e incentivar os alunos para 
realizarem tanto a prova do ENEM como outras avaliações. [...] o aluno está 
motivado ou desmotivado de acordo com as condições que o ambiente 
escolar oferece. (NASCIMENTO; COUTINHO; PINHEIRO, 2013, p.72) 
  

Para mitigar esse desinteresse faz-se necessário ações pedagógicas 

diferenciadas visando um maior engajamento dos alunos e principalmente, visando 

estimular o pensamento crítico e científico nos mesmos, o que consequentemente 

pode promover o letramento científico. Neste contexto Schram e Carvalho (2019, 

p.2) explicam que a escola deve ser capaz de “trabalhar um currículo significativo, 

preparada para que o ensino e a aprendizagem de fato se efetivem, em que a 

proposta político pedagógica esteja alicerçada a uma pedagogia crítica, capaz de 

desafiar o educando a pensar criticamente”. 

Contudo, ao realizar os primeiros estudos sobre aula de campo percebi 

que às aulas de biologia no ensino médio, historicamente têm sido trabalhadas de 

forma expositiva, centradas na repetição do livro didático e restringindo-se à 

memorização, aumentando o desestimulo e desinteresse dos alunos, o que 

invariavelmente põe um limite ao aprendizado do aluno e dificulta a construção de 

conhecimento das ciências em geral (OLIVEIRA, 2016; MONTENEGRO, 2008). 

Sobre essa abordagem do ensino de ciências, Sousa e colaboradores (2015) 

explicam que: 

 
O ensino de ciências [...] tem se mostrado pouco eficaz no que diz respeito 
ao desenvolvimento de habilidades que levem os alunos a se questionarem 
sobre os fenômenos ocorridos na natureza. É importante que os alunos 
conheçam os principais produtos da ciência, compreender os métodos que 
são utilizados em ciências e como ela age de maneira transformadora na 
nossa sociedade. (SOUSA et. al., 2015, p.1) 
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Essa forma tradicional de trabalhar o ensino de biologia encontra grande 

dificuldade em atingir os objetivos de ensino e aprendizagem. Oliveira (2016) nos diz 

que: 

 
em meio aos problemas vivenciados na sala de aula hoje, percebe-se a 
dificuldade de produzir conhecimento diante de metodologias conteudistas 
que pouco se importam com as necessidades dos estudantes e que ainda 
são largamente utilizadas nas escolas. (OLIVEIRA, 2016, p.18) 
 

A ligação do ensino tradicional com o desestimulo dos alunos e o não 

cumprimento dos objetivos de aprendizagem exige que a biologia passe de 

disciplina estritamente teórica para uma que contemple muitas aulas práticas e 

atividades extraclasse visando facilitar a assimilação dos conteúdos (OLIVEIRA, 

2016; MONTENEGRO, 2008). Silva Júnior e Barbosa (2009) nos ensinam que: 

 
É notável que uma forma didática tradicional, especialmente na área 
biológica, com muitas técnicas pouco ou totalmente ineficazes, torna o 
ensino monótono, desconexo e desvinculado do cotidiano do aluno. Gera-
se, dessa forma, conhecimentos equivocados e confusos sobre vários 
temas das ciências biológicas, tendo por consequência um ensino pouco 
eficaz, que por vezes pode até confundir ainda mais os conhecimentos 
científicos que o aluno já possui. (SILVA JÚNIOR, BARBOSA, 2009, p.1) 
 

Para que as aulas de biologia se tornem mais atraentes é necessária a 

implantação de metodologias ativas fazendo com que os processos de ensino e 

aprendizagem aconteçam mais facilmente. Sousa e colaboradores (2016) explicam 

que o processo de aprendizagem é “um procedimento muito complexo, que envolve 

entrega tanto do docente quanto dos discentes. Para que possa acontecer, deve 

haver uma sintonia somada a interesses e empenhos vindos de todo corpo formador 

do espaço escolar”. 

Com uso de metodologias ativas a compreensão de diversos conteúdos 

de biologia, como das relações entre os seres humanos e o ambiente em que vivem 

e as relações ecológicas intraespecíficas e interespecíficas podem ter seu 

aprendizado melhorado (OLIVEIRA, 2016; MONTENEGRO, 2008). 

As metodologias ativas, dentre elas destaco as aulas de campo, facilitam 

o processo de construção de conhecimentos, que desagua na aprendizagem dos 

alunos. Torres (2013) nos ensina que: 

 
A ocorrência da aprendizagem implica o crescimento e modificação do 
conceito. A partir de um conceito geral (já incorporado pelo aluno) o 
conhecimento pode ser construído de modo a interliga-se com novos 
conceitos facilitando a compreensão das novas informações o que dá 
significado real ao conhecimento adquirido. As novas ideias só podem ser 
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aprendidas e retidas de maneira útil caso se refiram a conceitos e 
proposições já disponíveis, que proporcionam as âncoras conceituais. 
(TORRES, et. al., 2013, p.111) 
 

Outro aspecto a ser levado em consideração é que a ciência ultimamente 

vem exercendo uma grande influência em nossa vida cotidiana o que fez com que 

aumentasse significativamente o interesse pelo ensino contextual de ciências como 

forma de superar a separação entre os conteúdos científicos e sua aplicação no 

cotidiano (PRESTES, CALDEIRA, 2009) e nesse contexto é interessante 

desenvolver e incentivar novas estratégias e metodologias em educação científica. 

Zancan (2000) explica que para a UNESCO: 

 
A educação científica, em todos os níveis e sem discriminação, é requisito 
fundamental para a democracia. Igualdade no acesso à ciência não é 
somente uma exigência social e ética: é uma necessidade para a realização 
plena do potencial intelectual do homem. (ZANCAN, 2000, p.6) 

 
Neste ponto é dever de todo professor atuar buscando estratégias 

metodológicas que favoreçam a educação científica em seus alunos para que estes 

possam, de forma igualitária, agir satisfatoriamente nas exigências da sociedade 

moderna. Pereira e seus colaboradores (2016, p.2) explicam que “o papel do 

professor é o de investigar, fomentar, incentivar, e conduzir seus alunos a obterem 

conhecimento”. 

No entanto, para que esse objetivo seja alcançado, é preciso oferecer 

ferramentas e informações aos docentes para que estes possam inserir os 

estudantes no mundo científico, tornando-os construtores do seu próprio 

conhecimento (AMOEDO et. al., 2016). 

Neste aspecto entendo que as aulas de campo podem ser uma relevante 

estratégia pedagógica se utilizadas da forma correta, e que precisam ter essa 

importância reafirmada, visto que os alunos, e até mesmo alguns professores, veem 

as aulas de campo apenas como um mero passeio. 

Algumas escolas já têm utilizado as aulas de campo como estratégia de 

ensino há alguns anos, em alguns casos com êxito, em outros com algumas 

dificuldades operacionais e pedagógicas. A aula de campo, quando bem utilizada, 

busca contextualizar um conteúdo meramente teórico levando o aluno a realizar 

observações in loco, o que estimula o aluno a pensar com curiosidade, característica 

sistematizada pela metodologia científica. Braga (2015, p.1) explica que “na medida 

em que incentivamos a curiosidade, que perguntamos, pesquisamos, que deixamos 
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viajar no pensamento, na imaginação, estamos contribuindo para o desenvolvimento 

do pensamento científico”. 

Desta forma, partindo de todas as reflexões apontadas, a presente 

pesquisa inicia com seguinte questão norteadora: as aulas de campo podem 

contribuir significativamente para o aprendizado? Que outros aspectos podem ser 

desenvolvidos a partir das aulas de campo? 

Tendo como ponto de partida a utilização da aula de campo como 

estratégia didática para o desenvolvimento do letramento científico e o pensamento 

crítico, tive o desafio de encontrar um ambiente natural propício a sua realização. 

Neste momento tive o desejo de aliar a minha prática pedagógica com a minha 

história de vida. Apesar de ter nascido em Juazeiro do Norte, desde meu primeiro 

dia de vida até o dia que casei, vivi na cidade de Missão Velha, região do Cariri 

Cearense, e quando criança meu pai costumava me levar, e aos meus irmãos, para 

a Cachoeira de Missão Velha, que posteriormente se tornaria um dos geossítios do 

Geopark Araripe, primeiro Geopark a ser criado na América Latina e Caribe 

(CEARÁ, 2010). 

Acredito que o Geopark Araripe é um ambiente propício ao estudo de 

diversos conteúdos da disciplina de biologia, especialmente os relacionados à 

educação ambiental, é o palco perfeito para trabalhar aulas de campo como 

estratégia metodológica em educação científica com uma abordagem inter e 

transdisciplinar. 

Assim, partindo da premissa de que acredito que os meus alunos vão 

aprender mais e vão desenvolver habilidades e competências no Geopark Araripe, 

esta pesquisa tem como objetivo principal: compreender as percepções dos alunos e 

professores em relação a aspectos do conteúdo de biologia e outras habilidades 

específicas a partir de uma aula de campo no Geopark Araripe. 

Para tanto, como produto educacional, foi produzido um guia de aula de 

campo no Geopark Araripe que foi aplicado aos meus alunos do primeiro ano do 

ensino médio e disponibilizado no site www.auladecampo.com.br. 

 

1.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Esta pesquisa foi realizada com alunos do primeiro ano regular da Escola 

Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Almiro da Cruz, localizada na 
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zona rural de Barbalha – CE. Quanto a abordagem esta pesquisa seguiu os 

paradigmas da pesquisa qualitativa que para Borgan (1982 apud TRIVIÑOS, 1987, 

p.128-130) “tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como instrumento-chave; [...] os pesquisadores qualitativos estão preocupados com 

o processo e não simplesmente com os resultados e o produto [...] o significado é a 

preocupação essencial na abordagem qualitativa”. 

Já em relação aos seus objetivos essa pesquisa caracteriza-se como 

exploratória. Seguindo os ensinamentos de Selltiz e seus colaboradores (1965), 

Oliveira (2011) nos ensina que: 

 
Enquadram-se na categoria dos estudos exploratórios todos aqueles que 
buscam descobrir idéias e intuições, na tentativa de adquirir maior 
familiaridade com o fenômeno pesquisado. Nem sempre há a necessidade 
de formulação de hipóteses nesses estudos. Eles possibilitam aumentar o 
conhecimento do pesquisador sobre os fatos, permitindo a formulação mais 
precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas pesquisas 
mais estruturadas. (OLIVEIRA, 2011, p.21) 
 

Durante as etapas da pesquisa onde houve a participação de alunos 

utilizei uma observação participante que para Oliveira (2008, p.1) é onde “os 

investigadores imergem no mundo dos sujeitos observados, tentando entender o 

comportamento real dos informantes, suas próprias situações e como constroem a 

realidade em que atuam”. 

Para a obtenção de dados esta pesquisa foi realizada em 5 fases 

principais: a primeira fase constou de uma aula teórica para explicar aos alunos os 

objetivos e metodologias da pesquisa. A segunda fase caracterizou-se pela 

realização de uma aula de campo no Geopark Araripe (caracterizado no Capítulo 7). 

Com a realização da aula de campo os alunos foram convidados a 

participarem da terceira fase que consistiu na aplicação de um grupo focal com o 

objetivo de colher as impressões dos alunos sobre a aula de campo. Dias (2000) 

explica que um grupo focal tem por objetivo: 

 
identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a 
respeito de um determinado assunto, produto ou atividade. Seus objetivos 
específicos variam de acordo com a abordagem de pesquisa. Em pesquisas 
exploratórias, seu propósito é gerar novas idéias ou hipóteses e estimular o 
pensamento do pesquisador. (DIAS, 2000, p.3) 
 

A quarta fase da pesquisa foi a aplicação de uma entrevista 

semiestruturada com os demais professores que participaram da aula de campo. 

Para Triviños (1987, p.151) a entrevista semiestruturada “favorece não só a 
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descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 

sua totalidade”. 

Na quinta etapa foi realizado o processamento dos dados obtidos 

utilizando-se o software IRaMuTeQ. 

Após a obtenção e análise dos dados elaborei o produto educacional, que 

neste caso é um roteiro de aula de campo no Geopark Araripe e que se encontra 

disponível em um portal, podendo ser acessado através do website 

www.auladecampo.com.br. Neste site disponibilizo também outros roteiros de aula 

de campo bem como a íntegra dessa dissertação. 

 

1.2 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Inicialmente realizei uma revisão de literatura tendo uma abordagem 

sistemática sobre as aulas de campo como método pedagógico de ensino de 

biologia desbravando sua origem no Brasil e sua importância para a educação 

científica, ambiental e sustentabilidade, além de outros temas pertinentes em 

biologia, bem como os aspectos relativos a inter e transdisciplinaridade. 

O referencial teórico foi elaborado abordando no Capítulo 3, uma reflexão 

sobre a alfabetização científica e letramento científico e apresentando o PISA. Em 

seguida procuro relacionar a inter e transdisciplinaridade com a educação científica 

como forma de preparar o “terreno” para apresentar a aula de campo como uma 

estratégia metodológica para se obter uma melhora no letramento científico dos 

alunos do ensino médio. 

No Capítulo 4 faço reflexões teóricas sobre a aula de campo iniciando 

pela busca de uma definição única sobre aula de campo. Cabe ressaltar que neste 

trabalho utilizo o termo aula de campo como forma de enfatizar que, apesar de ser 

fora da sala de aula, se trata de uma aula e que por isso deve ter seus fins 

pedagógicos atendidos. Em seguida trago o histórico das aulas de campo desde 

suas prováveis origens no Reino Unido século XVI passando pelas experiências de 

Freinet na França e chegando ao Brasil com os Ginásios Vocacionais e Colégios de 

Aplicação na década de 1940. 

Faço uma breve reflexão sobre as dificuldades encontradas pelas escolas 

que trabalhavam aula de campo durante o período de ditadura militar (década de 

1970) passando pela redemocratização e o surgimento de agências de turismo e 
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organizações não governamentais especializadas em viagens e excursões escolares 

(década de 1980). Concluo o texto sobre o histórico mostrando as dificuldades 

atuais para a realização de aulas de campo como a diminuição, por parte do poder 

público, dos investimentos em educação. Encerro o capítulo sobre aula de campo 

fazendo um aprofundamento sobre as aulas de campo em ambientes naturais. 

No Capítulo 5 escrevo sobre aula de campo como estratégia 

metodológica para o ensino de biologia. Faço também uma reflexão sobre as aulas 

de campo como facilitadora dos processos de ensino e aprendizagem. Por fim, para 

comprovar a eficácia da aula de campo como estratégia metodológica faço uma 

abordagem da importância das aulas de campo em espaços não formais. 

No Capítulo 6 falo especificamente da aula de campo e o ensino de 

biologia explicando como as aulas de campo, especialmente quando realizadas nas 

proximidades da residência dos alunos, podem atuar de forma efetiva na construção 

de significados dos conteúdos de biologia. Continuo refletindo sobre a aula de 

campo e a inter e transdisciplinaridade, agora com um pouco mais de profundidade 

e especialmente voltadas para o ensino de biologia. Em seguida falo dos diversos 

conteúdos de biologia e como as aulas de campo, especialmente no Geopark do 

Araripe, podem melhorar a compreensão destes conteúdos. 

No Capítulo 7 falo sobre o Geopark Araripe, explicando do macro (Rede 

Global de Geopark) para o micro (geossítios do Geopark Araripe). Neste trabalho 

procurei utilizar como forma de escrita a mesma grafia constante no site oficial do 

Geopark Araripe em detrimento as demais formas apresentadas em outras 

literaturas, dessa forma utilizo Geopark ao invés de geoparque, e geossítios no lugar 

de geosítio ou geo-sítio (GEOPARK ARARIPE, 2019).  
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2   OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Compreender as percepções dos alunos e professores em relação a 

aspectos do conteúdo de biologia e outras habilidades específicas a partir de uma 

aula de campo no Geopark Araripe. 

 

2.2  ESPECÍFICOS 

 

a) Elaborar um roteiro interdisciplinar de aula de campo no Geopark 

Araripe; 

b) Avaliar as implicações do roteiro de aula de campo para o 

fortalecimento do ensino de biologia; 

c) Analisar as aulas de campo como estratégia metodológica, didática e 

pedagógica, inter e transdisciplinar em educação científica; 

d) Investigar as aulas de campo enquanto estratégia metodológica para a 

construção de significados dos conteúdos de biologia; 

e) Verificar se as aulas de campo favorecem o desenvolvimento do 

pensamento crítico; 

f) Construir um website para hospedar o roteiro e servir como plataforma 

para disponibilizar arquivos e informações sobre aula de campo. 
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3   EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

3.1 REFLETINDO A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A ciência é o melhor caminho para a compreensão do mundo já que 

vivemos em um período da existência humana muito influenciado pelo 

desenvolvimento científico e tecnológico. A formação científica é imprescindível para 

a formação geral de qualquer cidadão (ROITMAN, 2007; LEÓN, COLÓN, 

ALVARADO, 2013; MACEDO, 2016). 

 
A necessidade de assegurar uma cultura científica para todos, se baseia em 
uma visão democrática, já que supõe que essa formação contribui no 
desenvolvimento dos países e permite aos cidadãos participarem das 
decisões que a sociedade deve tomar sobre problemas sociocientíficos e 
sociotecnológicos cada vez mais complexos. (MACEDO, 2016, p.6) 
 

A educação científica vem sendo colocada em evidência não só para o 

ensino de ciências, mas sobretudo para o desenvolvimento social e cultural das 

pessoas. Torres (2017, p.196) afirma que “a ciência deve contribuir, de alguma 

forma, para a melhoria da qualidade de vida no planeta”.  Léon, Colón e Alvarado 

(2013) explicam que a ciência não pertence exclusivamente a elite científica, política 

e econômica, pelo contrário, ela deve ajudar a satisfazer as necessidades mais 

urgentes e a melhorar os níveis de qualidade de vida da sociedade em geral. 

Baseado nos estudos de Rodríguez (2010) os mesmos autores afirmam que:  

 
A ciência e a tecnologia melhoram os processos cotidianos das pessoas, 
ajudam a superar a pobreza e dá esperança de vida para os cidadãos. Por 
tanto, se parte do reconhecimento de que a ciência e a tecnologia também 
podem gerar conhecimento, ajudam a modificar a realidade e a transformar 
nossas aspirações e o coletivo. (LEÓN; COLÓN; ALVARADO, 2013, p.1) 
 

O conhecimento científico chega à maioria das pessoas através do que é 

ensinado na escola, o que faz com que a escola ganhe um valor social ainda maior. 

Desta forma, o ambiente escolar torna-se um local de grande relevância para 

compreender as implicações sociais da aplicação da ciência e tecnologia (DAVEL, 

2017). Para Roitman (2007) a educação científica: 

 
Desenvolve habilidades, define conceitos e conhecimentos estimulando a 
criança a observar, questionar, investigar e entender de maneira lógica os 
seres vivos, o meio em que vivem e os eventos do dia a dia. Além disso, 
estimula a curiosidade e imaginação e o entendimento do processo de 
construção do conhecimento. Investir no conhecimento científico contribuirá 
para que os resultados estejam ao alcance de todos. Além disso, é 
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fundamental para que a sociedade possa compreender a importância da 
ciência no cotidiano. (ROITMAN, 2007, p.8) 
 

Mas conseguir uma definição única sobre Educação Científica ou 

Letramento Cientifico não é algo fácil. Para Gomes (2015) o letramento científico 

não tem uma “definição universal”. O autor compreende que: 

 
Algumas métricas usadas exploram fatos, conceitos, e vocabulários, 
enquanto outras definições enfatizam os processos de raciocínio e 
habilidades científicas. Por outro lado, até mesmo o termo “letramento 
científico” que nos Estados Unidos e muitas partes da Europa 
corresponderia a uma tradução de scientific literacy, na Grã-Bretanha é 
geralmente usado como sinônimo de “compreensão pública da ciência”, e 
na França e no Canadá, como cultura científica”. No Brasil, o termo 
“alfabetismo científico” também é muito utilizado como a mesma conotação 
de letramento científico. (GOMES, 2015, p.37) 
 

Quando se leva em consideração os estudos sobre a língua portuguesa, 

chego à conclusão que existe uma diferença substancial entre alfabetização e 

letramento. Soares (2010) explica que: 

 
A pessoa que aprende a ler e a escrever – que se torna alfabetizada – e 
que passa a fazer uso da leitura e da escrita, a envolver-se nas práticas 
sociais de leitura e escrita – que se torna letrada – é diferente de uma 
pessoa que não sabe ler e escrever – é analfabeta – ou, sabendo ler e 
escrever, não faz uso  da leitura e da escrita – é alfabetizada mas não é 
letrada. (SOARES, 2010, p.36 apud CUNHA, 2017, p.172) 
 

Neste sentido, o aluno que estudou ciência, mas não sabe colocá-la em 

prática no seu dia-a-dia e não sabe reagir as necessidades dos conhecimentos 

científicos da sociedade atual não possui letramento científico, mesmo tendo 

estudado ciências, em suas diferentes vertentes, durante toda a sua vida escolar. 

Um dos objetivos centrais deste trabalho é incentivar o uso da aula de campo como 

uma estratégia metodológica para o desenvolvimento do letramento científico nos 

alunos do ensino médio. 

 

3.2 PISA 

 

Continuando a abordagem sobre educação científica passo a discorrer 

agora sobre o PISA - Programme for International Student Assessment (Programa 

Internacional de Avaliação dos Estudantes), que é uma avaliação internacional 

desenvolvida e coordenada pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) que tem por objetivo medir o desempenho dos estudantes em 
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Leitura, Matemática e Ciências (MURI, 2017; NORA; BROIETTI, 2017; LINGARD, 

2016; BARROSO, 2010). 

O PISA é dividido em ciclos de avaliação, onde em cada ciclo uma das 

três áreas cognitivas (leitura, matemática ou ciências) é o principal foco. Muri (2017) 

explica que quando o foco do PISA é ciências: 

 
a maior parte dos itens avaliados está centrada nessa área 
(aproximadamente dois terços do total do teste), gerando oportunidades 
para se estudar, em uma perspectiva comparada, o desempenho dos 
estudantes brasileiros em Ciências. (MURI, 2017, p. 19) 

 

Sobre o desempenho dos países no PISA, Lingard (2016, p.614) afirma 

que este é “classificado conforme a qualidade (resultados nas avaliações) e a 

equidade (distribuição dos resultados e a força das correlações entre o contexto 

socioeconômico e o desempenho)”.  

Em relação a ciência como área avaliada, o PISA utiliza a expressão 

“letramento científico” que tem origem no termo inglês “scientific literacy” (NORA; 

BROIETTI, 2017). Neste contexto Muri (2017) explica que: 

 
O Letramento Científico no PISA refere-se tanto à compreensão de 
conceitos científicos como à capacidade de aplicar esses conceitos e 
pensar sob uma perspectiva científica. Portanto, está associado à 
capacidade de ir além da simples aquisição de conhecimentos, 
demonstrando competência para aplicar esses conhecimentos em situações 
do dia-a-dia e busca examinar a capacidade dos estudantes para analisar, 
raciocinar e refletir ativamente sobre seus conhecimentos e experiências, 
enfocando competências que serão relevantes para suas vidas futuras. 
(MURI, 2017, p. 20) 
 

De acordo com a Matriz de Ciências do PISA 2015, o letramento 

científico: 

 
requer não apenas o conhecimento de conceitos e teorias da ciência, mas 
também o dos procedimentos e práticas comuns associados à investigação 
científica e de como eles possibilitam o avanço da ciência. Assim, indivíduos 
cientificamente letrados têm o conhecimento das principais concepções e 
ideias que formam a base do pensamento científico e tecnológico, de como 
tal conhecimento é obtido e justificado por evidências ou explicações 
teóricas. Portanto, define-se o letramento científico em termos da 
capacidade de uso do conhecimento e da informação de maneira interativa. 
(OCDE, 2016, p. 36) 
 

Nora e Broietti (2017) explicam que o letramento científico pode ser 

definido a partir de três competências, onde o estudante é capaz de reconhecer 

fatos do cotidiano relacionando-os com conhecimentos científicos. Estas 

competências são:  



28 

 

1 – Explicar fenômenos cientificamente: reconhecer, oferecer e avaliar 
explicações para fenômenos naturais e tecnológicos; 2 – Avaliar e planejar 
experimentos científicos: descrever e avaliar investigações científicas e 
propor formas de abordar questões cientificamente; 3 – Interpretar dados e 
evidências cientificamente: analisar e avaliar os dados, afirmações e 
argumentos, tirando conclusões científicas apropriadas (OECD, 2013, p.7 
apud NORA; BROIETTI, 2017, p.61). 
 

Os conhecimentos são avaliados buscando evidenciar a utilização bem-

sucedida das três competências requeridas para o letramento científico, 

reconhecendo que há um elemento afetivo para que o estudante as mostre. Esse 

elemento é representado por suas atitudes ou disposição para a ciência. 

O PISA é uma poderosa fonte comparativa, a nível internacional, sobre o 

desempenho do Brasil no que concerne à educação científica, especialmente ao 

letramento científico. O PISA 2015 fornece uma escala que se baseia em todas as 

questões de ciências da avaliação. A escala de ciências para o PISA 2015 foi 

dividida em sete níveis de proficiência, seis deles (Figura 2) alinhados com os níveis 

definidos em 2006 (ordenados do maior, nível 6, para o menor, nível 1a, 

anteriormente designado nível 1). À base da escala, adicionou-se um novo nível 

(1b), contemplando a descrição das tarefas mais fáceis da avaliação, para indicar as 

habilidades dos estudantes com desempenho abaixo do nível 1a (OCDE, 2016). 
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Figura 1 - Relação entre as questões e o desempenho dos estudantes em uma 

escala de proficiência 

 

Fonte: OCDE (2016), PISA 2015 Results (volume I): Excellence and Equity in Education. 

 

A partir dos resultados do PISA 2015 (figura 2), pode-se constatar que o 

desempenho dos alunos brasileiros se encontra abaixo da média dos alunos em 

países da OCDE nos principais níveis de proficiência, os que conferem proficiência 

alta e moderada (OCDE, 2016, p. 48). A média dos alunos brasileiros foi de 401 ante 

493 da média dos alunos dos países da OCDE. Apenas 1% do grupo de alunos 

brasileiros do sexo masculino e 0,5% do grupo de alunas brasileiras do sexo 

feminino estão no nível mais elevado de proficiência em ciências no PISA (OCDE, 

2015), o que é um resultado decepcionante. 
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Figura 2 - Descrição resumida e percentual de estudantes nos sete níveis de 

proficiência em ciências – PISA 2015 

 
Fonte: OCDE, INCP. 

 

Baseado nestes resultados nota-se que é extremamente necessário o uso 

de novas metodologias pedagógicas para o desenvolvimento da educação científica, 

especialmente do letramento científico, nas escolas brasileiras. Acredito que a aula 

de campo pode ser utilizada como uma estratégia para metodologias ativas de 

fomento ao letramento científico visto que em um ambiente natural o estudante está 
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imerso a vários estímulos diferentes e pode fazer ligações com os conteúdos das 

ciências, especialmente biologia, abordados em sala de aula. 

 

3.3 A INTER E TRANSDISCIPLINARIDADE COMO ALIADA NO 

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Antes de discorrer sobre o papel da inter e da transdisciplinaridade na 

aula de campo (seção 6.2) faz-se necessário compreender um pouco sobre o 

significado destas palavras, sua relação com a educação científica e a necessidade 

de propormos atividades inter e transdisciplinares nas escolas públicas. Assumpção 

(2013) ao discorrer sobre a etimologia do termo interdisciplinaridade explica que 

este: 

 
se compõe de um prefixo - inter - e de um sufixo - dade - que, ao se 
justaporem ao substantivo – disciplina - nos levam à seguinte possibilidade 
interpretativa, onde: inter, prefixo latino, que significa posição ou ação 
intermediária, reciprocidade, interação (como "interação", temos aquele 
fazer que se dá a partir de duas ou mais coisas ou pessoas - mostra-se, 
pois, na relação sujeito-objeto). Por sua vez, dade (ou idade), sufixo latino, 
guarda a propriedade de substantivar alguns adjetivos, atribuindo-lhes o 
sentido de ação ou resultado de ação, qualidade, estado ou, ainda, modo de 
ser. Já a palavra disciplina, núcleo do termo, significa a epistemé, podendo 
também ser caracterizada como ordem que convém ao funcionamento 
duma organização, ou ainda, um regime de ordem imposta ou livremente 
consentida. (ASSUMPÇÃO, 2013, p.29-30 apud MORAES, 2018, p. 30)  
 

A interdisciplinaridade pode ser interpretada como um movimento de 

busca e integração de conhecimentos. Do ponto de vista das ciências Wilke (2013) 

afirma que a interdisciplinaridade busca uma: 

 
necessária aproximação entre áreas científicas, somando a simplicidade 
discernível e finita de uma realidade mecânica e calculável a uma infinita 
complexidade de sistemas biológicos, ambientais e sociais. Assim sendo, a 
interdisciplinaridade constitui-se em uma atividade fundamental para 
aquisição do conhecimento e experimentos alternativos que complementem 
o ensino de uma forma mais abrangente. (WILKE, 2013, p.5) 
 

Para Fernandes e Strieder (2016, p.13) a interdisciplinaridade na escola, 

além de superar a fragmentação do ensino, obtém uma considerável melhoria na 

qualidade do ensino, na formação humana e consequentemente na compreensão da 

realidade. Para que estes resultados sejam obtidos os professores devem estar 

comprometidos com a prática interdisciplinar. Lück (1994) explica que: 
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Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e engajamento 
de educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do 
currículo escolar entre si e com a realidade, de modo a superar a 
fragmentação do ensino, objetivando a formação integral dos alunos, a fim 
de que possam exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global 
de mundo e serem capazes de enfrentar os problemas complexos, amplos e 
globais da realidade atual. (LÜCK, 1994, p. 64 apud FERNANDES; 
STRIEDER, 2016, p.13) 

 
Para Arantes e Santana (2017, p.4) a interdisciplinaridade sugere um 

diálogo entre duas ou mais disciplinas onde ocorre troca de conhecimentos e de 

métodos entre todos os envolvidos. Já a transdisciplinaridade ultrapassa o conceito 

de disciplina. Não é por acaso que a transdisciplinaridade tem o mesmo prefixo 

empregado na palavra “transgressão” que tem como um de seus significados “além 

de”, na transdiscipliniridade literalmente vamos além do conceito de disciplina. 

Arantes e Santana (2017) sugerem que a transdisciplinaridade: 

 
Não se satisfaz em esperar por interações ou reciprocidades entre 
pesquisas especializadas, mas situa essas interações ou reciprocidades em 
uma unidade do conhecimento, o que permitiria aos sujeitos abandonar 
pontos de vista particulares de cada tema ou disciplina em prol da produção 
de um saber autônomo do qual resultariam novos objetos e métodos. 
(ARANTES; SANTANA, 2017, p.4) 
 

O criador da palavra transdisciplinar foi Piaget em 1970 durante o I 

Seminário Internacional de Pluri e Interdisciplinaridade, surgindo de uma visão 

científica com o objetivo de uma unidade do conhecimento, utilizando elementos que 

vão muito além das disciplinas e que em síntese procura compreender a 

complexidade (TEIXEIRA, 2015; NASCIMENTO, 2015). 

 
A Transdisciplinaridade surge nesse contexto científico que extrapola o 
domínio das disciplinas, alcançando as artes, as tradições, as relações 
sociais, as relações com a natureza e a relação do ser humano consigo 
próprio. (NASCIMENTO, 2015, p.53) 
 

Etimologicamente Nicolescu (1999) explica que na palavra 

transdisciplinaridade: 

 
o prefixo “trans” indica, diz respeito àquilo que está ao mesmo tempo entre 
as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer 
disciplina. Seu objetivo é a compreensão do mundo presente para o qual 
um dos imperativos é a unidade do conhecimento. (NICOLESCU, 1999, 
p.16) 
 

Seguindo os ensinamentos de Nicolescu (1999), Arantes e Santana 

(2017, p.5) explicam que a transdisciplinaridade “refuta quaisquer tentativas de 

reduzir o humano a uma definição ou a qualquer estrutura formal”. Os autores 
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explicam que a transdisciplinaridade é uma atitude libertadora, não se limitando “à 

educação quase sempre oferecida pelas instituições ou programas de ensino” e que 

muitas vezes, por ser engessada e sem espaço para inovações, não consegue 

passar para os alunos uma aprendizagem adequada para o momento atual da 

sociedade. Sobre esse assunto, Santana e Câmara (2017) afirmam que: 

 
A quase total ausência de práticas transdisciplinares nas escolas públicas 
pode ser um dos aspectos que fazem com que a educação não seja 
atraente para nossos jovens. De fato, a divisão acentuada entre os campos 
do conhecimento pode fazer com que o estudante não se sinta atraído à 
escola, muito menos esteja propenso a construir pontes entre o que 
aprende e sua vida pessoal. (SANTANA; CÂMARA, 2017, p.2) 
 

O fato da educação não ser atraente aos alunos prejudica muito o 

aprendizado de ciências, e consequentemente o letramento científico dos alunos. A 

sociedade atual, que é muito dependente da tecnologia, precisa ter letramento 

científico adequado e reconhecer a ciência em seu próprio ambiente, 

compreendendo a relação entre saber científico, tecnológico e os diferentes 

contextos sociais em prol da melhoria da sua qualidade de vida (FRANÇA, et al, 

2016). Nesta mesma linha de pensamento Souza e Strohschoen (2016) explica que 

o ensino de biologia precisa se adequar as novas tecnologias e exigências da 

sociedade. Os autores afirmam que: 

 
faz-se necessário adequar a direção de como conduzir a construção do 
conhecimento de Biologia tendo em vista as novas mudanças no cenário 
social, ou seja, novas descobertas na biologia molecular, celular, 
transgênicos, inseminação “in vitro”, nanotecnologia entre tantas outras 
possibilidades à margem do que hoje ensina a Biologia. (SOUZA; 
STROHSCHOEN, 2016, p.2) 
 

A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade podem atuar de forma 

positiva nesta problemática melhorando o letramento científico dos alunos, 

principalmente quando fomentam a promoção de atividades que levantam questões 

instigantes e aumentam a curiosidade dos alunos. Esta relação entre a inter e 

transdisciplinaridade e o letramento científico precisa ser mais utilizada nas escolas, 

por esse motivo, no Capítulo 6, discorrerei sobre a relação entre a aula de campo e 

a inter e transdisciplinaridade, e como produto educacional proporei uma aula de 

campo interdisciplinar com o objetivo de melhorar o letramento científico dos alunos.  
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4 AULA DE CAMPO 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE AULA DE CAMPO 

 

Não existe um consenso entre os diversos autores estudados sobre qual 

termo aplicar às atividades extraclasses, neste capítulo passo a procurar uma 

definição sobre as diversas nomenclaturas utilizadas e ao final darei minha 

contribuição e explicarei por que prefiro utilizar Aula de Campo no lugar das outras 

opções apresentadas. 

Em reportagem do jornal Folha de São Paulo do dia 02 de outubro de 

2008, a repórter Rosely Sayão ao falar sobre estudo do meio utiliza as expressões 

passeio, excursão, acampamento, saída de classe e atividade cultural procurando 

evidenciar que todas têm as suas diferenças, principalmente suas metodologias e 

objetivos pedagógicos próprios, o que demonstra uma certa dificuldade de utilizar 

um termo único. 

Fernandes (2007) faz uma classificação dessa nomenclatura quanto a 

distância da escola e duração da atividade. Dessa forma o autor classifica como 

excursão as atividades no entorno da escola, saída a campo e visita as atividades 

na própria cidade, Trabalho de Campo, Viagem de Estudo, Estudo de Campo e 

Estudo do Meio as que envolvem um maior deslocamento e consequentemente um 

tempo maior de atividade. 

A liberdade do ambiente fora da sala de aula favorece os processos de 

ensino e aprendizagem e consequentemente a produção de conhecimento dos 

alunos. Oliveira (2016) usa o termo aula-passeio, e a define como as atividades que: 

 
ocorrem fora dos espaços escolares, em ambientes naturais e espaços não 
formais, nestas aulas os estudantes são livres para fazerem suas 
observações, suas indagações, a produção do conhecimento ocorre de 
acordo com seus interesses. (OLIVEIRA, 2016, p.18) 
 

Viveiro (2006) e Fernandes (2007) preferem chamar de Atividades de 

campo, enquanto Viveiro (2006, p. 32) nos diz que “as atividades de campo 

permitem a exploração de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais”, 

Fernandes (2007) afirma que: 

 
Atividade de campo em ciências é o estudo in loco de uma realidade extra-
classe (...) No campo, as atividades envolvem o exercício dos sentidos para 
aprender informações do meio visitado, muito embora também sejam 
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utilizadas informações provenientes de outras fontes, como da bibliografia, 
das aulas, palestras ou falas interpretativas. (FERNANDES, 2007, p.22-23) 
 

Em relação ao trabalho de campo Guimarães (1999, p. 2-3) afirma que 

este deve ser utilizado como um “procedimento de ensino importante para o 

desenvolvimento de práticas relacionadas com a Educação Ambiental” e que deve 

buscar a “inserção adequada da temática ambiental no processo educativo, bem 

como, a conscientização pública sobre o meio ambiente e em particular, sobre a 

questão da gestão das águas”. O autor salienta ainda que um bom trabalho de 

campo busca identificar, discutir e intervir para que os problemas ambientais sejam 

resolvidos. 

Continuando na temática ambiental e seguindo na busca por uma 

nomenclatura adequada para as atividades fora da sala de aula Goettems (2016, p. 

18) nos apresenta o estudo do meio como sendo “um importante método para a 

abordagem multidimensional da temática ambiental urbana na escola”. Para o 

Governo do Estado de São Paulo o estudo do meio é: 

 
uma modalidade didática em que se substitui a sala-de-aula por outro 
ambiente, seja uma fábrica, um museu, uma feira-livre, um quarteirão, a 
praça em frente à escola etc.. (...) [Refere-se] a um ambiente (natural ou 
não) habitado por vários seres vivos, onde haja condições para o estudo e a 
compreensão das relações entre os vários seres vivos que o habitam, das 
relações entre eles e os outros componentes do meio e da interação do 
homem com todos eles (SÃO PAULO, 1993, p. 56 apud VIVEIRO, 2006, p. 
33). 
 

Libâneo (1991) vai mais adiante na definição afirmando que o estudo do 

meio: 

 
mais do que uma técnica didática, é um componente do processo de ensino 
pelo qual a matéria de ensino (fatos, acontecimentos, problemas, ideias) é 
estudada no seu relacionamento com fatos sociais a ela conexos. [...] não 
se restringe a visitas, passeios ou excursões, mas se refere a todos os 
procedimentos que possibilitam o levantamento, a discussão e a 
compreensão de problemas concretos do cotidiano do aluno, da sua família, 
do seu trabalho, da sua cidade, região, país. (LIBÂNEO, 1991, p.171) 
 

Seguindo esta mesma ideia Lopes e Pontuschka (2009) esclarecem que o 

Estudo do Meio: 

 
pode ser compreendido como um método de ensino interdisciplinar que visa 
proporcionar para alunos e professores contato direto com uma 
determinada realidade, um meio qualquer, rural ou urbano, que se decida 
estudar. Esta atividade pedagógica se concretiza pela imersão orientada na 
complexidade de um determinado espaço geográfico, do estabelecimento 
de um diálogo inteligente com o mundo, com o intuito de verificar e de 
produzir novos conhecimentos. (LOPES; PONTUSCHKA, 2009, p.174) 
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Para Fernandes (2007, p.24) o uso do termo estudo do meio “popularizou-

se e perdeu o sentido original, passando a designar praticamente qualquer atividade 

de campo realizada pela escola” o que é confirmado por Sayão (2008) ao afirmar 

que qualquer atividade que envolva a saída dos alunos da escola pode ganhar 

status de estudo do meio. 

Importante destacar que estudo do meio não é o mesmo que aula de 

campo, seguindo os ensinamentos de Goettems (2006), Sousa et al. (2016) nos diz 

que o primeiro termo vem sendo utilizado de forma indiscriminada; no entanto, a 

atividade de campo seria uma das atividades desenvolvidas dentro do estudo do 

meio, prática criada por educadores ao longo de décadas, que possibilita a 

compreensão do mundo e a superação de desafios sociais e educacionais de cada 

momento histórico. 

Em relação a aula de campo propriamente dita Sousa et al. (2016) a 

definem como sendo “o contato direto com o ambiente de estudo fora dos muros 

burocráticos da sala de aula, que permite ao professor o conhecimento de um 

instrumento pedagógico eficiente e bastante proveitoso na relação ensino-

aprendizagem”. 

Oliveira e Correia (2013, p. 165) consideram as aulas de campo como 

ensino formal visto que para as autoras “existe uma estreita relação das aulas de 

campo com as atividades pedagógicas convencionais, as quais são consideradas 

estratégia de ensino (...), pois se encontram totalmente relacionadas aos 

acontecimentos da sala de aula”. 

Passini, Passini e Malysz (2007, p.15) afirmam que “a aula de campo 

seria um método ativo e interativo, pois o espaço não é fragmentado. Ele é a sala de 

aula, o pátio da escola, o refeitório, o corredor, a rua do colégio, a casa do aluno, o 

bairro, a cidade, o município, o parque florestal, o fundo de vale, entre outros”. 

Optei por utilizar neste trabalho o termo Aula de Campo para deixar claro 

que mesmo em um espaço extraclasse e muitas vezes de uma forma bem lúdica, 

trata-se de uma atividade pedagógica, que precisa ter sua importância como aula 

reafirmada e cuja principal função é a aprendizagem significativa do aluno. 

Baseado nos autores acima citados especialmente Fernandes (2007), 

Passini, Passini e Malysz (2007), Oliveira e Correia (2013), Sousa et al. (2016) e 

Oliveira (2016) entendo que aula de campo é uma estratégia pedagógica onde os 

processos de ensino e aprendizagem acontecem fora da sala de aula, mas não 
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necessariamente fora da escola. As aulas de campo podem acontecer dentro, nas 

proximidades, ou mesmo em locais distantes da escola, em ambientes naturais ou 

outros locais não formais de ensino.  

 

4.2 HISTÓRICO 

 

As origens das aulas de campo provavelmente remontam pelo gosto do 

ser humano pelas viagens e explorações, o que vem de muito tempo atrás. Souza 

(2011, p. 69) afirma que “a nossa espécie, hoje pandêmica, distingue-se de outras 

pelo enorme potencial exploratório e pela capacidade de desenvolver as estratégias 

adaptativas que nos permitiram, ao longo de alguns milhares de anos, nos dispersar, 

colonizando os ambientes mais diferenciados”. 

Sobre este assunto Marandola Jr e Gratão (2010) afirmam que os relatos 

de viagens, em seus diversos formatos (orais, relatórios escritos, diários, croquis e 

outros desenhos, fotografias) são uma grande fonte de conhecimento. “As viagens, 

explorações e aventuras, independentemente ou não de finalidades científico-

geográficas, respondem a algumas necessidades naturais do ser humano: 

curiosidade, espírito de aventura, gosto pelo enfrentamento de riscos” 

(MARANDOLA JR; GRATÃO, 2010, p.81) entre outros. 

No período das grandes navegações e expedições, além da busca de 

recursos, estas tiveram relevante papel educativo provocando uma grande interação 

e integração cultural aliadas ao domínio do ambiente. O Reino Unido provavelmente 

foi uma das primeiras nações a trabalhar as aulas de campo de forma intencional. 

No século XVI os jovens ingleses viajavam acompanhados por tutores, afim de 

complementar sua formação, sendo que tal atividade era restrita aos oriundos das 

famílias ricas, especialmente os egressos das universidades de Cambridge e Oxford 

(FERNANDES, 2007). 

Por sua ligação direta com a ecologia as aulas de campo sempre tiveram 

uma relação intrínseca com a Biologia. Goodson (2009 apud TREVISAN; SILVA-

FORSBERG, 2014) afirma que em meados do século XX os estudos de campo eram 

defendidos por biólogos influentes e foram incluídos nos currículos de formação de 

graduandos e de professores. 
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Com professores cuja formação incluiu aulas de campo, o que antes era 

restrita apenas ao ensino superior passou a fazer parte também da realidade das 

escolas. Fernandes (2007, p. 32) afirma que essa prática era comum na Europa: 

 
Na França da década de 20 com Freinet, no Reino Unido com a tradição 
dos charity trusts, organizações de utilidade pública mantida por doações, 
como a Royal Geographical Society, desde o século XIX, ou o Field Studies 
Concil, fundado em 1943 e até hoje muito atuante. (FERNANDES, 2007, 
p.32) 
 

Segundo Martins e Aloise (2018) Célestin Freinet “acreditava que todos, 

adultos e crianças, deveriam ter seus direitos garantidos” e questionava a eficiência 

pedagógica das rígidas normas educacionais como “filas, horários e programas 

exigidos oficialmente”. Freinet acreditava ainda que o interesse das crianças poderia 

ser maior fora dos muros da escola, “nos bichinhos que subiam pelo muro, nas 

pedrinhas redondas do rio, no voo dos pássaros ou no zumbido das abelhas”. 

Freinet criticava efusivamente a forma pela qual os alunos eram postos 

em contato com a vida, o que os tornava incapazes de compreender e criticar artigos 

ou de propor ideias novas (MARTINS; ALOISE, 2018). 

 
Obstinar-se em fazer pedagogia pura seria na atual conjuntura um erro e 
um crime. A defesa das nossas técnicas faz-se simultaneamente em duas 
frentes [...] Obedecer de olhos fechados, não julgar nem argumentar de 
forma lógica, só ouvir e repetir, eram essas as marcas da pedagogia 
tradicional. Era uma educação que conduzia à ditadura, pois incentivava o 
acúmulo de conhecimentos, favorecia uma conduta dogmática, impunha 
uma disciplina autoritária. (FREINET apud SAMPAIO, 1989, p.63) 
 

No Brasil, a escola anarquista foi a primeira a inserir a atividade de 

campo, mas foi o movimento Escola Nova que efetivou uma proposta pedagógica 

concreta onde a aula de campo começou a ser aceita como estratégia para 

metodologias ativas no processo de aprendizagem culminando com a instalação de 

classes experimentais e o surgimento dos Ginásios Vocacionais e Colégios de 

Aplicação (VIVEIRO, 2006; FERNANDES, 2007). 

Os Colégios de Aplicação começaram a ser criados na década de 1940 

destinavam-se à prática docente dos alunos matriculados nos cursos de Didática 

(BRASIL, 1946). Estes colégios foram criados visando uma melhor formação 

docente tendo em vista o processo de reorganização educacional vigente a época. 

Sobre este assunto Frangella (2000) afirma que: 

 
O contexto educacional brasileiro na década de 40 se constrói sobre pilares 
marcadamente elitistas onde a preocupação maior centrava-se mais na 
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instrução que na formação. Alvejado por críticas ao seu dualismo, 
diferenciando a educação da elite do restante da população, vivencia-se 
uma efervescência nas discussões em torno da educação básica que 
desencadeia um processo de reorganização do ensino pontuado por 
seguidos decretos-lei (1942 a 1946) abordando diferentes segmentos dessa 
educação, caracterizando-se pela abertura do sistema educacional 
possibilitando o acesso dos até então excluídos da escola. Assim, a 
preocupação com a formação docente torna-se também questão central nos 
debates em curso à medida que a realidade de trabalho apresenta-se sob 
nova forma. (FRANGELLA, 2000, p.1) 
 

Já os Ginásios Vocacionais baseavam-se no modelo francês das Escolas 

de Secrès e apresentavam como objetivo o ensaio de novos currículos, métodos e 

processos de ensino (NAKAMURA, 2016). Sobre esse assunto Tambeline (2005) 

explica que: 

 
Naqueles anos mágicos, a produção cultural, artística e filosófica era 
intensa e rica e a juventude da época almejava a construção de um novo 
mundo, justo e solidário. Várias correntes de pensamento e teóricos 
estavam permanentemente na pauta das discussões que fervilhavam nos 
meios artísticos, acadêmicos e estudantis, mobilizando os que visavam 
encontrar caminhos que conduzissem a construção de um mundo livre de 
iniquidades e de uma educação emancipadora. Inserindo no espírito da 
época, partilhando do ideal iluminista que objetivava transformar o mundo 
por meio da educação e da cultura assim como os vários movimentos 
políticos, culturais educacionais dos anos 1960 – surge o Ensino Vocacional 
fortemente comprometido com um projeto elaborado, complexo, articulado, 
voltado para a educação do homem brasileiro, concreto, situado, com uma 
dimensão política explícita que enfatizava o engajamento e a transformação 
social. (TAMBELINE, 2005, p.30 apud NAKAMURA, 2016) 
 

Os governos militares consideravam as propostas pedagógicas que 

inseriam as aulas de campo como práticas subversivas. Tentando reduzir a 

participação das escolas (TREVISAN e SILVA-FORSBERG, 2014) “os ginásios 

vocacionais foram invadidos (...) vários professores e funcionários detidos e foi 

nomeado um interventor com o objetivo de trazer os ginásios a normalidade” 

(FERNANDES, 2007, p.34). 

Mesmo com esse entrave desde a década de 1970 as universidades 

brasileiras adotaram as aulas de campo como parte importante da formação dos 

biólogos, tanto bacharéis como licenciados, especialmente nas disciplinas de 

zoologia, botânica e ecologia (TREVISAN e SILVA-FORSBERG, 2014). 

Na década de 1980 aumentou a busca da reconstrução de uma 

sociedade democrática e junto com ela proposições de diversas correntes 

educativas repercutindo sobre o ensino de ciências e biologia, mobilizando 

instituições de ensino de vários tipos (BORGES; LIMA, 1998; SILVA; LANDIM, 

2012). 
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Com o fim da ditadura as aulas de campo passaram a ser vista como uma 

importante estratégia tanto de educação como de fomento ao turismo, sobre isso 

Trevisan; Silva-Forsberg (2014 p. 141 e 142) afirmam que “nos anos 80 e com a 

demanda crescente da indústria do turismo educacional, as agências de turismo e 

organizações não governamentais passaram a cuidar da parte operacional da 

viagem e ofereciam excursões escolares”. Em relação a essas agências de turismo 

educacional Fernandes (2007) nos ensina que: 

 
surgiram agências e organizações não governamentais que cuidavam da 
parte operacional da viagem, tanto no auxílio ao planejamento do roteiro 
como na contratação dos serviços de transporte, hospedagem e monitoria, 
bem como no agendamento das visitas. Tais funções, que até então 
ficavam a cargo dos professores e funcionários da escola, passaram a ser 
desempenhadas por profissionais especializados que detinham um bom 
conhecimento dos roteiros e dos operadores locais de turismo nas regiões 
visitadas. (FERNANDES, 2007, p.37) 
 

Estas viagens, que chegavam a durar alguns dias, costumavam incluir 

“roteiro de visitas e atividades de observação, momentos de trabalho no hotel e 

momentos de lazer em algum atrativo turístico” (FERNANDES, 2007, p.37). 

A partir da década de 90 e principalmente na primeira década do século 

XXI as escolas particulares passaram a ter as aulas de campo com mais frequência 

em seu currículo como forma de se adequar aos PCN 1998 que estabelecem que “é 

impensável o desenvolvimento de ensino de Ciências de qualidade sem o 

planejamento de trabalhos de campo que sejam articulados aos trabalhos de classe” 

(BRASIL, 1998, p. 126) levando a um número cada vez maior de aulas de campo. 

No início dos anos 2000 a quantidade de saídas a campo foi muito 

reduzida em diversos países, em grande parte por medo de atentados terroristas 

como o ataque às torres gêmeas em Nova York (2001) aliado ao risco de acidentes, 

às vezes fatais, como o ocorrido na Inglaterra em 2002 onde uma criança morreu, 

vítima de afogamento, culminando com a prisão da professora e a posterior 

recomendação da National Association of Schoolmasters Union of Women Teachers 

– NASUWT (Associação Nacional de Sindicatos de Professoras Mulheres) para que 

as escolas não se envolvessem em atividades “outdoor” (FERNANDES, 2007). 

No Brasil, onde o risco de atentados terroristas é praticamente nulo, o que 

provavelmente pode levar a diminuição das aulas de campo é o corte de custos 

promovidos pelos governos que vem superando os critérios pedagógicos. Em 2016 

foi aprovada a Proposta de Emenda à Constituição – PEC 95/2016 que limita os 
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gastos públicos, e mesmo com o Governo Federal alegando que não haverá 

diminuição de investimentos em educação, somente no dia 01 de abril de 2017 

houve redução de R$4,3 bilhões que seriam destinados ao Ministério da Educação 

(AMORIM, 2016; BRASIL, 2016; MATUOKA, 2017). 

Essa tendência de cortes na educação vem se mantendo em 2019, 

especialmente no ensino superior sob a justificativa de estarmos fazendo balbúrdia 

ao invés de pesquisa, em uma clara negação da importância do conhecimento 

científico produzido pelas universidades públicas (AGOSTINI, 2019). 

Outro fator complicador é que a maior parte do que é investido em 

educação vem de estados e municípios, cujo recurso está fortemente atrelado ao 

imposto de circulação de mercadorias e serviços (ICMS). Com isso, quando a 

economia entra em recessão, o consumo da população é menor e invariavelmente 

há diminuição dos investimentos em educação (MATUOKA, 2007). 

 

4.3 AULA DE CAMPO EM AMBIENTES NATURAIS 

 

Nos trabalhos por mim estudados até agora percebi uma grande 

quantidade de aulas de campo realizadas em ambientes naturais e ligadas 

diretamente à preservação e educação ambiental. 

Para um aprofundamento nesses temas, faz-se necessário entender o 

que são ambientes naturais. Para Seniciato e Cavassan (2009) estes são definidos 

como sendo: 

 
fragmentos de ecossistemas [...], cujas características dominantes resultam 
de uma evolução natural, sem indicadores - ao menos em um passado 
recente -, de ação humana que descaracterizasse a estrutura e o 
funcionamento das comunidades, em especial das comunidades vegetais. 
Tais fragmentos podem estar situados dentro de propriedades particulares 
ou dentro de Unidades de Conservação, onde as restrições quanto à 
ocupação e à utilização dos recursos naturais são definidas pelo Estado, 
por regulamentação legal. (SENICIATO; CAVASSAN, 2009, p. 394-395) 
 

Nas aulas de campo em ambientes naturais os alunos podem conhecer 

novos ambientes fora da sala de aula, esses ambientes podem favorecer o 

aprendizado de fenômenos naturais. Sobre esse assunto Fonseca e Caldeira (2008) 

explicam que: 

 
Uma forma de realizar a apresentação de fenômenos naturais é utilizando, 
como recurso didático, aulas de campo em ambientes naturais 
principalmente aqueles que encontrados espacialmente próximos aos 
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alunos por sua facilidade e pela possibilidade dos alunos possuírem 
experiência prévia com o ambiente objeto de estudo. (FONSECA; 
CALDEIRA, 2008, p. 71) 
 

Outro grande benefício das aulas de campo em ambientes naturais está 

no fato de que toda a estrutura para a realização da aula já está pronta no ambiente. 

Cabe ao professor realizar um bom planejamento para que os processos de ensino 

e aprendizagem aconteçam de forma adequada (SENICIATO; SILVA; CAVASSAN, 

2006; SILVA; CAVASSAN, 2006; OLIVEIRA; CORREIA, 2013). 

Um fator de importância para as aulas de campo em ambientes naturais 

está na preocupação com a preservação ambiental. Manzano e Diniz (2003) 

afirmam que existe uma crise ambiental e nos dizem que: 

 
O modelo de desenvolvimento vigente impôs sérios problemas ao meio 
ambiente, o que se denomina [...] como crise ambiental. O consumo 
desenfreado dos recursos naturais bem como o desperdício de matérias-
primas e a produção de lixo, resultados do atual modo de vida, baseado em 
valores que prezam a competição em detrimento da colaboração, o acúmulo 
de bens em detrimento do seu uso racional e equitativo, delineiam um 
quadro de insustentabilidade para um futuro próximo. É imprescindível a 
busca de políticas de desenvolvimento socioeconômico mais 
comprometidas com o bem-estar das comunidades, que levem em conta as 
necessidades e possibilidades das gerações futuras. (MANZANO; DINIZ, 
2003, p.1) 

 
A crise ambiental citada por Manzano e Diniz é denominada por Chaves e 

Farias (2009) de problemática ambiental. Os autores explicam que essa 

problemática ambiental: 

 
transformou-se num dos mais sérios desafios que a humanidade tem de 
enfrentar a curto prazo. A consciência ecológica não nasce no vazio. Ela 
emerge, antes de tudo, de uma realidade: a poluição, a fome, as 
desigualdades sociais, a interferência do sistema econômico no sistema 
ecológico, a deterioração da qualidade de vida, a degradação do meio 
ambiente, a ocupação desordenada do espaço ambiental. (CHAVES; 
FARIAS, 2009, p. 64) 
 

A escola não poderia ficar de fora da discussão de uma temática 

ambiental e, para Reigota (1998): 

 
A escola tem sido historicamente o espaço indicado para a discussão e o 
aprendizado de vários temas urgentes e de atualidade, como resultado da 
sua importância na formação dos cidadãos. Evidentemente que a escola 
deve estar sempre aberta ao conhecimento, inquietações e propostas de 
sua época, e procurar consolidar inovações pedagógicas que contribuam 
para que a mesma continue cumprindo com seu papel social. (REIGOTA, 
1998, p.47)  

 

Sobre essa mesma temática Manzano (2003) nos ensina que: 
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a escola é um lugar privilegiado para se discutir as questões ambientais, as 
quais devem ser consideradas, na sua totalidade, sob as várias 
perspectivas que as compõem. Com isso, tais questões contribuem para 
diversos aspectos do processo ensino/aprendizagem, apresentando 
elementos relativos aos conteúdos, englobando disciplinas variadas, [...]; 
elementos relativos às condutas e atitudes, que vão, desde as práticas de 
higiene e saúde até o respeito ao colega e a si mesmo; elementos relativos 
à política, cidadania e ética, permitindo o desenvolvimento de cidadãos 
conscientes e críticos. (MANZANO, 2003, p.09-10) 

 

Neste sentido, as aulas de campo em ambientes naturais podem ajudar 

os alunos a entenderem-se como integrantes da natureza e compreender que a 

preservação ambiental tem que ser feita de forma ativa e que as ações da 

humanidade impactam positiva ou negativamente nos ambientes naturais. Para 

Chaves e Farias (2009, p.63) “A humanidade é parte da natureza e depende dela 

para sua sobrevivência, mas a civilização, [...] proporciona a ela o poder de intervir 

alterando a natureza em escala sempre crescente, para melhor ou para pior”. 

Seniciato e Cavassan (2004, p.2) ressaltam que o estudo de biologia em 

ambientes naturais favorece a um aprendizado significativo. Ao aprender, o aluno 

“estará mais apto a decidir sobre os problemas ambientais e sociais de sua 

realidade quando for solicitado”. Já Reigota (1998, p.15) afirma que “se deve educar 

o cidadão para a solução dos problemas ambientais” o que convencionou-se chamar 

de Educação Ambiental. 

A Lei 9.795/1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, 

em seu artigo 1º traz a seguinte definição de Educação Ambiental: 

 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o 
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida 
e sua sustentabilidade. (BRASIL, 1999, n.p). 
 

Manzano (2003) nos ensina que a Educação Ambiental vem sendo vista 

como um: 

 
instrumento para a conscientização das novas gerações para a 
sustentabilidade do planeta. Para que os objetivos da Educação Ambiental 
sejam atingidos, é de fundamental importância o papel do professor como 
mediador de ações e discussões sobre as questões ambientais e demais 
questões que dela decorrem, com responsabilidade e propriedade. 
(MANZANO, 2003, p.10) 

 
Krasilchik (1986, p.1959) afirma que a Educação Ambiental não deverá 

servir apenas para a transmissão de conhecimentos, esta também deve 

“desenvolver habilidade e atitudes que permitam ao homem atuar efetivamente no 
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processo de manutenção do equilíbrio ambiental de modo a garantir uma qualidade 

de vida condizente com suas necessidades e aspirações”. 

Além de fomentar o estudo da Educação Ambiental, Seniciato e 

Cavassan (2004, p.13) nos ensinam que as aulas de campo em ambientes naturais 

favorecem “a manifestação de sensações e emoções nos alunos, as quais 

normalmente não se manifestariam durante as aulas teóricas”, dentre essas 

sensações surgidas durante a aula de campo: 

 
houve as relacionadas às condições abióticas do ambiente – como o frescor 
e o calor – e aquelas ligadas aos fatores bióticos, como o reconhecimento 
de sons, odores, cores, formas e texturas. Nesse sentido, o estímulo dos 
sentidos esteve, na maioria das vezes, associado a sensações positivas, 
como o bem-estar, a tranquilidade, a liberdade, a calma e o conforto. Mais 
especificamente em relação ao conforto, é interessante notar que os alunos 
justificaram a sensação de conforto não só relacionando-a às condições 
ambientais, mas também, muito frequentemente, ao fato de aprenderem 
coisas novas. Tais justificativas sugerem que o ato de aprender ou 
compreender os fenômenos da realidade é reconfortante e satisfatório para 
os alunos. (SENICIATO; CAVASSAN, 2004, p.13) 
 

Essas sensações e emoções propiciam um aumento significativo no 

aprendizado de conhecimentos científicos por aumentarem a motivação dos alunos 

e poderem utilizar uma “abordagem mais complexa e menos abstrata dos 

fenômenos estudados” (SENICIATO; CAVASSAN, 2004, p.10).  
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5  AULA DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA PARA O ENSINO 

DE BIOLOGIA 

 

5.1 DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA ENSINO 

 

O ensino de biologia não deve ter como objetivo principal a transmissão 

de conteúdo. O professor deve, partindo de interesses e expectativas, instigar a 

curiosidade e criatividade a fim de contribuir para que os alunos sejam capazes de 

realizar uma reflexão crítica sobre os conteúdos estudados e sobre os processos de 

construção do conhecimento científico-tecnológico bem como suas implicações para 

a sociedade (SILVA; LANDIM, 2012; SCHOEREDER et. al., 2012; DAMIS, 2004). 

Para uma aprendizagem significativa e consequentemente uma formação 

sólida dos alunos é necessária a pesquisa de novas metodologias de ensino, 

voltadas para o ensino de biologia e relacionadas à educação científica. Antes de 

discorrer sobre aulas de campo como estratégia metodológica de ensino acho 

importante construir uma definição sobre a palavra metodologia para que seja 

possível compreender que a aula de campo em si, não é uma metodologia 

propriamente dita, mas uma estratégia que pode ser utilizada em metodologias 

ativas. 

A palavra metodologia tem origem grega e significa estudo dos caminhos 

para se atingir um objetivo, conforme nos ensina Manfredi (1993): 

 
Etimologicamente, considerando a sua origem grega, a palavra 
metodologia advem de methodos, que significa META (objetivo, finalidade) 
e HODOS (caminho, intermediação), isto é caminho para se atingir um 
objetivo. Por sua vez, LOGIA quer dizer conhecimento, estudo. Assim, 
metodologia significaria o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, 
tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade. (MANFREDI, 
1993, p.1) 

 
Para não ficar simplesmente em uma perspectiva etimológica Manfredi 

(1993, p.4) acrescenta ainda que “na concepção crítica de educação, a metodologia 

do ensino é entendida, em síntese, como uma estratégia que visa garantir o 

processo de reflexão crítica sobre a realidade vivida, percebida e concebida, visando 

uma tomada de consciência dessa realidade, tendo em vista a sua transformação”. 

Seguindo o contexto educacional Veiga (2004, p. 35) explica que a 

metodologia de ensino é entendida como um conjunto de regras e normas prescritas 

que visam à orientação do ensino e do estudo. 
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Continuando em uma perspectiva normativa Paiva (1981, p.11) citado por 

Veiga (2004, p. 35) nos ensina que a metodologia de ensino é “um conjunto de 

normas metodológicas referentes à aula, seja na ordem das questões, no ritmo do 

desenvolvimento e seja, ainda no próprio processo de ensino”. 

A metodologia de ensino não pode ser dissociada dos objetivos da aula. 

Schneider ([2016]) afirma que a metodologia de ensino é um “conjunto de 

procedimentos lógicos de acordo com uma concepção de ensino que possibilita a 

articulação coerente dos diferentes elementos didáticos: conteúdos, objetivos, 

métodos/técnicas, recursos didáticos e processos avaliativos”. 

Neste sentido Libâneo (2002, p.13) afirma que as metodologias do ensino 

“destinam-se a analisar questões do ensino de uma matéria determinada”. Já para 

Araújo (2015) a metodologia de ensino exige uma intencionalidade imediata e 

mediata. Esta metodologia pode ser compreendida como um: 

 
tratado, disposição ou ordenamento sobre o caminho através do qual se 
busca, por exemplo, um dado objetivo de ensino ou mesmo uma finalidade. 
Não haveria por conseguinte, uma metodologia de ensino sem 
intencionalidade imediata, a curto prazo e de caráter programático 
(constituída pelos objetivos), e mediata, de caráter teleológico (pelas 
finalidades). (ARAÚJO, 2015, p.3) 
 

Para atingir essa intencionalidade imediata, Araújo (2015) propõe ainda 

que uma metodologia de ensino deve buscar: 

 
um norteamento, fundado numa orientação que envolve a totalidade do 
processo de ensino, buscando, através dele, racionalidade e 
operacionalização, o que implica, necessariamente, em recusa à 
improvisação. A metodologia de ensino também não pode erigir-se somente 
como finalidade, nem se apresentar com importância maior do que o aluno, 
ou sobrepô-lo, uma vez ela se constitui fundamentalmente como mediação 
entre o professor e o aluno, a qual se desenrola, tendo em perspectiva a 
formação do aluno, sua autonomia, sua emancipação, sua cidadania, seu 
desenvolvimento pessoal. (ARAÚJO, 2015, p.3) 
 

Amaral (2006, p. 5) prefere utilizar a expressão metodologia pedagógica e 

afirma que estes métodos são “os meios, os caminhos, no processo de ensino-

aprendizagem, determinando o próprio teor da mensagem que está sendo 

veiculada”. O mesmo autor nos diz ainda que estes métodos ajudam o professor a 

evitar “os desvios e tentações de escolhas aleatórias de conteúdos e procedimentos 

de ensino-aprendizagem, estabelecendo coerência e consistência ao conjunto deles, 

dentro de determinada linha educacional”. 
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A metodologia de ensino ajuda o professor a evitar desviar-se de seu 

plano de aula. Seguindo nessa mesma perspectiva Nérice (1978, p.284) citado por 

Brighenti, Biavatti, Souza (2015, p. 283) sugere que métodos de ensino devem ser 

utilizados como um “conjunto de procedimentos didáticos, representados por seus 

métodos e técnicas de ensino”. 

A metodologia de ensino não deve impedir que os alunos se expressem, 

Barros e Araújo (2016, p. 1) explicam que uma boa metodologia de ensino deve 

permitir “a participação ativa dos alunos e envolve fatores cognitivos e afetivos, além 

de expô-los ao contato com o objeto de conhecimento” de estudo. 

Como podemos ver até aqui, é muito difícil conseguir uma única 

conceituação de metodologia do ensino. Confirmando esse pensamento Manfredi 

(1993) explica que: 

 
em última instância, significa dizer que não creio na existência de uma única 
e correta conceituação de metodologia do ensino, dependendo esta das 
concepções de homem, educação e sociedade e dos parâmetros teórico-
epistemológicos pelos quais optamos. Isto porque não existe nenhum 
método científico ou metodologia do ensino que não se vincule explicita ou 
implicitamente a uma concepção epistemológica e a uma visão de mundo, 
pois as práticas científicas e pedagógicas são aspectos de uma totalidade 
maior: a prática social (praxis social). (MANFREDI, 1993, p.4) 
 

Baseado nos autores acima entendo que, de forma bem simplificada, a 

metodologia de ensino deve ser compreendida como o estudo relacionado ao 

conjunto de procedimentos, regras e normas que visam atingir por parte dos alunos 

a aprendizagem satisfatória, reflexão crítica dos conteúdos estudados e 

consequentemente obtenham sua autonomia de pensamento. 

 

5.2 AULA DE CAMPO COMO ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

 

Não cabe a mim nessa pesquisa ditar uma regra fixa e criar toda uma 

normatização de como uma aula de campo deve acontecer. Nessa perspectiva e 

levando em consideração todos os aspectos explanados na seção 5.1, entendo que 

a aula de campo é uma estratégia metodológica e que vem sendo bastante utilizada 

pelos professores que buscam consolidar a teoria dos livros didáticos com o a 

“realidade” fora dos muros da escola. Este processo favorece a aprendizagem de 

temáticas essenciais (SILVA; OLIVEIRA JÚNIOR, 2016). 
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Martinez e Leme ([ca 2007], p.2) afirmam ter plena convicção que as 

aulas de campo são uma estratégia que “pode contribuir significativamente no 

processo de ensino aprendizagem, instigando o aluno a olhar de forma mais crítica 

para a realidade que o cerca”. 

Alentejano e Rocha-Leão (2006, p.58) explicam que a aula de campo 

pode ser uma importante estratégia metodológica que propicia a conexão da empiria 

com a teoria. Essa conexão de conhecimentos permite a construção de 

conhecimento de forma efetiva por parte dos alunos e consequentemente fomenta o 

letramento científico. Sobre esse assunto Souza e Pinto (2014) explicam que as 

aulas de campo: 

 
despertam o interesse do aluno na busca do conhecimento [...] através de 
observações realizadas em campo, cabendo ao professor saber associá-la 
a temática abordada em sala de aula e para que se obtenha êxito, é 
necessário que o mesmo faça um bom planejamento da atividade que 
pretende realizar. (SOUZA; PINTO, 2014, p.2) 
. 

Continuando nessa mesma linha de pensamento Hencklein (2013) mostra 

que a aula de campo como estratégia metodológica permite, além do entendimento 

conceitual, a aquisição de conhecimento procedimental, visto que durante as aulas 

de campo são “utilizadas diversas técnicas de coleta de dados para posterior 

interpretação e discussão permitindo uma interação muito maior do aluno com o 

assunto que está sendo ensinado” (HENCKLEIN, 2013, p.2). 

É muito importante salientar, que se bem utilizada, as aulas de campo 

permitem que professores e alunos visualizem, de forma mais clara, as diferentes 

nuances dos conteúdos estudados em sala de aula, possibilitando a formação de 

cidadãos mais críticos e conscientes diante as exigências da sociedade 

contemporânea. Dessa forma as aulas de campo são muito úteis para a educação 

científica (SOUZA; PINTO, 2014, p.5). 

Para uma boa utilização da aula de campo como estratégia de ensino 

Martinez e Leme ([ca 2007], p.13) deixam bem claro que a estratégia metodológica 

aplicada à aula de campo deve viabilizar a vinculação da teoria com a prática, desta 

forma, evitando-se que a aula se transforme em uma “mera visitação turística” e, 

assim, valorizando a construção do conhecimento científico a partir de dados obtidos 

direta e indiretamente do ambiente visitado. 

Se bem planejada e executada, a aula de campo torna-se uma estratégia 

metodológica que, conforme ensina De Marcos (2006), passa a ser: 
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o momento em que podemos visualizar tudo o que foi discutido em sala de 
aula, em que a teoria se torna realidade, se “materializa” diante dos olhos 
estarrecidos dos estudantes, daí a importância de planejá-lo o máximo 
possível, de modo a que ele não se transforme numa “excursão recreativa” 
sobre o território, e possa ser um momento a mais no processo 
ensino/aprendizagem/produção do conhecimento. (DE MARCOS, 2006, p. 
106) 

 
Em síntese, as aulas de campo são uma estratégia metodológica em que 

a participação ativa do aluno contribui a aprendizagem de novos conhecimentos e 

proporciona desenvolvimento da criticidade dos estudantes estimulando o 

letramento científico (BARROS, ARAÚJO, 2016). 

 

5.3 AULA DE CAMPO COMO FACILITADOR DOS PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM 

 

É muito comum em escritas científicas da área educacional a utilização 

das palavras ensinar e aprender, mas é importante compreender que ensino e 

aprendizagem são processos comportamentais contínuos e não coisas estáticas ou 

fixas, o que nem sempre fica claro (KUBO; BOTOMÉ, 2012). 

Seguindo nessa perspectiva Freitas (2016), ao falar do processo de 

ensino, explica que: 

 
Ensinar é a atividade que tem por finalidade que o outro obtenha o 
conhecimento. Para que se tenha um ensino de forma que realmente 
agregue valor é preciso que o professor como sendo um transmissor de 
conhecimentos se utilize de métodos e técnicas adequadas que tenham 
base não apenas no contexto geral como o local, assim a necessidade 
básica do aluno será encarada como uma ponte para o ensino e não como 
um obstáculo. (FREITAS, 2016, p.2) 
 

As necessidades do aluno estão diretamente ligadas as suas expectativas 

de aprendizagem, Santos (2001) nos ensina que: 

 
O ensino consiste na resposta planejada às exigências naturais do processo 
de aprendizagem. Daí que mais importante é o professor acompanhar a 
aprendizagem do aluno do que se concentrar demasiadamente no assunto 
a ser ensinado, ou mesmo nas técnicas didáticas como tais. O ensino é 
visto como resultante de uma relação pessoal do professor com o aluno. 
(SANTOS, 2001, p.70) 
 

Kubo e Botomé (2012) explicam que não se pode admitir a afirmação de 

que o professor ensinou, mas o aluno não aprendeu. Para os autores o ato de 

ensinar implica necessariamente na aprendizagem de um aluno. Neste sentido: 
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Ensinar define-se por obter aprendizagem do aluno e não pela intenção (ou 
objetivo) do professor ou por uma descrição do que ele faz em sala de aula. 
A relação entre o que o professor faz e a efetiva aprendizagem do aluno é o 
que, mais apropriadamente, pode ser chama do de ensinar. Nesse sentido, 
ensinar é o nome da relação entre o que um professor faz e a 
aprendizagem de um aluno. (KUBO; BOTOMÉ, 2012, p.5) 

 
Discordando em parte Libâneo (1994, p. 90) deixa claro que “a relação 

entre ensino e aprendizagem não é mecânica, não é uma simples transmissão do 

professor que ensina para um aluno que aprende”. Ele afirma que há “uma relação 

recíproca na qual se destacam o papel dirigente do professor e a atividade dos 

alunos”. Levando isto em consideração o autor nos ensina que “o ensino visa 

estimular, dirigir, incentivar, impulsionar o processo de aprendizagem dos alunos”.  

Discorrendo sobre o processo de aprendizagem Abreu e Masetto (1996) 

citado por Santos (2001) afirma que aprendizagem não deve ser mecanizada e 

precisa ser significativa para o aluno. A aprendizagem é pessoal e precisa visar 

objetivos realísticos além de um acompanhamento imediato sendo um processo 

contínuo e que está embasado em um bom relacionamento entre aluno, professor e 

colegas de turma. 

Bruner (1991, p.122) diz que as experiências e vivências do aluno 

favorecem novas aprendizagens e atribui grande importância ao modo como o 

processo de aprendizagem ocorre. O autor afirma que o professor deve aproveitar o 

potencial que o indivíduo traz e valorizar a curiosidade natural. 

Ogasawara (2009) afirma que de acordo com as ideias de Skinner (2005) 

a aprendizagem é: 

 
uma mudança na probabilidade da resposta, devendo especificar as 
condições sob as quais ela acontece. É importante salientar que o mesmo 
autor garante ainda que a execução de um comportamento é essencial mas 
não é isso que afirma a existência de uma aprendizagem. Assim, é 
necessário que se saiba a natureza do comportamento, bem como, 
entenda-se o seu processo de aquisição. (OGASAWARA, 2009, p.17) 

 
Para Oliveira (1993, p.57), a definição de Vygotsky para aprendizagem é 

“o processo pelo qual o sujeito adquire informações, habilidades, atitudes, valores e 

etc. a partir do seu contato com a realidade, o meio ambiente e as outras pessoas”. 

O autor afirma ainda que: 

 
Em Vygotsky, justamente por sua ênfase nos processos sócio-históricos, a 
idéia de aprendizado inclui a interdependência dos indivíduos envolvidos no 
processo. O termo que ele utiliza em russo (obuchenie) significa algo como 
processo de ensino aprendizagem, incluindo sempre aquele que aprende, 
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aquele que ensina, e a relação entre as duas pessoas. Pela falta de um 
termo equivalente em inglês, a palavra obuchenie tem sido traduzida ora 
como ensino, ora como aprendizagem e assim re-traduzida em português. 
(OLIVEIRA, 1993, p.57) 

 
Na tentativa de mensurar a aprendizagem de seus alunos, que para 

muitos é um processo obsoleto, Libânio (1994, p. 201) explica que a avaliação deve 

ser vista pelo professor como algo benéfico e uma boa forma de estabelecer as 

bases para os processos de ensino e aprendizagem. Sobre este assunto Freitas 

(2016) afirma que: 

 
a avaliação deve ser encarada como algo benéfico e não uma mera 
atribuição de notas após uma prova ou atividade de sala, ela deve ser vista 
como um instrumento de auxílio do professor para que através de seus 
resultados algumas atitudes sejam tomadas ou deixadas de lado. 
(FREITAS, 2016, p.5-6) 
 

As aulas de campo são um excelente meio para auxiliar o ensino e 

consequentemente a aprendizagem dos alunos. Libânio (1994) explica que: 

 
Os professores precisam dominar, com segurança, esses meios auxiliares 
de ensino, conhecendo-os e aprendendo a utilizá-los. O momento didático 
mais adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no 
qual se adquira o efeito traquejo na manipulação do material didático. 
(LIBÂNEO, 1994, p. 173) 
 

No ensino de biologia, os meios auxiliares do ensino, como as aulas de 

campo, ajudam a dar significado às aulas teóricas. As aulas de campo favorecem 

também a construção de conceitos científicos por parte dos alunos e 

consequentemente a educação científica. Para essa construção o professor atua 

apenas como mediador visto que a construção de conceitos é um processo interno 

que ocorre em cada aluno. Seguindo essa perspectiva Schemes (2008) nos ensina 

que: 

  
A construção do conceito é um processo que ocorre no sujeito. O professor 
como mediador, deve levar seus alunos a construir e elaborar a idéia do 
objeto e formular o conceito. Esta construção é mediada pela palavra e pela 
materialidade. Quanto mais rica as relações estabelecidas com 
representações da materialidade, mais mediada pela palavra a construção 
do conhecimento deve ocorrer. A materialidade não deve ser ignorada, 
principalmente quando a teia de relações, de informações e abstrações for 
pouco construída. (SCHEMES, 2008) 
 

Durante a aula expositiva os alunos veem a ciência como algo distante e 

impalpável, já na realização das aulas de campo os alunos encontram-se imersos 

em seu meio de estudo e essa imersão serve como experiência de vida que 
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favorece a construção dos conceitos obtidos. Importante ressaltar que como afirma 

Schemes (2008): 

 
Ninguém pensa a partir do nada. Os conceitos estão em duas dimensões, 
ou seja: 1º. Conceitos cotidianos, os quais estão fundamentados no senso 
comum e experiência de vida enquanto prática social; 2º. Conceitos 
científicos, os quais são teorias científicas fundamentadas no método 
científico enquanto processo de interação que necessita de pautas 
interacionais específicas, o que pressupõe maior abstração. Há duas formas 
complementares para a elaboração de conceitos, ou seja: coletiva e 
individual. Significando respectivamente os conceitos cotidianos 
(espontâneos) e os conceitos científicos (reelaborados). (SCHEMES, 2008) 
 

O aprendizado e apreensão de conceitos científicos por parte dos alunos 

através das aulas de campo é um passo importante para a educação científica 

significativa. 

 

5.4 AULA DE CAMPO EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS 

 

Os processos de ensino e aprendizagem podem e deve acontecer em 

diferentes espaços. Para discutir as possibilidades de aulas de campo em espaços 

não formais é interessante diferenciar a educação formal da não formal e da informal 

(PRAXEDES, 2009; OLIVEIRA; GASTAL, 2009). 

No entanto a busca por uma diferenciação simples não parece ser fácil. 

Ao utilizar a aula de campo em espaços não formais como uma estratégia 

metodológica, buscando o ensino e aprendizagem dos conteúdos formais de 

biologia, estamos utilizando os espaços não formais para a educação formal. Isso 

evidencia que em alguns momentos a educação formal, informal e não formal 

podem acontecer ao mesmo tempo e com os mesmos objetivos (GADOTTI, 2005; 

OLIVEIRA; GASTAL, 2009). 

 
Usualmente define-se a educação não-formal por uma ausência, em 
comparação com a escola, tomando a educação formal como único 
paradigma, como se a educação formal escolar também não pudesse 
aceitar a informalidade, o “extra-escolar”. (GADOTTI, 2005, p.2) 
 

Normalmente o espaço escolar é utilizado como suporte para diferenciar a 

educação em formal, não formal e informal. As “ações educativas escolares seriam 

formais e aquelas realizadas fora da escola não formais ou informais” 

(MARANDINO; SALES; FERREIRA, 2009, p.133 apud CASCAIS; TERÁN, 2014, 

p.2). 
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Oliveira e Gastal (2009) não concordam com essa classificação em 

relação simplesmente ao espaço. Os autores acreditam que: 

 
a ocorrência de educação formal, não-formal e informal é independente dos 
espaços onde elas ocorrem. Assim, as três modalidades de educação – 
formal, não-formal e informal –, podem ocorrer em espaços formais e em 
não-formais de educação, considerando aqui espaços formais como 
equivalentes a espaços escolares e espaços não-formais como qualquer 
espaço externo à escola. (OLIVEIRA; GASTAL, 2009, p.3-4) 

 
Fazendo uma diferenciação de educação formal e não formal Gadotti 

(2005) afirma que: 

 
A educação formal tem objetivos claros e específicos e é representada 
principalmente pelas escolas e universidades. Ela depende de uma diretriz 
educacional centralizada como o currículo, com estruturas hierárquicas e 
burocráticas, determinadas em nível nacional, com órgãos fiscalizadores 
dos ministérios da educação. A educação não-formal é mais difusa, menos 
hierárquica e menos burocrática. Os programas de educação não-formal 
não precisam necessariamente seguir um sistema seqüencial e hierárquico 
de “progressão”. Podem ter duração variável, e podem, ou não, conceder 
certificados de aprendizagem. (GADOTTI, 2005, p.2) 

 
Gohn (2006) vai mais além e explica ser extremamente difícil falar de 

educação não formal sem obrigatoriamente a comparar com a educação formal. O 

autor afirma que: 

  
A educação formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos 
previamente demarcados; a informal como aquela que os indivíduos 
aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, 
amigos, etc., carregada de valores e cultura própria, de pertencimento e 
sentimentos herdados; e a educação não formal é aquela que se aprende 
“no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento de experiências, 
principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. (GOHN, 2006, 
p.28) 

 
Sobre a educação não formal, Praxedes (2009, p.24) de forma bem direta 

afirma que a “educação não formal é tudo aquilo que acontece fora da escola”. 

Considero que o autor foi simplista demais, visto que com uma definição tão sucinta 

passa a impressão de distanciamento da escola e da educação não formal. Prefiro a 

definição de La Belle (1982) que nos ensina que a educação não formal é “toda 

atividade educacional organizada, sistemática, executada fora do quadro do sistema 

formal para oferecer tipos selecionados de ensino a determinados subgrupos da 

população” (LA BELLE, 1982 apud GADOTTI, 2005, p.2). 
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Como exemplos de espaços não formais de educação posso citar os 

jardins zoológicos, áreas de proteção ambiental, geoparques, museus, aquários, 

exposições, feiras e mostras científicas, entre outros (PRAXEDES, 2009). 

Os espaços não formais de educação podem ser divididos em dois tipos: 

os espaços institucionalizados, que possuem estrutura física e pessoal qualificado 

para as práticas educativas; e os espaços não institucionalizados, que mesmo não 

possuindo estrutura especifica para fins educacionais poderá ser um excelente 

espaço para a educação científica (JACOBUCCI, 2008; TANAKA, RAMOS, ANIC, 

2013). 

Oliveira e Gastal (2009) não deixam dúvidas que as atividades práticas 

escolares, como as aulas de campo, encontram um ambiente fértil para sua 

execução nos espaços não formais, os autores afirmam que: 

 
As atividades práticas escolares desenvolvidas em espaços não-formais 
recebem diferentes denominações que podem variar de acordo com a sua 
natureza, mas que têm em comum a sua execução em um ambiente não 
escolar. Incluem-se aí aulas de campo, aulas de educação ambiental, 
estudos do meio, saídas de campo, visitas externas, excursões, visitas 
orientadas e passeios. (OLIVEIRA; GASTAL, 2009, p.4) 
 

Em síntese Gadotti (2005) explica que toda educação, no sentido de ser 

intencional, é uma educação formal, sendo apenas o cenário diferente. 

Praxedes (2009) adaptando o trabalho de Gohn (2006) nos mostra, no 

Quadro 1, de forma bem didática, as principais diferenças entre a educação formal, 

informal e não formal. 

 
 
Quadro 1 - Principais diferenças entre educação formal, informal e não formal 

 Educação Formal Educação Informal Educação Não Formal 

Quem é o 
educador? 

Professor Pais, amigos, vizinhos, 
colegas, igreja, meios de 
comunicação 

O outro com quem 
interagimos ou nos 
integramos 

Onde se 
educa? 

Escolas Casa, rua, bairro, clube, 
condomínio, igreja 

Fora da escola 

Como se 
educa? 

Ambientes normatizados Ambientes espontâneos Ambientes e situações 
interativas, construídos 
coletivamente. 

Qual a 
finalidade 
ou 
objetivos? 

Ensino e aprendizagem de 
conteúdos historicamente 
sistematizados 

Socialização dos 
indivíduos, desenvolve 
hábitos, atitudes, 
comportamentos e 
modos de pensar e se 
expressar 

Capacitar os indivíduos a se 
tornarem cidadãos, abrindo 
janelas de conhecimento 
com os objetivos sendo 
construídos 

Quais são 
os 

Requer tempo, local 
específico, pessoal 

Não é organizada, os 
conhecimentos não são 

Atua sobre aspectos 
subjetivos do grupo 

(continua) 
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principais 
atributos? 

especializado, 
organização, 
sistematização sequencial 
das atividades, 
regulamento e leis 

sistematizados e 
repassados a partir de 
práticas e experiências 
anteriores, é permanente 

Quais são 
os 
resultados 
esperados? 

Aprendizagem efetiva, 
certificação e titulação 

Não são esperados, 
acontecem a partir do 
desenvolvimento do 
senso comum nos 
indivíduos 

Forma o indivíduo para a 
vida e suas adversidades; 
construção/reconstrução de 
concepções de mundo e 
sobre mundo dentre outros 

Fonte: Praxedes, 2009, p.25, adaptado de Gohn, 2006, p.28-32. 

 
Aulas de campo em espaços não formais podem “ofertar uma variedade 

de atividades diferentes daquelas que acontecem no espaço escolar” e, 

consequentemente, propiciar uma aprendizagem mais efetiva (PRAXEDES, 2009, 

p.30). 

Com a realização de aulas de campo em espaços não formais há um 

rompimento com a perspectiva disciplinar da escola, como consequência aumenta a 

motivação do aluno em aprender além de proporcionar um enriquecimento cultural. 

Para os professores favorece a contextualização, a interdisciplinaridade e a 

articulação do conhecimento com o meio (PRAXEDES, 2009, p.30; TANAKA; 

RAMOS; ANIC, 2013, p.7-8). 

A educação formal em ambientes não formais favorece a flexibilização 

curricular ao permitir que o professor possa fugir das formalidades da escola, 

especialmente da sequência proposta pelo livro didático, isso promove uma aula 

mais dinâmica e leva à uma melhor apreensão de conteúdos da educação formal ao 

mesmo tempo que incentiva o interesse do jovem pela ciência e consequentemente 

fomentando a educação científica (PRAXEDES, 2009, p. 33; CASCAIS; TERÁN, 

2014, p.5; TANAKA; RAMOS; ANIC, 2013, p.7-8).  

(conclusão) 

Quadro 1 - Principais diferenças entre educação formal, informal e não formal 
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6 AULA DE CAMPO E O ENSINO DE BIOLOGIA 

 

6.1 AULA DE CAMPO E A CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS DOS CONTEÚDOS 

DE BIOLOGIA 

 

Entendo que não se pode falar de construção de significados dos 

conteúdos de biologia sem discorrer sobre a teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel. Nascido em Nova York (EUA) em 25 de outubro de 1918, David Paul 

Ausubel foi um médico, psicólogo, psiquiatra, educador, escritor e professor destas 

áreas. Filho de judeus, era contra a aprendizagem mecânica e buscou estudar e 

fundamentar a educação como uma estrutura cognitiva, ou seja, levando em 

consideração como a informação é armazenada ou processada na mente de quem 

aprende (RIOS, 2016; AMARAL 2015). 

Fernandes (2011) explica que quando a teoria da aprendizagem 

significativa foi apresentada por Ausubel, em 1963, havia um predomínio do 

pensamento behaviorista, “o que os estudantes sabiam não era considerado e 

entendia-se que só aprenderiam se fossem ensinados por alguém”. A mesma autora 

afirma que: 

 
A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue na linha oposta 
à dos behavioristas. Para ele, aprender significativamente é ampliar e 
reconfigurar ideias já existentes na estrutura mental e com isso ser capaz 
de relacionar e acessar novos conteúdos. (FERNANDES, 2011) 
 

Santos e Reis (2010) nos ensinam que, em seus estudos, Ausubel 

identificou quatro tipos de aprendizagem: 

 
A significativa por recepção em que o discente recebe conhecimento e 
consegue relacioná-los com os conhecimentos da estrutura cognitiva que já 
possui; a significativa por descoberta em que o aluno chega ao 
conhecimento por si só e consegue relacioná-lo com os conhecimentos 
anteriormente adquiridos; a mecânica por recepção na qual o aluno recebe 
conhecimentos e não consegue relacioná-los com os conhecimentos que 
possui na estrutura cognitiva; e a mecânica por descoberta na qual o aluno 
chega ao conhecimento por si só e não consegue relacioná-lo com os 
conhecimentos anteriormente adquiridos. (SANTOS; REIS, 2010, p.2-3) 
 

Para Ausubel, a aprendizagem significativa é a relação entre o 

conhecimento prévio (já formada de forma não arbitrária) e as novas ideias 

(conceitos, conteúdos), ou seja, “um saber já existente e sua relação com o que 
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venha a conhecer desde que lhe faça sentido” (CARRIL; NATÁRIO; ZOCCAL, 2017, 

p.70-71). Ao conhecimento prévio, Ausbel dá o nome de subsunçar: 

 
O qual permite que novos conhecimentos sejam assimilados modificando-se 
e ampliando-se. Esses conhecimentos prévios formam uma estrutura 
cognitiva – construto - que é o conjunto de aprendizagens e conteúdos 
assimilados, estabelecidos e contextualizados no sujeito. [...] O 
conhecimento prévio é a condição sine qua non para a aprendizagem ser 
significativa. Refere-se a uma matriz educacional e organizacional para a 
incorporação, compreensão e apropriação de novos conhecimentos, desde 
que esses se relacionem a conhecimentos especificamente relevantes – 
subsunçores – preexistentes na estrutura cognitiva. [...] A promoção da 
aprendizagem significativa se fundamenta num modelo dinâmico, em que o 
aluno, seus saberes, é o ponto de partida e de chegada. A aprendizagem se 
dá quando o aluno (re)constrói o conhecimento e forma conceitos 
significativos sobre o mundo, o que vai possibilitá-lo agir e reagir diante da 
realidade. (CARRIL; NATÁRIO; ZOCCAL, 2017, p.70-71) 
  

Essa possibilidade de adquirir conhecimentos que incentivam o aluno 

“agir e reagir diante da realidade” tem muito em comum com os ensinamentos da 

educação científica. 

A importância do conhecimento prévio para a construção de significados é 

um dos grandes incentivos que tenho para desenvolver um roteiro de aula de campo 

no Geopark Araripe, pois meus alunos vivem e conhecem o território do Geopark 

Araripe e esse conhecimento prévio pode e deve ser utilizado para dar significado 

aos conteúdos de biologia vistos no ensino médio. Para Zoratto e Hornes (2014) a 

aula de campo aproxima a teoria da realidade: 

 
Vincula a leitura e a observação, situações e ações que, associadas à 
problematização e à contextualização encaminhadas pelo docente, ampliam 
a construção do conhecimento pelo aluno. Essas possibilidades permitem 
ao discente experimentar e desenvolver outras inteligências que nem 
sempre são contempladas e incentivadas na sala de aula. (ZORATTO; 
HORNES, 2014, n.p) 
 

No contexto escolar, especialmente relacionado ao ensino de biologia, 

Fernandes (2011) nos ensina que: 

 
Pensada para o contexto escolar, a teoria de Ausubel leva em conta a 
história do sujeito e ressalta o papel dos docentes na proposição de 
situações que favoreçam a aprendizagem. De acordo com ele, há duas 
condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo a ser 
ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante precisa estar 
disposto a relacionar o material de maneira consistente e não arbitrária. 
(FERNANDES, 2011, n.p) 
 

A aprendizagem significativa necessita de duas condições para que seja 

efetiva: em primeiro lugar o aluno precisa ter disposição para aprender, o que requer 
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um envolvimento emocional para integrar o novo conhecimento com o já existente, 

caso a aprendizagem seja arbitrária e literal esta será uma aprendizagem mecânica. 

Em segundo lugar o conhecimento tem que ser organizado, relevante e 

potencialmente significativo (PELIZZARI el. al., 2001, p.38; NOVAK; GOWIN; 

MOREIRA, 2019). Pelizzari e seus colaboradores (2001) explicam que o conteúdo 

tem que ser lógico e psicologicamente significativo: 

 
O significado lógico depende somente da natureza do conteúdo, e o 
significado psicológico é uma experiência que cada indivíduo tem. Cada 
aprendiz faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para 
si próprio. Com esse duplo marco de referência, as proposições de Ausubel 
partem da consideração de que os indivíduos apresentam uma organização 
cognitiva interna baseada em conhecimentos de caráter conceitual, sendo 
que a sua complexidade depende muito mais das relações que esses 
conceitos estabelecem em si que do número de conceitos presentes. 
Entende-se que essas relações têm um caráter hierárquico, de maneira que 
a estrutura cognitiva é compreendida, fundamentalmente, como uma rede 
de conceitos organizados de modo hierárquico de acordo com o grau de 
abstração e de generalização. (PELIZZARI et. al., 2011, p.38) 
 

Neste contexto, compreendo que as aulas de campo podem ser uma 

estratégia metodológica muito útil na busca de uma aprendizagem significativa visto 

que esta fornece uma oportunidade de mostrar os conteúdos fora das paredes da 

sala de aula, o que faz os alunos sentirem-se emocionalmente mais envolvidos e 

dispostos a integrar novos conhecimentos (FERNANDES, 2007; SENICIATO; 

CAVASSAN, 2009). Concordando com esse pensamento, Zoratto e Hornes (2014) 

explicam que a aula de campo: 

 
É uma prática que vai ao encontro dessa necessidade, pois agrega teoria e 
prática, leitura e observação, situações e ações que, associadas à 
problematização e à contextualização encaminhadas pelo docente, ampliam 
a construção do conhecimento pelo aluno. (ZORATTO; HORNES, 2014, 
p.4) 
 

Importante ressaltar que para que uma aula de campo seja propícia ao 

desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, esta deve permitir a integração 

dos conhecimentos prévios dos alunos com os novos conteúdos que podem ser 

vistos ou relacionados ao ambiente natural (CARRIL; NATÁRIO; ZOCCAL, 2017). 

 

6.2 AULA DE CAMPO E A INTER E TRANSDISCIPLINARIDADE 

 

No Capítulo 3 discorri sobre a inter e transdisciplinaridade relacionando-

as com os paradigmas da educação científica. Compreendo que a aula de campo 
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pode ser utilizada como uma estratégia para uma metodologia pedagógica tanto 

interdisciplinar como transdisciplinar com resultados que impactam diretamente no 

letramento científico dos alunos. Mello (2018) explica que: 

 
Para saber algo sobre Biologia, você necessariamente precisa saber 
conceitos básicos de Física, de Química, de Lógica e Filosofia, de História e 
Geografia. O conhecimento que temos hoje sobre a molécula de DNA ou 
sobre a biodiversidade de nossos biomas nunca seria possível, por 
exemplo, sem pesquisas e descobertas feitas por físicos, geógrafos e 
químicos nas últimas décadas. (MELLO, 2018, n.p) 

  
Na visão de Mello (2018) o ensino de biologia necessariamente precisa 

de elementos relacionados a outras disciplinas, em outras palavras a biologia, e os 

outros ramos das ciências, são necessariamente interdisciplinares. A relação 

interdisciplinar é uma clara oposição ao individualismo das diversas disciplinas e 

surge devido a necessidade superar a fragmentação do saber. Para Wilke (2013, 

p.7) “essa relação permite uma dinâmica coletiva entre diferentes áreas do saber”. 

Concordando com este pensamento Santomé (1998) afirma que a prática 

interdisciplinar: 

 
[...] implica em uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais 
geral, no qual cada uma das disciplinas em contato são por sua vez, 
modificadas e passam a depender claramente uma das outras. Aqui se 
estabelece uma interação entre duas ou mais disciplinas, o que resultará 
em intercomunicação e enriquecimento recíproco e, consequentemente, em 
uma transformação de suas metodologias de pesquisa, em uma 
modificação de conceitos, de terminologias fundamentais, etc. Entre as 
diferentes matérias ocorrem intercâmbios mútuos e recíprocas integrações; 
existe um equilíbrio de forças nas relações estabelecidas. (SANTOMÉ, 
1998, p.63 apud MORAES, 2018, p.32)  
 

Neste sentido a aula de campo aparece como uma excelente 

oportunidade para fomentar a interdisciplinaridade na escola. Wilke (2013) explica 

que: 

 

A interdisciplinaridade nas aulas de campo gera uma transformação nas 
estruturas pedagógicas devido a sua tendência em transformar a realidade 
da pratica escolar individualista e seletiva por ações e metodologias 
participativas e democráticas. A sociedade contemporânea não permite 
ações e soluções fragmentadas do ensino, entende-se que as disciplinas 
curriculares isoladas não garantem a qualidade da informação. (WILKE, 
2013, p.5) 

 

Neste mesmo contexto Silva, Lima e Almeida (2014) veem o ensino 

interdisciplinar na aula de campo como uma forma de integrar diferentes áreas e 
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seus saberes organizando suas intenções na busca pelo conhecimento. Essa 

integração: 

 
ocorre a partir da especificação de cada área ou disciplina, partindo do 
especifico para o geral. Quando praticada nessa concepção a aula de 
campo atribuí, ainda mais, significados aos fenômenos estudados, pois no 
estudo de campo além da contextualização dos conteúdos trabalhados em 
sala de aula com o cotidiano dos alunos, ocorre também, a integração e 
contextualização dos conhecimentos adquiridos em várias disciplinas. 
(SILVA; LIMA; ALMEIDA, 2014, p.4-5) 
 

Vale ressaltar que a interdisciplinaridade na aula de campo não deve ser 

utilizada simplesmente porque já vem sendo utilizada em sala de aula. Esta, como 

bem explica Ferrari (2007) deve ser uma oportunidade de diálogo entre os 

profissionais e as áreas de conhecimento a eles vinculadas, e esse diálogo: 

 
deve ocorrer como uma necessidade e não apenas porque está na “moda” 
trabalhar desta maneira. Nenhuma prática pode ser concebida como 
salvação ou modismo, apenas porque seus fundamentos e objetivos 
parecem melhores. É necessário que antes de trabalhar com um currículo 
interdisciplinar, todos os aspectos que o envolvem sejam considerados. 
(FERRARI, 2007, p.61) 
 

Ao defender uma aula de campo interdisciplinar compreendo que esta 

pode ser uma oportunidade de formar pessoas mais críticas e alfabetizadas 

cientificamente, o que é uma exigência da sociedade moderna.  Santomé (1998) 

explica que é preciso frisar que: 

 
apostar na interdisciplinaridade significa defender um novo tipo de pessoa, 
mais aberta, flexível, solidária, democrática e crítica. O mundo atual precisa 
de pessoas com formação cada vez mais polivalente para enfrentar uma 
sociedade na qual a palavra mudança é um dos vocábulos mais frequentes 
e onde o futuro em um grau de imprevisibilidade como nunca em outra 
época da história da humanidade. (SANTOMÉ, 1998, p. 45 apud WILKE, 
2013, p.7) 
 

Mas a formação destas pessoas mais abertas, críticas e polivalentes 

descritas por Santomé exige que os professores e suas respectivas disciplinas 

também dialoguem com criticidade. Batista e Batista (2014) afirmam que: 

 
As transformações sociais exigem que os professores dialoguem 
criticamente com as propostas pedagógicas e acadêmicas, assumindo um 
lugar de interlocutor privilegiado, e, assim, estruturem cenários de 
aprendizagem que sejam significativos e problematizadores dos 
movimentos sociais, seus determinantes históricos e as possibilidades de 
superação. (BATISTA; BATISTA, 2004, p. 17-18 apud SOUSA, 2014, p.6) 
 

Em uma aula de campo o professor não deve ter um papel centralizador, 

mas deve agir como importante mediador entre o ambiente natural e os alunos para 
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que estes sejam os protagonistas na construção do conhecimento científico. Mello 

(2018) explica que:  

 
Fazer ciência é, em essência, questionar e indagar sobre os fenômenos da 
natureza que nos cerca e na qual estamos inseridos, e investiga-los por 
meio de fatos e evidências. No entanto, assim como uma pilha de tijolos não 
é uma casa, uma coleção de fatos não é ciência. É preciso que haja algum 
nível de interação entre as partes, e protagonistas ativos para organizar as 
partes em um todo concreto. Para tanto, é imprescindível que haja 
mediadores que decodifiquem o conhecimento acadêmico para uma 
linguagem mais acessível, mais didática. (MELLO, 2018, n.p) 
 

Uma aula de campo interdisciplinar estimula o potencial investigativo e 

consequentemente a criticidade. Para Wilke (2013, p.6) “o professor quando 

estabelece uma conexão entre as disciplinas constrói um ambiente interpessoal com 

propostas coletivas e estimulantes”, e quando essa conexão entre diferentes 

disciplinas acontece em um ambiente diferente da sala de aula tradicional o aluno 

sente-se instigado a pensar e a relacionar os conteúdos vistos em sala de aula com 

o ambiente no qual está inserido pela realização da aula de campo. 

A estrutura educacional, na maioria das vezes, tem uma visão 

fragmentada dos conhecimentos, o que tem levado os docentes a uma prática de 

ensino insuficiente para uma compreensão significativa do conhecimento. Para uma 

visão mais completa da sociedade a complexidade (também chamada de 

pensamento complexo) e a transdisciplinaridade oferecem uma perspectiva de 

melhora desse cenário fragmentado, ao propor a religação dos conhecimentos antes 

compartimentados (SANTOS, 2008). O educador transdisciplinar deve compreender 

que o conhecimento não é construído individualmente, Nascimento (2015) explica 

que o conhecimento: 

 
está externo ao indivíduo. O conhecimento é um processo plural, composto 
por consensos e discordâncias, ambas aceitas e compreendidas em seus 
respectivos pontos de vista. E, mais ainda, um conhecimento nunca é 
definitivamente construído e, como os seres vivos, está em eterna evolução. 
(NASCIMENTO, 2015, p.89) 
 

Na transdisciplinaridade existe um pensamento organizado que 

ultrapassa a concepção de disciplinas. “É diferente de interdisciplinaridade, que 

exemplificando através de uma analogia, é basicamente como as nações unidas, 

que simplesmente une para discutir os problemas particulares de cada região. Nisto 

a transdisciplinaridade é mais integradora” (TEIXEIRA, 2015, n.p).  O educador 

transdisciplinar, conforme afirma Nascimento (2015, p.88) “preocupa-se com a 
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diversidade de experiências que pode proporcionar”, contemplando as “diferentes 

percepções de seus alunos”. Neste sentido integrador: 

 
Uma educação transdisciplinar deve proporcionar a expressão da inteireza 
do ser humano. O professor deve abastecer-se de dinâmicas de grupo, 
atividades psicomotoras e artísticas para trabalhar com seus alunos. Deve 
extrapolar o âmbito abstrato das “matérias” disciplinares e trazer tudo para 
seu contexto, o contexto onde vive com seus alunos. Numa sala de aula 
com 30 seres humanos há muita vida e coisas para aprender, inclusive o 
professor deve estar aberto para essa aprendizagem. (NASCIMENTO, 
2015, p.80-81) 
 

O conhecimento, conforme explica Santos (2008, n.p) “nunca é definitivo, 

mas um produto da humanidade”. Ele explica que o conhecimento sempre ligado a 

circunstâncias históricas, que são dinâmicas como o são os indivíduos que o 

vivenciam e o projetam. Nesse ponto a transdisciplinaridade consegue melhores 

resultados na consolidação do conhecimento, visto que uma atividade 

transdisciplinar é mais aberta aos conhecimentos prévios que os alunos trazem. 

 

6.3 AULA DE CAMPO E A BIOLOGIA NO ENSINO MÉDIO 

 

Ao falar em aula de campo, especialmente em ambientes naturais, vem 

logo em mente uma estratégia metodológica para o ensino de ecologia e educação 

ambiental. Oliveira e Correia (2013, p.163-164) explicam que esses conteúdos, 

quando expostos de maneira puramente teórica, são de difícil assimilação e 

requerem uma “rotina exaustiva de assimilação” e que as aulas de campo facilitam a 

aprendizagem destes conteúdos. No entanto, neste subcapítulo, quero demonstrar 

que as aulas de campo podem servir de suporte para a aprendizagem dos mais 

diferentes conteúdos de biologia, especialmente quando trabalhados de forma inter 

ou transdisciplinar. 

Como uma subárea dentro das Ciências Biológicas, a Ecologia assume o 

objetivo de investigar e compreender as relações que os seres vivos mantêm entre 

si e com o ambiente. Nesse processo, as relações podem ser analisadas desde uma 

perspectiva muito particular, tal como a relação de determinada espécie de inseto 

com determinada espécie de planta, até uma mais abrangente, como é o caso das 

relações que envolvem a estrutura e o funcionamento das comunidades animais e 

vegetais, e da transferência de energia dentro dos ecossistemas (SENICIATO; 

CAVASSAN, 2009). 
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A letra fria do livro ganha vida ao se observar em um ambiente natural os 

conteúdos que antes eram vistos apenas de forma teórica. Oliveira e Correia (2013) 

afirmam que os alunos do ensino médio, através das aulas de campo, são levados a 

conhecer a realidade do meio ambiente. Para as autoras:   

 
As aulas de campo, quando aplicadas para esse público alvo, irão leva-los à 
realidade do meio ambiente, pois permitirá a visualização dos seres vivos 
no próprio habitat, além do conteúdo do livro, sendo também, um local onde 
os alunos poderão observar e estudar “in loco”, ou seja, as espécies 
poderão ser vistas de forma direta e possivelmente compreendida sua 
importância de maneira mais satisfatória. (OLIVEIRA; CORREIA, 2013, 
p.164) 
 

O Geopark Araripe, assim como outros ambientes naturais, facilita muito o 

ensino de ecologia. Ao fazer o comparativo entre dois ou mais geossítios podemos 

instigar os alunos a perceberem as diferenças entre os dois ambientes, como seus 

fatores abióticos (temperatura, disponibilidade de água, tipo de solo) influenciam na 

diversidade de espécies observadas. Os conceitos mais básicos de ecologia, como 

habitat, nicho ecológico, fatores bióticos e abióticos, população, comunidade, 

ecossistema, relações ecológicas, entre outros, podem ser vistos na prática, o que 

invariavelmente leva a construir seu conhecimento de forma mais sólida 

(SENICIATO; CAVASSAN, 2009; SCHEMES, 2008). 

Não é possível desvincular a ecologia da zoologia e botânica, as aptidões 

da aula de campo para o aprendizado de ecologia também se aplicam ao 

aprendizado de zoologia e botânica. Oliveira e Paranhos (2017, p.280) explicam que 

“o Ensino de Zoologia possui como objeto, o estudo dos animais relacionando aos 

ecossistemas no contexto ecológico-evolutivo, numa perspectiva de interação com a 

Ciência, Tecnologia e Sociedade na educação escolar”. 

Infelizmente, a abordagem predominante para o ensino de zoologia ainda 

é bastante descritiva, com ênfase a memorização de táxons e estruturas, o que 

dificulta a compreensão do papel dos animais no ecossistema bem como o seu 

contexto evolutivo relacionado aos demais seres vivos (OLIVEIRA; PARANHOS, 

2017). Concordando com esse pensamento Bastos Júnior (2013) explica que a 

zoologia ensinada na educação básica: 

 
Está centrada na transmissão de informações tendo como estratégia o uso 
do livro didático e sua transcrição no quadro, por meio de aulas expositivas 
e memorísticas tornando os alunos passivos da aprendizagem. Esta forma 
de ensinar zoologia na educação básica, tanto pode estar relacionada a 
formação dos professores nos cursos de licenciatura e como na utilização 
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de métodos tradicionais ainda sendo usados para ministrar aula. [...] Assim, 
os alunos veem a zoologia apresentada, como uma disciplina chata, cheia 
de nomes científicos, ciclos e tabelas a serem decoradas. (BASTOS 
JÚNIOR, 2013, p.3)  
 

A aula de campo é uma estratégia metodológica que, além de tirar o 

caráter “chato” das aulas expositivas, permite que os alunos possam observar os 

animais da área visitada, que no caso do Geopark Araripe existe a possibilidade de 

observação e contemplação de animais endêmicos de sua fauna como o 

Soldadinho-do-Araripe (Antilophia bokemanni). Para os meus alunos essa é uma 

oportunidade de relacionar seus conhecimentos prévios aos conteúdos estudados 

em sala de aula, o que fomenta a aprendizagem significativa. 

O ensino de botânica também padece do mesmo mal do ensino de 

zoologia, as estratégias de ensino e aprendizagem ainda possuem excesso de teoria 

com memorização de conceitos e nomes, com ênfase na mera reprodução de 

informações, sem problematizar ou contextualizar, o que dificulta muito a construção 

de conhecimento. O ensino de botânica exige que seja investigativo, 

problematizado, contextualizado e que envolva a articulação entre conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais com práticas investigativas que fomentem a 

construção de conhecimento pelos próprios alunos (SANTOS; SODRÉ NETO, 

2016). As aulas de campo podem ser a chave para aulas de botânica mais 

proveitosas, sobre este assunto Matos e seus colaboradores (2013) afirmam que: 

 
As aulas de campo são consideradas elementos importantes no trabalho 
dos conteúdos de Botânica. Elas são essenciais à formação do aluno em 
botânica, pois complementam o aprendizado e aperfeiçoam o entendimento 
dos caracteres taxonômicos e das diferenças apresentadas pelas espécies. 
Elas representam um grande laboratório natural com biodiversidade 
superior aos reproduzidos em sala de aulas ou laboratórios, o que desperta 
nos alunos valores éticos e os aproxima dos elementos naturais do 
ambiente. (MATOS et al, 2013, n.p) 
 

O Geopark Araripe conta com potencialidades que o fazem como um local 

ideal para a realização de uma aula de campo sobre a temática botânica. Em seus 

geossítios encontramos diversas composições de ecossistemas naturais (caatinga, 

florestas) com tipos diferentes de plantas que nos permitem o estudo da 

classificação e diversidade das plantas, peculiaridades sobre sua reprodução, 

anatomia e fisiologia. 

O ensino de paleontologia pode ter grande aprendizado através de uma 

aula de campo. A paleontologia, “que estuda os restos ou vestígios de seres vivos 
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que habitaram o planeta a mais de 10 mil anos”, ainda sofre com uma abordagem 

bem superficial no ensino médio, em geral falando apenas dos grandes répteis 

(LIMA et al, 2015, p.22261). Neste aspecto nunca é demais lembrar a grande 

diversidade de fósseis existente no Geopark Araripe (Capítulo 7), uma visita ao 

museu de paleontologia de Santana do Cariri nos fornece uma vasta quantidade de 

fósseis que ajudam a compreender como ocorreram alguns dos processos 

evolutivos em plantas e animais. Para Lima e seus colaboradores (2015): 

 
Dentre a gama de conceitos que compões as ciências, a evolução biológica 
se torna o mais importante de todos. Geralmente ao tocar nesse assunto 
vem à tona a clássica frase do geneticista Dobzhansky (1973), ao escrever 
um artigo intitulado “Nada faz sentido em Biologia exceto à luz da 
Evolução”. Ao refletir sobre tal afirmação é possível analisar o papel 
unificador da Evolução nas Ciências Biológicas. Uma vez que a mesma é a 
base para o entendimento de diversos conteúdos biológicos, tais como: 
Botânica, Zoologia, Ecologia e Genética. (LIMA et al., 2015, p.22260) 
 

Mas não é apenas no macro que as aulas de campo podem influenciar 

positivamente na construção de conhecimento dos alunos, a microbiologia e a 

citologia podem ter seu aprendizado facilitado pelo uso de aulas de campo. No 

Capítulo 4 explico que considero aula de campo é qualquer atividade que aconteça 

com fins pedagógicos, neste contexto uma visita a laboratórios, universidades e 

outros centros de pesquisa são consideradas aulas de campo. Durante essas visitas 

os alunos podem ter contato com pesquisadores, pesquisas e instituições que 

podem aumentar a motivação dos alunos para o aprendizado. 

Outra opção é fazer coletas de água, solo ou mesmo ar para a elaboração 

de culturas microbiológicas e posterior identificação dos microrganismos 

encontrados nos ambientes naturais. Esses microrganismos podem ajudar no 

entendimento sobre os diferentes tipos de células, a classificação dos seres vivos, 

bem como relacioná-los as condições ambientais do local onde foi realizada a 

coleta. 

Uma das grandes dificuldades de aprendizado dos alunos é a existência 

de uma grande fragmentação na organização dos conteúdos de biologia do ensino 

médio, e esses conteúdos ainda são mais individualizados quando são trabalhados 

em sala. Isto leva os alunos a não conseguirem associar, contextualizar, ou mesmo 

conseguir uma aplicação prática para os temas estudados. O ensino fragmentado 

forma pessoas que não conseguirão associar o que aprenderam na escola aos 

problemas do cotidiano (SANTOS; SODRÉ NETO, 2016). 
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Entendo que, além da possibilidade de trabalhar inter e 

transdisciplinaridade, as aulas de campo ainda oferecem uma oportunidade de 

trabalhar de forma interconteudista, ou seja, estudar vários conteúdos em um 

mesmo ambiente, relacionando-os e contextualizando-os e permitindo com que os 

alunos consigam aplicar esses conhecimentos em seu cotidiano, em outras 

palavras, as aulas de campo permitem que esses alunos sejam educados 

cientificamente. 
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7 GEOPARK ARARIPE 

 

7.1 A REDE GLOBAL DE GEOPARKS 

 

Quando se fala de patrimônio associamos diretamente a herança, ou seja, 

aquilo que é transmitido de geração para geração. Este conceito foi ampliado com 

adjetivos como natural, genético, cultural, entre outros (RUCHKYS, 2007). 

O projeto Geoparks vem justamente com o objetivo de reforçar projetos 

de conservação do patrimônio natural, especialmente o patrimônio geológico 

(RUCHKYS, 2007). Segundo a UNESCO (2004) o Geopark pode ser entendido 

como: 

 

Um território com limites bem definidos que tenha uma área suficientemente 
grande para que sirva ao desenvolvimento econômico local com 
determinado número de sítios geológicos de importância científica especial, 
beleza ou raridade e que seja representativa da história geológica, dos 
eventos ou processos de uma área. (UNESCO, 2004) 

 

Em 1991 na França foi realizado o 1º Simpósio Internacional sobre a 

Proteção do Patrimônio Geológico. Esta data simboliza o início de um amplo 

interesse, no âmbito das geociências, na preservação do patrimônio natural. Durante 

esse simpósio foi elaborada, em 13 de junho de 1991, a Declaração internacional 

dos Direitos à Memória da Terra que, entre outras ações, recomendou que todas as 

autoridades nacionais e internacionais levem em consideração a proteção do 

patrimônio geológico, por meio de todas as formas legais, financeiras e 

organizacionais (BRILHA, 2012; EUROPEAN GEOPARKS NETWORKS, 2013). 

Baseado nisso, em 2000 foi criado a Rede Europeia de Geoparks (REG), 

sendo a primeira criada e contendo quatro membros fundadores: Réserve Gélogique 

de Haute-Provence (França), The Petrified Forest of Lesvos (Grécia), Geopark 

Gerolstein/Vulkaneilfel (Alemanha) e Maestrazgo Cultural Park (Espanha) (BRILHA, 

2012; EUROPEAN GEOPARKS NETWORKS, 2013). 

Como uma consequência natural da criação da Rede Europeia de 

Geoparks, em 13 de fevereiro de 2004, uma sexta-feira, em uma reunião na sede da 

UNESCO em Paris, foi estabelecida a criação de uma Rede Global de Geoparks e 

criadas “diretrizes operacionais” para assistência da UNESCO aos Geoparks com o 

objetivo de promover a conservação de um ambiente saudável, a educação em 
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ciências da terra em geral e a promoção do desenvolvimento econômico sustentável 

local (BRILHA, 2012; EUROPEAN GEOPARKS NETWORKS, 2013). 

A Rede Global de Geoparks (global geoparks network) foi instituída como 

uma organização internacional, não-governamental e sem fins lucrativos que serve 

para cooperação entre os geoparques, comunidades, cientistas, organizações não-

governamentais e órgãos governamentais (EUROPEAN GEOPARKS NETWORKS, 

2013). Importante ressaltar que Rede Global de Geoparks busca: 

 
influenciar, encorajar e ajudar as sociedades locais em todo o mundo a 
conservar a integridade e a diversidade da natureza abiótica e biótica para 
garantir que qualquer uso dos recursos naturais seja equitativo e 
sustentável, e para apoiar o desenvolvimento econômico e cultural das 
comunidades locais, através da valorização de sua identidade e patrimônio 
único. (EUROPEAN GEOPARKS NETWORKS, 2013) 
 

Em sua criação a Rede Global de Geoparks contava com os 17 geoparks 

que em 2004 formavam a Rede Europeia de Geoparks integrando-os com os 8 

geoparks chineses (BRILHA, 2012; GLOBAL GEOPARK NETWORK, 2019). 

Atualmente (junho de 2019) a Rede Global de Geoparks conta com 140 geoparks 

em 42 países, entre eles o Geopark Araripe, único localizado no Brasil conforme 

visto abaixo no Quadro 2 (GLOBAL GEOPARK NETWORK, 2019). 

 

Quadro 2 - Membros da Rede Global de Geoparks (em junho de 2019) – 140 

geoparks em 42 países 

ÁFRICA 

Marrocos M’Goun Global 

Tanzânia Ngorongoro Lengai 

AMÉRICA 

Brasil Araripe 

Canadá Stonehammer; Tubler Ridge Global; Percé 

México Mixteca Alfa (Oaxaca); Comarca Minera (Hidalgo) 

Uruguai Grutas del Palacio 

ÁSIA 

China 

Alxa Desert; Dali Mount Cangashan; Danxiashan; Fangshan; Funiushan; 
Hexigten; Huangshan; Jinhpohu; Leye-Fengshan; Longhushan; Leiqiong; 
Lushan; Ningde; Qinling; Songshan; Taining; Stone Forest (Shilin); 
Taishan; Wangwushan-Daimeishan; Wudalianchi; Xingwen; Yuntaishan; 
Yandangshan; Zhangjiajie; Zigong; Tiangzhushan; Hongking; 
Sanqingshan; Yanqing; Shennonqjia; Mount Kunlin; Dunhuang; Zhijindong 
Cave; Arxan; Keketuohai; Guangwushan-Nuoshuihe; Huanggang 
Dabieshan 

Coreia Jeju Island; Cheongsong; Mudeungsan Area 

Indonésia Batur Global; Gunung Sewu; Ciletuh-Palabuhanratu; Rinjani Lombok 

Iran Qeshm 

Japão 
Toya Caldera and Usu Volcano; Itoigawa; Unzen Volcanic; San’in Kaigan; 
Muroto; Oki Islands; Aso Global; Mount Apoi; Izu Peninsula  

Malasia Langkawi 

(continua) 
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Tailândia Satun 

Vietnam Dong Van Karst Plateau; Cao Bang 

EUROPA 

Alemanha 
Bergstrasse-Odenwald; Harz Braunschweiger Land Ostfalen; Swabian 
Albs; Nature Park Terra Vita; Vulkaneifel 

Alemanha/Polônia Muskau Arch 

Austria 
Nature and Geopark Styrian Eisenwurzen; Carnic Alps; Ore of the Alps 
Global 

Belgica Famenne-Ardenne 

Chipre Troodos 

Croacia Papuk 

Dinamarca Odsherred Global 

Eslovênia Idrija 

Eslovênia / Austria Karavanke/Karawanken 

Espanha 

Cabo de Gata-Nijar; Sobrarbe; Subeticas; Basque; Villuercas Iberes Jara; 
Central Catalonia; Sierra Norte di Sevillha, Andalusia; El Hierro Global; 
Molina and Alto Tajo Global; Lanzarote and ChinijoIslands; Las Loras; 
Conca de Tremp Montsec 

Finlandia Rokua 

França 
Park Naturel Régional du Luberon; Reserve Géologique de Haute 
Provence; Bauges; Chablais; Monts d’Árdêche Global; Causses du 
Quercy; Beaujolais 

Grécia 
Chelmos-Vouraikos; Petrifield Forest of Lesvos; Psilorittis Natural; Vikos-
Aoos; Sitia 

Holanda Hondsrug 

Hungria Bakony-Balaton Global 

Hungria / Eslováquia Novohrad-Nograd 

Irlanda Cooper Coast; Burren and Cliffs of Moher 

Irlanda / Irlanda do 
Norte 

Mable Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park 

Islândia Katia; Reykjane 

Itália 

Rocca Di Cerere; Adamello Brenta; Parco del Beigua; Madonie Natural; 
Geological and Mining Park of Sarninia; Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano; Tuscan Mining Park; Apuan Alps; Sesia – Val Grande; 
Pollino 

Noruega Gea-Norvegica; Magna 

Portugal Arouca; Naturtejo; Azores; Lands of Knights Global 

Reino Unido 
Shetland; Geo Mon; Forest Fawr; North Pennines AONB; North West 
Highlands; English Riviera 

República Tcheca Bohemian 

Romênia Hateg Country Dinosaur 

Turquia Kula Volcanic 

Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com Global Geopark Network (2019) seguindo o modelo 
proposto por Brilha (2012, p. 32). 

 

Brilha (2012) explica que a Rede Global de Geoparks definiu como 

principais objetivos para os geoparks: 

 
• Conservação do patrimônio geológico; 

• Educação da sociedade a nível de geociências e de questões ambientais 
no geral; 

• Desenvolvimento econômico-social e cultural sustentável; 

• Cooperação multicultural; 

• Promoção da investigação científica; 

• Intervenção ativa na rede através do desenvolvimento de atividades 
comuns. (BRILHA, 2012, p.33) 

(continua) 

Quadro 2 - Membros da Rede Global de Geoparks (em junho de 2019) – 140 

geoparks em 42 países 
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Um Geopark não pode, em hipótese alguma, deixar de considerar o bem-

estar humano, por isso o programa foi pensado para “atender a uma demanda de 

proteção do meio ambiente, mas sem deixar à margem a comunidade” (MACÊDO; 

PINHEIRO, 2014, p.147). Para atingir os objetivos acima citados os geoparks 

desenvolvem relações empíricas: a geoconservação, o geoturismo e a 

geoeducação, as quais passo a discorrer adiante. 

Para a proteção do patrimônio natural Silva e Aquino (2017, p.2) explicam 

que os geoparks adotam medidas de preservação ou de conservação. “No primeiro 

caso, para ser protegido o bem natural deve ser mantido intocado, já no segundo 

caso o patrimônio pode ser modificado e utilizado, mas desde que controladamente, 

de forma que lhe cause o menor impacto possível”. Para Brilha (2005) a 

geoconservação: 

 
Em sentido amplo, tem como objetivo a utilização e gestão sustentável de 
toda a geodiversidade, englobando todo o tipo de recursos geológicos. Em 
sentido restrito, entende apenas a conservação de certos elementos da 
geodiversidade que evidenciem um qualquer tipo de valor superlativo, isto é, 
cujo valor se sobrepõe à média. Realmente, uma coisa é o estabelecimento 
de estratégias de modo a garantir a gestão sustentada dos recursos 
geológicos, assegurando as técnicas de exploração e de beneficiação mais 
adequadas e o menor impacto possível no ambiente. Outra consiste na 
implementação de estratégias que permitam a conservação de ocorrências 
geológicas que possuem inegável valor científico, pedagógico, cultural, 
turístico, ou outros – os geossítios. (BRILHA, 2005, p. 51-52) 
 

Em geral, os geoparks contribuem significativamente para a conservação 

e uso do patrimônio geológico dos seus territórios, o que convém chamar de 

geoconservação. Todos os geoparks tem condições de conservar e valorizar os 

geossítios, sendo a melhoria das condições de acesso e de visitação bem como a 

produção de material informativo as ações mais frequentes (BRILHA, 2012). 

Com os geossítios conservados, direta e indiretamente fomenta-se o 

turismo na região, o que convencionou-se chamar de geoturismo. Ruchkys (2007) 

acredita que: 

 
A atividade turística, se bem planejada e direcionada, possa contribuir para 
a proteção do patrimônio, uma vez que esta atividade depende de atrativos 
bem conservados. A contribuição do turismo para a proteção do patrimônio 
pode acontecer por meio da sensibilização do turista em relação a 
importância dos atrativos que visita. (RUCHKYS, 2007, p.22) 
 

Brilha (2012) explica que o geoturismo é a atividade que dá mais 

visibilidade para o geopark. O mesmo autor afirma que: 
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Apesar dos geoparques se basearem na conservação do patrimônio 
geológico, a sua atividade não desconsidera as restantes mais-valias do 
território. Em muitos geoparques, existem ações que promovem todas as 
potencialidades da região, em especial no que diz respeito a aspectos 
culturais (artesanato, ...). (BRILHA, 2012, p. 36) 

 
Para Ruchkys (2007) o geoturismo é um segmento da atividade turística 

onde o patrimônio geológico é o principal atrativo. Desta forma o geoturismo busca 

sua: 

 
Proteção por meio da conservação de seus recursos e da sensibilização do 
turista, utilizando para isto, a interpretação deste patrimônio tornando-o 
acessível ao público leigo, além de promover sua divulgação e o 
desenvolvimento das ciências da Terra. A interpretação é um componente 
essencial do geoturismo, pois é ela que encoraja o turista a contribuir para a 
geoconservação. (RUCHKYS, 2007, p.33) 
 

Dessa forma une-se o geoturismo e a geoconservação, onde o turista é 

também responsável pela conservação do ambiente dos geossítios que formam 

geopark. 

Outra ação desenvolvida com grande destaque pelos geoparks é a 

geoeducação, que deve considerar que “os múltiplos processos do espaço 

geográfico educam e reeducam de forma permanente. A natureza, a cidade, o 

campo, assim como suas paisagens educam” (MACÊDO; PINHEIRO, 2014, p.147). 

Brilha (2012) explica que: 

 
Os geoparques têm promovido a educação em geociências, quer a nível 
formal como não formal. Em diversos países, os conteúdos curriculares no 
âmbito da Geologia são, habitualmente, escassos e, muitas das vezes, 
lecionados por docentes com uma deficiente preparação geológica. 
Colocando à disposição das escolas um mínimo de condições, os 
geoparques promovem um uso educativo dos geossítios, muitas vezes em 
associação com outros conteúdos relacionados com aspectos biológicos e 
culturais. (BRILHA, 2012, p.36) 
 

Cabe ressaltar que a boa compreensão dos diversos aspectos da 

geologia, como fatores abióticos que são, facilitam a compreensão de muitos 

conteúdos de biologia. 

E é por trabalhar a geoeducação que escolhi o Geopark Araripe como 

fonte de pesquisa, pois unir educação e preservação ambiental aliado ao fato do 

Geopark Araripe estar localizado em um ambiente onde os alunos estão inseridos é 

realmente instigante e ainda permite relacionar o conteúdo da sala de aula ao 

cotidiano do aluno, podendo ser utilizado para trabalhar a inter e a 
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transdisciplinaridade na escola pública com resultados que muito acrescentam ao 

letramento científico dos alunos. 

 

7.2 GEOPARK ARARIPE 

 

Nas últimas décadas percebe-se no Brasil uma maior preocupação com a 

conservação ou preservação do patrimônio natural, o que é confirmado pelo 

aumento no número de conferências e publicações dedicadas ao assunto 

(OLIVEIRA-SANTOS; TOLEDO; GARCIA, 2017, p.24). 

Em 2012 o Serviço Geológico do Brasil publicou o primeiro volume do 

livro Geoparques do Brasil: propostas que foi organizado por Carlos Schobbenhaus 

e Cassio Roberto da Silva. Nesta publicação constam as 17 propostas de 

geoparques listadas abaixo (SCHOBBENHAUS; SILVA, 2012): 

a) Cachoeiras do Amazonas (AM); 

b) Morro do Chapéu (BA); 

c) Pireneus (GO); 

d) Astroblema de Araguainha-Ponte Branca (GO); 

e) Quadrilátero Ferrífero (MG); 

f) Bodoquena-Pantanal (MS); 

g) Chapada dos Guimarães (MT); 

h) Fernando de Noronha (PE); 

i) Seridó (RN); 

j) Quarta-Colônia (RS); 

k) Caminhos dos Cânions do Sul (RS/SC); 

l) Serra da Capivara (PI); 

m) Ciclo do Ouro, Guarulhos (SP); 

n) Uberaba – Terra dos Dinossauros do Brasil (MG); 

o) Campos Gerais (PR); 

p) Litoral Sul de Pernambuco (PE); 

q) Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro (RJ). 

 

Mesmo com todas estas propostas, até agora (junho de 2019), existe no 

Brasil somente um Geopark reconhecido pela Rede Global de Geoparks (Global 

Geoparks Networks), o Geopark Araripe, localizado no sul do Ceará, que foi 
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reconhecido pela UNESCO em setembro de 2006 (GLOBAL GEOPARK NETWORK, 

2019). 

Para Onary-Alves e seus colaboradores (2015, p.95), essa relativa 

escassez de Geoparks no Brasil está relacionado a “problemas de cunho político, 

desconhecimento das práticas geoconservacionistas, defasagem de projetos 

educacionais e a falta de interação com a comunidade”, o que invariavelmente 

inviabiliza a consolidação de novos Geoparks. 

Dentre as propostas acima a que mais me chamou atenção foi 

Quadrilátero Ferrífero, localizado em Minas Gerais, dentre o território abrangido 

encontram-se as cidades de Mariana e Brumadinho (SCHOBBENHAUS; SILVA, 

2012). Entrando no campo da especulação acredito que se este Geopark em 

especial já estivesse fazendo parte da Rede Global de Geoparks, as operações de 

exploração mineral em seu território seriam mais fiscalizadas e provavelmente os 

crimes ambientais de Mariana (05 de novembro de 2015) e Brumadinho (25 de 

janeiro de 2019) não teriam acontecido ou teriam um menor teor danoso, seja 

ambiental ou em perdas de vida humana. 

Passo agora a discorrer especificamente sobre o Geopark Araripe, 

primeiro, e até este momento único Geopark brasileiro. O Geopark Araripe, por sua 

própria natureza, constitui-se um excelente espaço socioambiental propício a 

realização de aulas de campo com cunho educativo, possui 9 geossítios distribuídos 

em 6 municípios da região do Cariri Cearense: 

 
O Geopark Araripe foi o primeiro geoparque das américas e hemisfério sul 
reconhecido pela GGN (Global Geoparks Network) e é composto por 9 
geossítios que estão distribuídos em 6 municípios da Região do Cariri: 
Batateiras (Crato), Pedra Cariri e Ponte de Pedra (Nova Olinda), Parque 
dos Pterossauros e Pontal de Santa Cruz (Santana do Cariri), Cachoeira 
de Missão Velha e Floresta Petrificada (Missão Velha), Riacho do Meio 
(Barbalha), Colina do Horto (Juazeiro do Norte). O território desse 
geoparque brasileiro,  patrimônio da humanidade, totaliza uma área de 
3.441km². (GEOPARK ARARIPE, 2011, n.p) 
 

Localizado na porção cearense da Bacia Sedimentar do Araripe, Nordeste 

brasileiro, entre as coordenadas geográficas 39° 8’ a 39° 44’ de longitude oeste e 7° 

5’ a 7° 18’ de latitude sul tendo uma extensão de 3.796 km2, compreendendo seis 

municípios cearenses: Missão Velha, Barbalha, Juazeiro do Norte, Crato, Nova 

Olinda e Santana do Cariri (MACEDO; PINHEIRO, 2014). O Geopark Araripe possui 

uma grande importância geológica, bem como na geoeducação, geoconservação e 

geoturismo. 
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Sobre o processo de implantação e obtenção de resultados em relação ao 

desenvolvimento sustentável Macêdo e Pinheiro (2014) afirmam que: 

 
A implantação de um geoparque é um complexo processo de gestão 
territorial e investimentos públicos e privados. Há um delay, um retardo 
entre a implantação de um projeto como o Geoparque e a produção dos 
resultados esperados; o alcance das metas propostas e dos retornos dos 
investimentos. (MACÊDO; PINHEIRO, 2014, p.146) 
 

O Geopark Araripe encontra-se na Bacia Sedimentar do Araripe, que é 

uma bacia sedimentar onde predominam sedimentos posteriores à ruptura do 

supercontinente Gondwana e consequente formação do oceano atlântico sul, e com 

a implantação do Geopark Araripe surgiu a necessidade de atuar na 

geoconservação do local (GEOPARK ARARIPE, 2019; CAMACHO; SOUZA, 2017). 

A Bacia Sedimentar do Araripe: 

 
Possui afinidades litológicas e paleontológicas com outras bacias 
relativamente próximas a exemplo da Bacia do Parnaíba, Bacia do Grajaú, 
Bacia do Recôncavo e Bacia Tucano-Jatobá, e isso mostra a magnitude dos 
processos geológicos envolvidos em gênese. A Bacia Sedimentar do 
Araripe, possui cerca de 9000km2 e se inclui nos Estados do Ceará, 
Pernambuco e Piauí estando delimitada pelas coordenadas geográficas 
38º20’W e 41º00’W e 7º00’S e 8º00’S e orientada no sentido NE-SW. 
(GEOPARK ARARIPE, 2019) 
 

Segundo o site oficial do Geopark Araripe (2019) em 2007 o geólogo 

Mário Assine propôs uma divisão da bacia sedimentar do Araripe em pacotes 

(formações) sedimentares, sendo que cada uma tem suas peculiaridades e distintos 

momentos da história geológica da região: Formação Cariri (Mauriti), Formação 

Brejo Santo, Formação Missão Velha, Formação Abaiara, Formação Barbalha 

(Batateira), Formação Santana (Membro Crato, Membro Ipubi e Membro Romualdo) 

Formação Araripina (Arajara) e Formação Exu. 

A Bacia Sedimentar do Araripe apresenta recursos naturais propícios de 

serem explorados como calcários laminados, gipsita, argila e água mineral. No 

entanto o que merece muito destaque, devido as condições de formação da Bacia 

Sedimentar do Araripe, especialmente a Formação Santana desta bacia, é a 

presença de uma enorme quantidade de fósseis cretáceos em seus estratos, com 

grande diversidade de material com preservação excepcional, sendo uma grande 

riqueza paleontológica para a região (GEOPARK ARARIPE, 2019; BRUNO, 2009, 

p.2). 
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Os primeiros fósseis da Formação Santana foram registrados por Feijó 
(1810) e atualmente são incontáveis as obras que versam sobre esta 
temática. De modo geral, os principais registros acadêmicos são sobre 
peixes, insetos e vegetais. No Membro Crato ocorrem, com abundância, 
representantes do peixe Chanidae Dastilbe crandalli Jordan 1910, restos de 
insetos (muitas vezes inteiramente preservados) pertencentes ao grupo dos 
ensíferos (grilos), efemerópteros (efêmeras), anisopteros (libélulas), 
zigopteros (donzelinhas), hemípteros (percevejos), himenópteros (vespas e 
formigas), neurópteros (formiga-leão), homópteros (cigarrinhas), blatópteros 
(baratas), isópteros (cupins), dermápteros (tesourinhas), coleópteros 
(besouros), lepidópteros (borboletas e mariposas), tricópteros (moscas-de-
água), celíferos (gafanhotos) e dípteros (moscas e mosquitos; além de 
fragmentos vegetais de samambaias do gênero Ruffordia e de coníferas do 
gênero Brachyphyllum). Ainda há o registro da presença de gnetales 
(Cratonia, Welwitschophyllum, Welwitschiaprisca e Welwitschiobrus), de 
angiospermas (gêneros Araripia, Endressinia, Iara e Klitzchophylites), e de 
algas caráceas. [...] No Membro Ipubi, há ocorrência de tapetes algalícos de 
cianofíceas, restos de vegetais, restos de peixes actinopterígeos e de 
conchostráceos, todos pouco investigados. No Membro Romualdo, os 
peixes novamente se destacam fossilizados no interior de concreções 
calcárias. (GEOPARK ARARIPE, 2019, n.p) 

 
Mas o que, sem sombra de dúvidas, consegue grande atenção por parte 

da mídia e da população em geral é a presença de fósseis de dinossauros 

(Angaturama, Irritator, Mirischia, Santanaraptor) e Pterossauros (Anhanguera, 

Araripedactylus, Arthurdactylus, Cearadactylus, Tapejara, Tupuxuara, 

Thalassadromeus, Tropeognathus), registradas na Formação Santana da Bacia 

Sedimentar do Araripe (GEOPARK ARARIPE, 2019). 

Com tamanha riqueza fossilífera e de recursos naturais e também devido 

a região do Cariri Cearense possuir uma localização muito privilegiada, estando 

localizada de maneira praticamente equidistante de 7 das 9 capitais do nordeste do 

Brasil (Teresina, Fortaleza, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Aracajú), e mesmo 

as capitais mais distantes (Salvador e São Luís) estão em distância acessível é 

natural que o Geopark Araripe seja um grande atrativo turístico. A região conta com 

aeroporto e fácil acessibilidade, através de rodovias federais, além de contar com 

uma boa rede hoteleira. Todas essas características facilitam a vinda de turistas, o 

que aliada a seus recursos naturais, diversas potencialidades, atrativos e 

principalmente a presença do Geopark Araripe, fazem essa região extremamente 

adequada ao geoturismo (GEOPARK ARARIPE, 2019; QUEIROZ, 2013, p.175). 

Macêdo e Pinheiro (2014) veem o geoturismo como uma forma de gerar 

renda para as comunidades que vivem no território do Geopark Araripe, para eles, 

dentro da proposta do Geopark: 
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Esse segmento da atividade turística é a promoção do crescimento 
econômico da comunidade, a entrada de recursos financeiros e o aumento 
do rendimento das pessoas para que elas usufruam do ambiente natural 
sem destruí-lo. (MACÊDO; PINHEIRO, 2014, p. 147) 

 
Brilha (2009, p.32) explica que o “aumento do movimento registrado em 

hotéis e restaurantes, por exemplo, é um dos primeiros efeitos econômicos a serem 

registrados no território”. 

O geoturismo é uma excelente forma de fomentar a geoconservação 

através de práticas sustentáveis que proporcionam “vivências científicas, educativas 

e culturais que potenciem um desenvolvimento sustentável” principalmente sem 

descuidar das “características naturais do seu território, assim como a cultura da sua 

população” (GONÇALVES, 2013, p.13). No entanto, para que o turista reconheça a 

importância de preservar ou conservar uma área é necessário que ele compreenda 

a importância ambiental daquela região. Essa compreensão é conseguida através 

do uso da geoeducação, como uma forma de educação ambiental, aliada ao 

geoturismo. 

Como já citado anteriormente no tópico sobre aula de campo em 

ambientes naturais no Capítulo 4 a Lei 9.795/1999, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, deixa claro em seu Artigo 1º que com a educação ambiental o 

indivíduo e a coletividade “constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente”, o que é 

essencial à “sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (BRASIL, 1999), o que 

no Geopark Araripe é conseguido através de projetos de geoeducação. 

O Geopark Araripe desenvolve projetos e ações junto as instituições 

educacionais do seu território. Dentre os projetos e ações desenvolvidas destaco o 

“Geopark nas Escolas” que busca desenvolver processos e práticas educativas em 

ações integradas com as escolas do entorno do Geopark Araripe. Outro projeto que 

merece comentário é o “Geopark na Comunidade” que realiza ações, respeitando as 

vocações naturais das comunidades, que integram meio ambiente, cultura e ciência 

(GEOPARK ARARIPE, 2019). Essa integração entre Geopark, escolas e 

comunidades encontra defesa nos ensinamentos de Brilha (2009) ao explicar que: 

 
As populações locais, que antes da criação de um geoparque na sua região 
nunca se tinham apercebido dos aspectos geológicos, passam a defender, 
com orgulho, o “seu” patrimônio geológico, em especial quando o referido 
geoparque é reconhecido por uma instituição internacional de prestígio, 
como é o caso da UNESCO. Esta é também uma das razões pela qual é 
importante que um geoparque possua um elevado nível de qualidade que 
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permita a entrada nas redes internacionais, aumentando também o impacto 
junto da comunicação social. É ainda localmente que se fazem sentir as 
principais vantagens econômicas do estabelecimento de um geoparque. 
(BRILHA, 2009, p.32) 
 

O programa Geopark e as Escolas no Museu procura integrar as escolas 

(públicas e particulares) da região com o Museu de Paleontologia de Santana do 

Cariri. Em uma das atividades-piloto para essa dissertação realizei, com meus 

alunos, uma aula de campo guiada ao museu de paleontologia de Santana do Cariri, 

e durante a visita ao museu tivemos a presença de guias disponibilizados pela 

instituição. Cabe ressaltar que no museu de paleontologia encontra-se um bom 

acervo dos fósseis citados no início deste tópico, além de oferecer cursos, 

treinamentos, encontros, palestras e servir de apoio logístico para pesquisadores do 

mundo inteiro (GEOPARK ARARIPE, 2019). Essa integração entre o museu de 

paleontologia e as escolas encontra sustentação nos ensinamentos de Faria (2000). 

A autora explica que: 

 
A construção de formas de cooperação entre a escola e o museu ajudando 
cada uma das instituições a sair do seu próprio isolamento em relação ao 
mundo que lhe é exterior, abalando-se mutuamente nas suas resistências 
mais tradicionais, é com certeza um profícuo caminho. Este tipo de 
colaboração contribuirá igualmente para o reforço de um sentido comum 
que lhes permita enfrentar, adaptar e desafiar, sugerindo novas 
configurações, os novos fenômenos sociais e culturais ligados à produção e 
consumo de formas complementares de conhecimento. (FARIA, 2000, p.2) 
 

Outras atividades geoeducativas são o “Geopark e a Educação Inclusiva” 

que desenvolve ações com alunos da educação especial, o “Concurso Escolar Anual 

“GEA Terra Mãe”, desenvolvido em parceria com a Universidade Regional do Cariri 

– URCA, a “Colônia de Férias” e “Oficinas Pedagógicas” como reutilização de 

materiais recicláveis, réplica de fósseis, biojóias, teatro de bonecos e livro de pano 

(GEOPARK ARARIPE, 2019). 

Dentre os projetos citados no parágrafo anterior o “Geopark e a Educação 

Inclusiva” merece uma atenção especial. Maciel e seus colaboradores (2010, p.5) 

explicam que “o interesse em trabalhar as questões ecológicas, incluindo o público 

com necessidades especiais, nos remete a uma reflexão sobre a sensibilização e o 

sentido mais íntimo de educação ambiental”. Os autores explicam ainda que: 

 
A inclusão de pessoas com deficiência em atividades em áreas naturais 
como exercícios físicos, recreação e contemplação da natureza 
proporcionam a promoção da auto-estima e socialização dessas pessoas. 
Este fator concorre para a formação de um indivíduo com valores sociais, 
conhecimento, habilidades, atitudes voltadas para a conservação e uso 
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sustentável do meio ambiente e de uma visão holística sobre os espaços 
que compõe a cidade. (MACIEL E COLABORADORES, 2010, p.5) 
 

Segundo o site oficial do Geopark Araripe (2019), as ações e projetos de 

geoeducação desenvolvidos pelo Geopark tem como objetivos: 

 
• Contribuir na disseminação de conhecimentos em relação a educação 

ambiental para a população em geral sobre o território; 

• Contribuir na formação da equipe interna de educação do Geopark, 
professores, gestores e alunos do território, incentivando-os a serem 
agentes multiplicadores; 

• Promover a interação da comunidade com o Geopark Araripe, acolhendo 
demandas e estimulando novas iniciativas; 

• Integrar, reforçar e dinamizar o trabalho em redes socioeducativas; 

• Promover um espaço aberto para novas práticas pedagógicas; 

• Fortalecer e criar centros de interpretação e educação ambiental no 
território; 

• Elaborar programas e ações de educação arqueológica, museológica, 
patrimonial e em geociências; 

• Colaborar na produção de material didático-pedagógico; 

• Dinamizar a relação dos projetos de extensão e pesquisa com o Geopark 
Araripe; 

• Incentivar projetos e pesquisas acadêmicas aplicadas relacionadas as 
temáticas do Geopark Araripe; 

• Fazer capacitações internas com a equipe de trabalho do Geopark 
Araripe. (GEOPARK ARARIPE, 2019) 

 

O Geopark Araripe, assim como todos os outros geoparks, são locais que 

fornecem subsídios para ações que visem a formação de professores. Brilha (2009) 

explica que: 

 
Dado o caráter multidisciplinar de um geoparque, é possível organizar 
atividades para professores de diversas especialidades. A vantagem de 
mostrar o geoparque aos professores relaciona-se também com o fato de 
lhes dar a conhecer as potencialidades do geoparque, incentivando assim a 
realização futura de ações com os seus alunos. (BRILHA, 2009, p.30) 
 

Brilha (2009) afirma ainda que os geoparks devem estar em constante 

renovação de suas práticas de geoeducação voltadas para os professores. O autor 

ensina que: 

 
De modo a reduzir o efeito de saturação, os geoparques devem renovar 
continuamente o tipo de ações educativas que desenvolvem. Apesar de os 
estudantes serem diferentes a cada ano, os professores podem ficar 
desmotivados se verificam que as atividades propostas pelo geoparque se 
mantêm ano após ano. (BRILHA, 2009, p.30) 
 

Para nós professores de biologia o Geopark Araripe é um grande 

laboratório que pode nos proporcionar naturalmente diversas oportunidades inter e 

transdisciplinares para fazer fluir os processos de ensino e aprendizagem, 
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especialmente os voltados para a Educação Científica. E é essa necessidade de 

estar sempre renovando as práticas de geoeducação que me incentiva a ter como 

objetivo dessa dissertação elaborar um roteiro de aula de campo no Geopark 

Araripe, roteiro este que ficará disponibilizado para que os colegas professores 

possam colocar em prática com seus alunos e principalmente para que se sintam 

motivados a fazer adaptações que favoreçam o surgimento de novos roteiros em um 

processo contínuo de renovação. 
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8  METODOLOGIA 

 

Trujillo (2003) classifica toda pesquisa em qualitativa ou em quantitativa 

ao afirmar que: 

 
A partir do método científico, é possível identificar que as pesquisas 
qualitativas originam-se das observações para generalizar, empregando a 
indução, enquanto que as quantitativas partem de um conjunto de 
resultados, empregando uma abordagem dedutiva (TRUJILLO, 2003, p.5 
apud SILVA, 2007, p. 52) 
 

Como a pesquisa tem por objetivo compreender as percepções dos 

alunos e professores em relação a aspectos do conteúdo de biologia e outras 

habilidades específicas a partir de uma aula de campo no Geopark Araripe. Quanto 

a abordagem a presente pesquisa seguiu o paradigma das metodologias 

qualitativas.  Gerhardt e Silveira (2009) explicam que na pesquisa qualitativa: 

 
Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois 
os dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se 
valem de diferentes abordagens. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32) 
 

Gondim (2003, p. 150) acrescenta que ao contrário da pesquisa 

quantitativa onde a geração do conhecimento válido e universal se dá pela 

mensuração, quantificação e controle estatístico de variáveis, a pesquisa qualitativa 

destaca uma diferenciação do objeto de estudo em dois tipos: o físico e o humano, 

sendo admitido que o homem é capaz de refletir sobre si buscando significado na 

interpretação, na linguagem e no discurso, o que também gera um conhecimento 

válido pela compreensão de um contexto particular. 

Importante ressaltar que a pesquisa qualitativa permite diversas 

possibilidades metodológicas e consequentemente um processo mais dinâmico de 

descoberta e adesão a novas formas de coleta, obtenção e interpretação de dados 

(BACKES et al., 2011, p. 438). 

Em relação aos seus objetivos, esta pesquisa pode ser caracterizada 

como exploratória. Severino (2007, p.123) explica que este tipo de pesquisa “busca 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo de 

trabalho, mapeando condições de manifestação desse objeto”. 

Durante todas as etapas da pesquisa onde os alunos foram protagonistas 

realizei uma observação participante, onde para Minayo, Deslandes, Gomes (2010, 
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p.70) “o pesquisador se coloca como observador, no caso, fica em relação direta 

com seus interlocutores no espaço social da pesquisa”. No entanto, ressalto, que 

como professor e responsável pelas turmas, todo o roteiro foi proposto e orientado 

por mim durante a realização da aula de campo. 

 

8.1 CAMPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada com alunos dos primeiros anos da Escola 

Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Almiro da Cruz. A escola em 

questão está localizada na zona rural, mais especificamente no Sítio Santana, do 

município de Barbalha na região do Cariri, estado do Ceará no nordeste do Brasil. 

A EEMTI Almiro da Cruz possui 8 salas de aula, biblioteca, laboratório de 

informática, laboratório de ciências e matemática, ofertando o ensino médio na 

modalidade regular em tempo integral. A referida escola atende aproximadamente 

300 alunos que são oriundos de localidades dos municípios de Barbalha e Missão 

Velha e que se encontram em grande vulnerabilidade social. 

Participaram da pesquisa 4 professores e 50 alunos, sendo 31 homens e 

19 mulheres. Os alunos eram das 3 turmas de primeiro ano da EEMTI Almiro da 

Cruz sendo 18 do 1º ano “A”, 14 do 1º ano “B” e 18 do 1º ano “C” (Tabela 1), e que 

estavam regularmente matriculados e frequentando o primeiro ano do ensino médio 

regular integral sendo escolhidos entre os que estavam inscritos e participando 

regularmente de pelo menos uma das disciplinas eletivas Educação Ambiental e 

Tertúlia Literária. 

 

Tabela 1 - relação de quantidade/idade dos alunos 

IDADE QUANTIDADE 

14 01 
15 16 
16 26 
17 05 
18 02 

TOTAL 50 

  Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Importante ressaltar que todos os alunos, até mesmo os que já tinham 18 

anos, possuíam autorização dos pais para participar da aula de campo e das demais 

etapas desta pesquisa. 
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Em relação aos docentes da EEMTI Almiro da Cruz, participaram 4 

professores de disciplinas diferentes que englobam 3 áreas de conhecimento 

(Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Ciências Humanas) para reforçar o 

caráter inter e transdisciplinar deste trabalho. 

 

8.2 CUIDADOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Inicialmente destaco que a resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) órgão vinculado ao Ministério da Saúde estabelece que toda pesquisa 

com seres humanos possui riscos sendo a análise desses riscos e os cuidados para 

minimizá-los componentes imprescindíveis para a ética na pesquisa. 

Visando minimizar esses riscos que os alunos foram expostos, como 

sentir desconforto com as perguntas, dificuldade ou desinteresse, riscos físicos e de 

saúde como insolação e exposição a possíveis acidentes, e como dentre os meus 

objetivos pretendo sistematizar como as aulas de campo são usualmente utilizadas 

como estratégia para uma metodologia pedagógica em educação científica, 

especialmente relacionada com a inter e transdisciplinaridade, e como esta pesquisa 

faz parte da pesquisa TECER, seguindo sugestão de minha orientadora Profª Dra. 

Patrícia Limaverde Nascimento, optei por seguir os mesmos parâmetros éticos da 

pesquisa TECER – Transdisciplinaridade, Ecologia dos Saberes: Currículo, 

Educação e Resistência, que tem como pesquisadora a professora Patrícia 

Limaverde Nascimento, e entre seus objetivos também pretende investigar 

metodologias construtivistas em educação científica. 

A pesquisa TECER – Transdisciplinaridade, Ecologia dos Saberes: 

Currículo, Educação e Resistência encontra-se aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UECE com parecer de número 1.584.582 conforme parecer 

consubstanciado em anexo. 

Em um primeiro momento entreguei uma carta de anuência a escola, que 

aceitou participar desta pesquisa expedindo um termo de anuência. Os pais de 

todos os alunos, mesmo dos que já contavam com 18 anos, foram informados da 

pesquisa e de seus riscos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Os alunos que já possuíam 18 anos também assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os demais alunos assinaram o 
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Termo de Assentimento. Os modelos destes documentos acima citados encontram-

se nos apêndices desta dissertação. 

  

8.3 ETAPAS DA PESQUISA 

 

8.3.1 Primeira etapa: aula teórica 

 

A Pesquisa foi realizada em 5 fases principais, sendo a primeira uma aula 

teórica que aconteceu no dia 04 de dezembro de 2018 tendo duração de 50 minutos 

onde foi explicado aos alunos sobre os objetivos da pesquisa, a forma como a aula 

de campo aconteceria, como seria a obtenção dos dados, bem como demais 

informações pertinentes. Também foi apresentado o Geopark do Araripe como 

nosso campo de estudo. 

 

8.3.2 Segunda etapa: aula de campo 

 

A segunda fase consistiu de uma aula de campo no Geopark Araripe, 

caracterizado anteriormente no Capítulo 7, que foi realizada no dia 06 de dezembro 

de 2018 com saída da EEMTI Almiro da Cruz às 8:00h da manhã seguindo o roteiro 

adiante: Geossítio Cachoeira de Missão Velha – Geossítio Colina do Horto – Almoço 

– Geossítio Riacho do Meio – Retorno as 16:00h. A escolha destes geossítios do 

Geopark Araripe se deu em virtude dos municípios de Barbalha, Missão Velha e 

Juazeiro do Norte localizarem-se a no máximo 30km da escola permitindo que a 

visita a todos estes geossítios ocorressem em um mesmo dia e sem correria. 

Durante a aula de campo aos alunos foram apresentadas situações cuja 

compreensão dependia da observação do ambiente onde a aula estava 

acontecendo, como por exemplo a poluição da Cachoeira de Missão Velha em 

contraposição à qualidade da água do Riacho do Meio, diferença da temperatura, 

fauna, flora e demais integrantes da biodiversidade dos locais visitados. 

A aula de campo iniciou precisamente as 8:00h da manhã com a saída da 

escola e o deslocamento de aproximadamente 30 minutos até o Geossítio Cachoeira 

de Missão Velha. No local os alunos foram instigados a observarem procurando algo 

que chamasse a sua atenção, a ideia era que eles conseguissem encontrar 

desequilíbrios ambientais e relacionassem a atividade humana. Outro ponto de 
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interesse era que os alunos encontrassem e conseguissem uma hipótese sobre a 

presença de plantas típicas de clima seco que são encontradas ao lado de uma 

cachoeira. Ao final da visita mostrei aos alunos os icnofósseis, que são vestígios de 

um organismo preservado em um sedimento, rocha ou corpo fóssil (CARVALHO; 

FERNANDES; AGOSTINHO, 2007, p.8). 

Por volta das 9:30h saímos da Cachoeira de Missão Velha em direção ao 

Geossítio Colina do Horto em Juazeiro do Norte em uma viagem de 45 minutos. No 

local os alunos foram divididos em 3 grupos, o primeiro seguiu para a estátua do 

padre Cícero com o professor de geografia para observarem o relevo da região do 

Cariri e bacia sedimentar do Araripe. O segundo grupo seguiu acompanhada com a 

professora de Língua Portuguesa para o Museu do Padre Cícero para um roteiro 

sobre a religiosidade do local. O terceiro grupo seguiu com os professores de 

Biologia e Química para a trilha do geossítios com o objetivo de observar a 

biodiversidade local e relacionar semelhanças e diferenças entre o geossítios do 

Horto com o geossítios Cachoeira de Missão Velha. Depois os grupos fizeram 

revezamento de forma que todos os alunos visitaram todos os locais. 

As 11:45h saímos para uma viagem de 30 minutos em direção ao 

restaurante do Sítio Pinheiro, município de Barbalha, local destinado para o almoço 

e que encontra a menos de 5 minutos do Geossítio Riacho do Meio. Durante o 

deslocamento enfrentamos uma chuva torrencial, mas que em nenhum momento 

prejudicou o tempo previsto para a viagem. No sítio pinheiro os alunos almoçaram e 

tiveram momentos de descanso e socialização. Como o Sítio Pinheiro encontra-se 

na floresta do Araripe alguns alunos decidiram fazer uma pequena exploração e 

conseguiram observar in loco o soldadinho-do-araripe, ave endêmica e símbolo da 

região. 

As 13:30h saímos em direção ao Geossítio Riacho do Meio em uma 

viagem extremamente curta de menos de 5 minutos, ao chegar no local os alunos 

foram orientados a fechar a boca e abrir bem os olhos e ouvidos e simplesmente 

contemplar a natureza. A ideia era que os alunos pudessem observar as diferenças 

de temperatura, biodiversidade e qualidade da água do Riacho do Meio em relação 

aos outros geossítios e que os mesmos pudessem identificar possíveis problemas 

ambientais como a poluição sonora devido a presença de uma rodovia ao lado do 

geossítios. 

O retorno ocorreu as 15:30h com chegada na escola às 16:00h. 



85 

 

8.3.3 Terceira etapa: grupo focal 

 

A terceira etapa consistiu na aplicação de um grupo focal no dia 10 de 

dezembro de 2018 com duração de 100 minutos que teve como regra que os alunos 

deveriam ouvir a fala dos colegas antes de realizar suas colocações sobre o tema. 

Durante a realização do grupo focal realizei a gravação dos áudios utilizando-se o 

aplicativo gravador de voz Versão 3 (37.0) que se encontra disponível gratuitamente 

na Play Store e foi instalado em um smartphone Lenovo K5. 

Com a gravação dos áudios do grupo focal obtive dois arquivos de áudio 

(.mp3) sendo que o primeiro tem 26 minutos e 31 segundos de gravação com 

tamanho de 24,3 megabyte (MB) e o segundo tem 36 minutos e 13 segundos de 

gravação e tamanho de 33,1 megabyte (MB). Os áudios foram transcritos em 

Microsoft Word 2016 e salvos em “documento de word” (.docx). 

Em busca de uma definição de grupo focal Kind (2004, p.126) explica que 

este “é tomado como um grupo que se organiza em torno de uma tarefa específica: 

fornecer informações acerca de um tema anteriormente determinado”. Com um 

pensamento semelhante Morgan (1996, p.130) afirma observar o “grupo de foco 

como uma técnica de pesquisa para coletar dados através da interação do grupo 

sobre um tópico determinado pelo pesquisador”. 

Concordando com as definições acima, Ressel e seus colaboradores 

(2008) explicam o grupo focal como: 

 
Grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular, ao 
receberem estímulos apropriados para o debate. Essa técnica distingue-se 
por suas características próprias, principalmente pelo processo de interação 
grupal, que é uma resultante da procura de dados. (RESSEL et al., 2008, p. 
780) 
 

O grupo focal como técnica de pesquisa qualitativa traz diversas 

vantagens em relação às entrevistas individuais. Da interação entre os integrantes 

resulta em uma maior profundidade das respostas, troca de experiências entre os 

participantes, profundidade das respostas, entre outras (SILVA, 2007, p. 76). 

O grupo focal é uma técnica de abordagem rápida, eficaz e de baixo 

curso, permite a formação de ideias originais, favorece a contextualização pelos 

próprios integrantes do grupo de estudo, além de permitir o confronto de diferentes 

pontos de vista, o que favorece o entendimento e o aprofundamento sobre o tema 

em estudo (RESSEL et al. 2008; VIEIRA, et al. 2013). Nesse contexto o professor 
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deve atuar como um facilitador do processo de discussão. Gondim (2003) nos 

explica que: 

 
o moderador de um grupo focal assume uma posição de facilitador do 
processo de discussão, e sua ênfase está nos processos psicossociais que 
emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de opiniões 
sobre um determinado tema. [...] A unidade de análise do grupo focal, no 
entanto, é o próprio grupo. Se uma opinião é esboçada, mesmo não sendo 
compartilhada por todos, para efeito de análise e interpretação dos 
resultados, ela é referida como do grupo. (GONDIM, 2003, p.151) 
 

Dessa forma, o uso do grupo focal, devido a seu caráter subjetivo de 

investigação, se encaixa perfeitamente com os paradigmas da pesquisa qualitativa, 

uma vez que esta tem como característica preponderante buscar o que as pessoas 

pensam e quais são os seus sentimentos (ASCHIDAMINI; SAUPE, 2004, p. 10). 

O grupo focal se reuniu com o objetivo de discutir sobre as experiências 

vividas durante a aula de campo sendo que os alunos não tiveram tempo máximo de 

fala e tiveram total liberdade de colocar suas ideias e opiniões sobre o tema.  

 

8.3.4 Quarta etapa: Entrevista com os demais professores 

 

A quarta etapa da pesquisa consistiu na aplicação de uma entrevista 

semiestruturada aos demais professores que participaram da aula de campo. 

Seguindo os ensinamentos de Triviños (1987), Manzini (2019) explica que: 

 
A entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos 
básicos que são apoiados em teorias e hipóteses que se relacionam ao 
tema da pesquisa. Os questionamentos dariam frutos a novas hipóteses 
surgidas a partir das repostas dos informantes. O foco principal seria 
colocado pelo investigador-entrevistador. “[...] favorece não só a descrição 
dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de 
sua totalidade [...]” além de manter a presença consciente e atuante do 
pesquisador no processo de coleta de informações. (MANZINI, 2019, p.2) 
 

8.3.5 Quinta etapa: Processamento de dados 

 

Na quinta etapa desta pesquisa foi realizado o processamento dos dados 

obtidos através da transcrição dos áudios do grupo focal utilizando o software 

IRaMuTeQ. Devido à natureza qualitativa da pesquisa os dados obtidos são 

basicamente compostos por linguagem derivada do grupo focal. O volume textual, a 

subjetividade e as demais características do método qualitativo tornam a análise e 
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processamento de dados uma etapa desafiadora (SANTOS et al, 2017; GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Santos et al (2017 p. 392) explica que o uso de software específicos para 

análise de dados textuais obtidos seguindo a metodologia qualitativa está presente 

em diversas áreas, entre elas a Educação, Ciências Humanas, Sociais e da Saúde. 

Nesta perspectiva Santos e colaboradores (2017) afirmam que: 

 
A análise de dados textuais, ou análise lexical, apoiada em softwares 
propõe que se supere a dicotomia clássica entre quantitativo e qualitativo, 
por possibilitar que se quantifique e empregue cálculos estatísticos sobre 
variáveis essencialmente qualitativas - os textos [...]. Nesta perspectiva, 
desde a década de 1990, vários programas de software foram 
desenvolvidos para facilitar o gerenciamento de dados qualitativos. Estes 
tem evoluído ao longo dos anos, de modo que os softwares se tornaram 
mais especializados para o tipo específico de método de pesquisa 
qualitativa [...]. Alguns só utilizam texto, enquanto outros podem importar 
imagens, dados de áudio e vídeo, recortes de jornais e livros. (SANTOS et 
al, 2017, p. 393) 
 

Após as discussões realizadas pelo grupo focal seus áudios transcritos 

foram colocados em um único corpus para serem processados utilizando o software 

IRaMuTeQ “(Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de 

Questionnaires), que faz análise lexical automática das palavras presentes nos 

discursos” (AQUINO, 2015, p. 28). Castro e colaboradores (2014) explicam que: 

 
esse programa informático, gratuito, viabiliza diferentes tipos de análise de 
dados textuais, desde aqueles bem simples, como a lexicografia básica 
como cálculo de frequência de palavras, até análises multivariadas como 
classificação hierárquica descendente e análises de similitude (CASTRO E 
COLABORADORES, 2014, p. 209) 
 

Em relação ao seu funcionamento Aquino (2015) afirma que o IRaMuTeQ:  

 
permite realizar, de modo automático, a análise lexical de conteúdo. Para 
isto, o programa organiza as palavras características do discurso por 
classes, tornando possível o trabalho do pesquisador perante um grande 
corpus de dados. [...] evidente é que as palavras não significam por si sós, 
fora de um contexto maior que envolva outras condições de produção de 
sentido. O que a análise léxica se propõe a fazer é justamente fornecer 
dados estatísticos a respeito dos atos de linguagem pelos quais os sujeitos 
se manifestam e interagem com o mundo. (AQUINO, 2015, p. 28-31) 
 

Santos e colaboradores (2017, p.393) complementam afirmando que o 

IRaMuTeQ tem como característica preponderante “apreender a estrutura e a 

organização do discurso, informando as relações entre os mundos lexicais mais 

frequentemente enunciados pelos sujeitos da pesquisa”. Desta forma o software 

busca associações entre as palavras que foram citadas por diferentes integrantes do 
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grupo focal mas que se encontram em contexto similares, além disso o IRaMuTeQ 

realiza “análises quantitativas de dados textuais pautadas em contexto e classes de 

conteúdo com base na similaridade de vocábulos”. 

 

8.3.5.1 Preparação e codificação do corpus para processamento no IRaMuTeQ 

 

Antes de fazer o processamento do transcrito no IRaMuTeQ é necessário 

realizar algumas etapas de padronização do corpus textual. Todas as perguntas e 

falas do pesquisador foram excluídas dos textos com o objetivo de não serem 

processados pelo software e não influenciarem no resultado final. 

Foi realizada uma padronização dos textos, pois conforme ensina 

Nascimento (2014, p.137) “somente desta forma podemos visualizar em um Gráfico 

de Similitude, as relações das formas textuais que são diretamente ligadas [...], 

aquelas que são ligadas de forma indireta e quais não possuem ligação”. O Quadro 

3 mostra as substituições para padronização do corpus textual. 

 
Quadro 3 - Substituições para padronização do corpus textual 

Geopark Geopark Araripe 

Passeio Aula de Campo 

Perna de Pau Ex-voto 

Cabeça de Pau Ex-voto 

Partes de Corpos Ex-voto 

Bichos Animais 

Soldadinho Soldadinho-do-Araripe 

Marcas no chão Icnofósseis 

Lugar do Geopark Geossítio 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Algumas palavras foram interligadas com a inserção de underline (“_”) 

para sinalizar que elas representam uma única expressão, isto é necessário para 

que o IRaMuTeQ analise duas palavras como uma só (NASCIMENTO, 2014). 

 
Quadro 4 - Inserção de underline (“_”) entre duas palavras que representam 

uma única expressão 
Missão Velha Missão_Velha 

Padre Cícero Padre_Cícero 

Riacho do Meio Riacho_do_Meio 

Soldadinho do Araripe Soldadinho_do_Araripe 

Aula de Campo Aula_de_Campo 

Geopark Araripe Geopark_Araripe 

Pedra da Coruja Pedra_da_Coruja 

Pedra do Morcego Pedra_do_Morcego 

Cesta de Fruta Cesta_de_Fruta 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apesar da transcrição dos áudios ter sido realizada com o software 

Microsoft Word 2016 a preparação do corpus textual foi realizada utilizando-se o 

software LibreOffice. O documento do Word (.docx) foi aberto no LibreOffice Writer e 

posteriormente salvo em documento de “texto codificado” (.txt), utilizando a 

codificação “Unicode (UTF-8)” e as quebras de parágrafo “LF” (NASCIMENTO, 

2014, p.134). 

 

8.3.5.2 Codificação do transcrito 

 

A linha de comando da codificação é iniciada por ****, seguida pela 

identificação do aluno participante do grupo focal, no formato *ALUNO_XX, sendo 

XX um número de 01 a 32 que foi o número de alunos que efetivamente 

participaram do grupo focal. Após essa codificação inicial inclui variáveis relativas 

aos temas abordados pelos alunos durante sua fala (Quadro 5). Importante ressaltar 

que uma mesma fala pode estar enquadrada em mais de um tema. 

 
Quadro 5 - Temas utilizados na codificação do corpus textual 

*TEMA_AULA Falas sobre a aula de campo como um todo 

*TEMA_APRENDIZAGEM Falas sobre a aprendizagem como um todo e relacionada a 
aprendizagem significativa  

*TEMA_EDUCAÇÃO Falas sobre educação científica 

*TEMA_HIPÓTESE Falas sobre educação científica ou outro tema onde o aluno formula 
uma hipótese 

*TEMA_GEOPARK Falas sobre o Geopark Araripe 

*TEMA_CACHOEIRA Falas sobre o geossítios Cachoeira de Missão Velha 

*TEMA_HORTO Falas sobre o geossítios Horto 

*TEMA_RIACHO Falas sobre o geossítios Riacho do Meio 

*TEMA_ATENÇÃO Falas sobre o que chamou a atenção dos alunos 

*TEMA_CONTEXTO Falas sobre o contexto dos alunos e do local de realização da aula 
de campo  

*TEMA_CURIOSIDADE Falas sobre uma curiosidade encontrada pelos alunos 

*TEMA_SOCIALIZAÇÃO Falas sobre os momentos de socialização (viagem, almoço) entre 
os alunos 

*TEMA_TRANSPORTE Falas sobre informações e impressões gerais do transporte 
utilizado na aula de campo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
8.4 DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Como produto educacional decidi fazer um roteiro de aula de campo no 

Geopark Araripe publicando-o em um website onde além do roteiro disponibilizo esta 

dissertação além de outros arquivos e textos sobre aula de campo. 
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A ideia de fazer um website deu-se em virtude do alcance que uma 

página na internet tem com um custo relativamente pequeno. Um livro impresso 

somente seria acessível a quem conseguisse a versão física, um website pode ser 

acessado por qualquer pessoa no mundo e pensando nisso escolhi e registrei o 

domínio www.auladecampo.com.br. Escolhi esse domínio porque imaginei que seria 

o primeiro a ser pesquisado por alguém com interesse em aulas de campo. 

O site foi construído com a ferramenta WordPress e hospedado através 

do Godaddy.com. O WordPress é um aplicativo de gerenciamento web, escrito em 

PHP com banco de dados MySQL. É o mais popular na criação de weblogs, sendo 

utilizado também como plataforma de desenvolvimento de sites de comercio 

eletrônico, revistas, jornais, portifólio, gerenciador de projeto, diretório de eventos e 

outros conteúdos (WORDPRESS, 2019). 

O site foi organizado com 6 menus. O menu Início (Figura 3) traz 

informações gerais sobre o site, os menus de acesso as demais páginas do site e os 

links para os sites da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, da Universidade Estadual do Ceará – UECE e do Mestrado 

Profissional em Ensino de Biologia – PROFBIO/UECE. 

 

Figura 3 - Menu inicial do site www.auladecampo.com.br 

 

Fonte: www.auladecampo.com.br 

 

No menu Sobre Nós trago algumas informações pessoais e os motivos 

para elaboração do site como produto educacional. No menu Dissertação (Figura 4) 
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disponibilizo na integra esta dissertação de duas formas, um arquivo com a 

dissertação completa e outros arquivos com os capítulos separados. 

 

Figura 4 - Menu dissertação do site www.auladecampo.com.br 

 

Fonte: www.auladecampo.com.br/dissertacao/ 

 

No menu Roteiros (Figura 5) disponibilizo o roteiro de aula de campo no 

Geopark Araripe além de outros roteiros. No menu Galeria disponibilizo fotos dos 

geossítios visitados no roteiro. No menu Entre em Contato deixo meu e-mail para 

que os visitantes do site possam entrar em contato comigo. 

 

Figura 5 - Menu roteiros do site www.auladecampo.com.br 

 

Fonte: www.auladecampo.com.br/roteiros/ 
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Já em relação ao roteiro, escolhi 3 geossítios (Cachoeira de Missão 

Velha, Horto e Riacho do Meio) do Geopark Araripe com localização próxima entre 

eles, para que o mesmo pudesse ser aplicado em um mesmo dia com tempo 

suficiente para realizar a visita, de forma adequada, a cada um desses geossítios, 

conforme disponível de forma resumida no item 8.3.2. 

O roteiro foi elaborado de forma que possa ser utilizado por professores 

de diferentes disciplinas que tenham a intenção de visitar o Geopark Araripe ou que 

possam adaptar, utilizando ideias semelhantes, para aplicação em diferentes 

ambientes naturais.  
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9   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após o processamento do corpus textual pelo IRaMuTeQ, foi reconhecido 

pelo software 250 textos e como as respostas dos alunos eram curtas obteve-se um 

segmento de texto de cada resposta com um total de 250 segmentos de texto. 

O IRaMuTeQ identificou 2871 ocorrências de palavras, sendo que depois 

de processados os verbos para um mesmo tempo verbal, os substantivos no 

masculino e palavras no singular obteve-se 470 palavras diferentes, sendo que 

destas 211 são consideradas hapax que são palavras que não se repetem. Cada 

seguimento de texto tem uma média de 11 a 12 palavras. O Gráfico 1 mostra que 

poucas palavras apareceram com uma grande frequência no corpus textual (cerca 

de 200 vezes), a maioria das palavras (cerca de 200 a 500) obtiveram frequência 

menor. 

 

Gráfico 1 - Frequências das palavras no corpus textual 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso do software IRaMuTeQ 

 

Utilizei o IRaMuTeQ para gerar uma nuvem de palavras com o corpus 

textual completo (Gráfico 2). Oliveira (2019) explica que: 

 
A análise por meio de nuvem de palavras é a mais típica quando se trata de 
análise de texto, ela mostra um apanhado de palavras estruturadas em 
forma de nuvem, as palavras são apresentadas de tamanhos diferentes, ou 
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seja, as palavras maiores são aquelas que detém certa importância no 
corpus textual (a partir de um simples indicador de frequência ou outro 
processo estatístico). (OLIVEIRA, 2019, p.13) 
 

 

Gráfico 2 - Nuvem de palavras do corpus textual completo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software IRaMuTeQ 

  

Interessante notar que uma nuvem de palavras faz uma junção entre as 

pesquisas qualitativa e quantitativa. Kami e seus colaboradores (2016) explicam que 

uma nuvem de palavras: 

 
Supera a dicotomia entre a pesquisa quantitativa e qualitativa, pois permite 
empregar cálculos estatísticos sobre dados qualitativos, os textos. O 
vocabulário é identificado e quantificado em relação à frequência e, em 
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alguns casos, também, em relação à sua posição no texto, ou seja, é 
submetido à cálculos estatísticos para posterior interpretação sendo uma 
das diferenças da análise de conteúdo, no qual o pesquisador interpreta 
para depois sistematizar. (KAMI et. al. 2016, p.2) 
 

Pela análise da Nuvem de Palavras (Gráfico 2) observa-se que as 

palavras ÁGUA, LOCAL, AULA_DE_CAMPO, GEOPARK_ARARIPE, CACHOEIRA, 

HORTO, RIACHO_DO_MEIO, PLANTA e APRENDER, foram os léxicos que 

aparecem com mais destaque e consequentemente são os mais representativos no 

corpus textual analisado. 

As palavras CACHOEIRA, HORTO e RIACHO_DO_MEIO foram muito 

citadas por serem os geossítios do Geopark Araripe que foram visitados durante a 

aula de campo, o que explica também a grande prevalência das palavras LOCAL e 

GEOPARK_ARARIPE. Esse dado vai de encontro com os resultados obtidos por 

Falk (2000) citado por Fernandes (2007), que ao entrevistar 128 pessoas que 

haviam participado de visitas a museus e centro de ciências o autor percebeu que: 

 
Mesmo depois de anos passados da visita, oitenta por cento dos sujeitos 
lembravam pelo menos três coisas que haviam aprendido. No entanto, as 
memórias mais fortes estavam relacionadas com o local da visita e as 
pessoas que participaram, sugerindo que as memórias envolvidas na 
aprendizagem são uma amálgama de conexões de diversas naturezas. 
(FERNANDES, 2007, p.28) 
 

O termo APRENDER apareceu com destaque evidenciando a importância 

da AULA_DE_CAMPO como prática pedagógica onde o aprendizado se torna mais 

efetivo, que como explica o Aluno 05 “aula_de_campo foi muito boa para aprender 

sobre nossa região”. Sobre este assunto Zoratto e Hornes (2014) nos ensinam que a 

aula de campo: 

 
Além de aproximar a teoria da realidade, vincula a leitura e a observação, 
situações e ações que, associadas à problematização e à contextualização 
encaminhadas pelo docente, ampliam a construção do conhecimento pelo 
aluno. Essas possibilidades permitem ao discente experimentar e 
desenvolver outras inteligências que nem sempre são contempladas e 
incentivadas na sala de aula. (ZORATTO; HORNES, 2014, p.3) 
 

O uso de nuvem de palavras é eficaz para a análise de parte do corpus, 

no entanto para analises com o corpus total as interações ficam confusas e de difícil 

visualização. Para analises de interações o gráfico de similitude é mais eficaz 

(SAVIATI, 2017). 
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Com o processamento do corpus textual completo foi possível gerar um 

gráfico de similitude (Gráfico 3) que mostra a relação entre as palavras citadas pelos 

alunos durante o grupo focal. 

 

Gráfico 3 - Gráfico de similitude do corpus textual completo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software IRaMuTeQ 

 

Um gráfico de similitude representa, além da frequência de aparecimento 

das palavras, a ligação entre as palavras do corpus textual. Baseia-se na teoria dos 

grafos, que estuda objetos combinatórios sendo aplicável em vários ramos e com 

importantes aplicações práticas (OLIVEIRA, 2019; FEOFILOFF; KOHAYAKAWA; 



97 

 

WAKABAYASHI, 2011). Justo e Camargo (2014) explicam que o gráfico de 

similitude: 

 
Possibilita identificar as coocorrências entre os elementos e seu resultado 
traz indicações da conexidade entre as palavras, auxiliando na identificação 
da estrutura de um corpus textual. Permite também identificar as partes 
comuns e as especificidades do vocabulário em função das variáveis 
descritivas identificadas na análise. (JUSTO; CAMARGO, 2014, p.14) 
 

Na análise de um gráfico de similitude, o tamanho de uma palavra está 

relacionado com a frequência que esta aparece, as linhas são conexões entre estas 

palavras e quanto mais espessa a linha mais forte a relação entre as palavras 

conectadas por ela. 

Com a análise do gráfico de similitude é possível observar destaque para 

as palavras ÁGUA, PLANTA, LOCAL formando um eixo central do gráfico. Isso se 

deve ao fato de que a água foi o grande aguçador da curiosidade dos alunos, e esta 

foi relacionada à planta devido as adaptações que algumas plantas desenvolveram 

para viverem em clima seco. Isso pode ser demonstrado pelas falas dos Alunos 02, 

08 e 20. 

 
tinha plantas de clima seco perto do local que era para ter água (ALUNO 
02) 
 
planta de seca na cachoeira mesmo sendo do lado de um rio tinha planta 
seca lá (ALUNO 08) 
 
o que mais me chamou atenção foi o cacto, uma planta de clima seco que 
tá praticamente dentro da cachoeira, um local que é para ter muita água 
(ALUNO 20) 
 

O aluno, naturalmente, já é curioso, sendo importante oferecer atividades 

que, como nos ensina Furman (2009) “eduquem” a curiosidade dos alunos e 

estabeleçam subsídios para o pensamento científico. Furman (2009) explica que: 

 
Quando estou falando de “educar” a curiosidade natural dos alunos para 
hábitos do pensamento mais sistemáticos e mais autônomos. Por exemplo, 
orientando-os a encontrar regularidades (ou raridades) na natureza que os 
estimulem a se fazer perguntas ajudando-os a elaborar explicações 
possíveis para o que observam e a imaginar maneiras de colocar em prova 
sua hipótese; e ensinando-lhes a trocar ideias com os outros, fomentando 
que sustentem o que dizem com evidências e que as busquem por trás das 
afirmações que escutam. (FURMAN, 2009, p.69) 
 

Nesta mesma linha de pensamento, a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) tem como uma de suas competências gerais para a educação básica: 
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Exercitar a curiosidade intelectual e recorre à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação 
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos de diferentes áreas. (BRASIL, 2018, p.9) 

  

Quando as palavras AULA_DE_CAMPO e APRENDER aparecem 

relacionadas às palavras AULA e PASSEIO vemos o caráter lúdico de uma aula de 

campo. Em suas falas alguns alunos consideraram que não foi uma aula e sim um 

passeio e que dessa forma foi possível aprender muito mais em relação a uma aula 

em sala de aula. O Aluno 17 explica que em sua visão “foi só um passeio mas que 

deu pra aprender muito, é melhor aprender em um passeio do que na sala de aula”. 

O Aluno 11 discorda em parte de seu colega, ele afirma que “não acho que a 

aula_de_campo foi um passeio, foi uma aula muito boa, melhor do que na sala”. 

Oliveira e seus colaboradores (2017) explicam que a aula-passeio permite: 

 
A apropriação de saberes para a ressignificação dos conteúdos [...]. A aula 
passeio, por sua dinâmica ativa, possibilita conhecer e reconhecer lugares, 
espaços, monumentos, momentos, situações que levam à condição de 
pensar. (OLIVEIRA et al, 2019, p.17286) 
 

O passeio (aula de campo), possibilita reconhecer os conteúdos, que 

seriam vistos em sala de aula, em um ambiente onde é possível descobrir, vivenciar 

e sentir novas sensações, fazendo com que o aluno seja um ser atuante no 

processo de aprendizagem (OLIVEIRA et. al, 2017; BARROS; VIEIRA, 2017). 

Falando das possibilidades de uma aula-passeio pelos campos franceses, Freinet 

(1975) explica que ao fazer observações no local visitado: 

 
No inverno, víamos os grandes lençóis estendidos sob as oliveiras para 
receber as azeitonas varejadas; na primavera, as flores de laranjeira em 
todo o seu encanto, as quais pareciam oferecer às nossas mãos; já não 
examinávamos como professor e aluno, em torno de nós, a flor ou inseto, a 
pedra ou o regato. Sentíamo-los com todo o nosso ser, não só 
objetivamente, mas com toda nossa sensibilidade natural. E trazíamos as 
nossas riquezas: fósseis, nozes, avelãs, argila, ou uma ave mor. (FREINET, 
1975, p.23 apud KISCHENER; BATISTELA, 2017, p.477) 
 

Podemos trazer essa afirmação de Freinet para a realidade dos 

geossítios visitados e as possibilidades de aprendizagem que os alunos envolvidos 

tiveram. Os diferentes tipos de vegetação, disponibilidade de água, clima, plantas, 

animais e fósseis estão presentes nas falas dos alunos e a forma como estão 

relacionados aparece evidenciado no Gráfico 3. 
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o clima bem mais frio porque é alto, tem muitas plantas, mais que nos 
outros locais, o que deixa o clima ainda mais frio. (ALUNO 01) 
 
tinha os animais também os animais. (ALUNO 05) 
 
a cascata que tinha lá, água limpa, fria, deu até vontade de levar para casa, 
acho que é de lá que os animais tiram água para beber. (ALUNO 09) 
 
lá tem marcas de animais, icnofósseis, são marcas dos animais que viveram 
lá. (ALUNO 16) 
 
é serra, altitude, deixa o clima mais frio. (ALUNO 27) 
 

Pelas falas, percebo que uma aula de campo, ou aula-passeio como 

preferem meus alunos, permite novas experiências de aprendizagem sobre diversos 

assuntos e em diferentes locais e momentos, tornando cada aula de campo única. 

Pegoraro (2003) explica que: 

 
Um mesmo ambiente, um exato local do ambiente, [...], oferece 
experiências e sensações que se diferenciam ao longo dos momentos 
temporais de um mesmo dia, ao longo de um mesmo mês e ao longo do 
ano. A apreensão de cada momento depende, além da disposição pessoal 
de aprendê-los, de que se esteja presente à medida que vão se 
desenrolando, o que necessariamente implica em constância e 
permanência. (PEGORARO, 2003, p.63) 
 

A explicação de Pegoraro (2003) permite compreender também, a 

importância da realização de uma boa quantidade de aulas de campo e da 

disponibilização de um tempo adequado para a visita em cada local. O Aluno 10 

afirmou “que queria mais tempo no riacho_do_meio achei lá mais agradável”. 

Ainda na análise do Gráfico 3 a palavra GEOPARK_ARARIPE aparece 

ligadas as palavras LOCAL, SABER e CONHECER, em suas falas, sobre a aula de 

campo no Geopark Araripe os Alunos 02 e 04 citaram que: 

 

um local famoso mundialmente, na porta de casa e eu não conhecia. 
(ALUNO 02) 

 
a aula_de_campo foi muito boa para aprender sobre nossa região. (ALUNO 
04) 

 

O Geopark Araripe fornece uma grande diversidade de possibilidades 

interdisciplinares com resultados que impactam positivamente sobre vários 

conteúdos, o que foi prontamente reconhecido através das falas dos Alunos 05, 06, 

09 e 29. 
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aprendi muito na cachoeira, sobre a poluição, o clima seco mesmo do lado 
de um rio. (ALUNO 05) 
 
deu para aprender mais sobre o padre_cícero porque eu não conhecia 
muito, morei muito tempo em são_paulo e não conhecia muito sobre ele. 
(ALUNO 06) 
 
dá para entender como os fósseis se formam vendo a bacia sedimentar”. 
(ALUNO 09) 
 
a cachoeira dá para aprender muito lá, plantas, animais, poluição, relevo. 
(ALUNO 29) 

 
Como a aula de campo em questão ganhou contornos inter e 

transdisciplinares os alunos citaram conteúdos de outras disciplinas como geologia e 

matemática que teriam seu aprendizado melhorado pelo uso de aulas de campo no 

Geopark Araripe. 

 
a estrutura das pedras. (ALUNO 23) 
 
a engenharia das construções. (ALUNO 28) 
 
a estrutura da ponte era boa, dá para ter uma aula sobre a engenharia das 
pontes, como é construída, como prevenir impacto ambiental. (ALUNO 17) 
 

Também houve aumento na aprendizagem de história, religiosidade, 

gastronomia e relevo da região conforme fala do Aluno 19 ao afirmar que com o 

roteiro proposto “dá para aprender sobre meio ambiente, história, química, 

gastronomia, religiosidade”. Beneti (2009) afirma que: 

 
Nós professores, não podemos mais negar a importância da 
interdisciplinaridade nos dias de hoje em sala de aula, cada vez mais nós 
professores temos que trabalhar em conjunto- professores de todas as 
disciplinas [...] por isso torna-se necessário o trabalho [...] integrando todas 
as disciplinas. (BENETI, 2009 apud BARRETO, 2014, p.5) 
 

Os professores que participaram comigo da realização da aula de campo 

descrita no Capítulo 8, ao responderem um questionário sobre suas impressões 

também expressaram a importância das atividades interdisciplinares. O Professor 02 

explicou que a aula de campo permitiu “a oportunidade do conhecimento prático, o 

diálogo entre as disciplinas e a interação dos jovens com o meio ambiente”. O 

professor complementa ainda que considera a experiência “positiva para os alunos”, 

ao permitir uma melhor ligação entre os conhecimentos de diferentes disciplinas. 

Para a Professora 01 a interdisciplinaridade de “suma importância para o 

aprimoramento dos conteúdos, é uma fonte de conhecimento a mais para os alunos, 

só tende a somar cada vez mais”. Neste contexto, Fazenda (2011) explica que  



101 

 

A interdisciplinaridade vem sendo utilizada como “panaceia” para os males 
da dissociação do saber, a fim de preservar a integridade do pensamento e 
o restabelecimento de uma ordem perdida [...] Interação: É condição de 
efetivação da interdisciplinaridade. Pressupõe uma integração de 
conhecimentos visando novos questionamentos, novas buscas, enfim, a 
transformação da própria realidade”. (FAZENDA, 2011, p.10-12) 

 

Nesta linha de raciocínio Wilke (2013, p.3) relata que “a busca por uma 

pedagogia alternativa, que contemple várias disciplinas, foi um incentivo para que 

[...] recorresse à interdisciplinaridade, para colocar em prática uma proposta que 

integrasse o conhecimento”. 

A interdisciplinaridade em uma aula de campo modifica a realidade de 

uma comunidade escolar. Professores e alunos passam a reconhecer o processo 

interdisciplinar como uma forma de transformar práticas pedagógicas. Para Wilke 

(2013): 

 
A interdisciplinaridade nas aulas de campo gera uma transformação nas 
estruturas pedagógicas devido a sua tendência em transformar a realidade 
da prática escolar individualista e seletiva por ações e metodologias 
participativas e democráticas. A sociedade contemporânea não permite 
ações e soluções fragmentadas de ensino, entende-se que as disciplinas 
curriculares isoladas não garantem a qualidade da informação. O processo 
interdisciplinar atende as ansiedades de educadores e educandos, pois 
todas as decisões didáticas e pedagógicas passam a ser tomadas 
coletivamente, integrando no processo os diferentes olhares mediadores 
voltados para adversidade e a criatividade. (WILKE, 2013, p.6) 
 

Nessa perspectiva de integração de conhecimentos cabe investigar como 

as aulas de campo podem ser utilizadas como estratégia metodológica para a 

construção de significados dos conteúdos estudados. No entanto, conforme explica 

Gasparin (2009), o esforço do professor e um bom planejamento não garantem que 

o aluno irá aprender. Existem muitas outras variáveis que interferem nos processos 

de ensino e aprendizagem. Para o autor: 

 
O conjunto de fatores sociais, econômicos, culturais, ambientais e 
educacionais que conduzem, facilitam ou dificultam o desenvolvimento da 
criança é sempre algo problemático [...]. Juntamente com os condicionantes 
de ordem mais ampla, existem os mais próximos, do educando que são o 
próprio individuo com suas potencialidades, a família, em qualquer de suas 
formas sociais, onde se inicia a educação, e a escola que, interferindo nos 
dois condicionantes anteriores, dá um passo adiante apresentando o 
conhecimento científico. (GASPARIN, 2009, p.1) 
 

Para a análise dos resultados em relação ao uso da aula de campo na 

construção de significados, além do gráfico de similitude do corpus total (Gráfico 3), 

utilizarei também o gráfico de similitude gerado a partir das citações utilizadas pelos 

alunos onde estão presentes elementos relativos à aprendizagem obtida (Gráfico 4). 
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Para isto, as falas dos alunos foram marcadas com o comando 

*TEMA_APRENDIZAGEM no corpus textual. 

 
Gráfico 4 - Gráfico de similitude do corpus textual marcado com 

*TEMA_APRENDIZAGEM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor utilizando o software IRaMuTeQ 

 

Em relação a aula de campo como estratégia metodológica de 

aprendizagem e construção de significados, percebo no Gráfico 4 uma ligação entre 

as palavras ÁGUA, SECO, PLANTA, LOCAL e CLIMA, e estas ligadas a 

CACHOEIRA. 

Isso deve as possibilidades de aprendizado sobre esses temas que o 

Geopark Araripe fornece e que podem ser fomentados através de uma aula de 

campo. Os Alunos 01, 05, 18 e 29 falam que: 
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o clima bem mais frio porque é alto, tem muitas plantas, mais que nos 
outros locais, o que deixa o clima ainda mais frio. (ALUNO 01) 
 
 me chamou muito a atenção a mudança de clima de um local para o outro 
(ALUNO 05) 
 
aprendi muito na cachoeira, sobre a poluição, o clima seco mesmo do lado 
de um rio. (ALUNO 05) 
 
me chamou atenção por que no lado da cachoeira tinha uma planta de seca 
(ALUNO 18) 
 
cachoeira dá para aprender muito lá, plantas, animais, poluição, relevo. 
(ALUNO 29) 
 

Esses foram os temas que mais chamaram atenção dos alunos e 

despertaram a curiosidade dos mesmos, o que é evidenciado pela forte ligação entre 

as palavras CHAMAR e ATENÇÃO. Feitosa e seus colaboradores (2016) explicam 

que: 

 
O ensino de Ciências / Biologia exige o uso de metodologias alternativas e 
práticas diversificadas, a fim de facilitar o entendimento do aluno e o 
interesse em aprender mais. Se o professor não desperta a curiosidade do 
aluno, nem tampouco o desejo em aprender aquilo que ele transmite, o 
aprendizado não pode se concretizar. (FEITOSA; et. al., 2016, p.2) 
 

A paisagem foi outro ponto que chamou atenção dos alunos conforme fala 

do Aluno 27 que afirmou que no Geossítio Colina do Horto atraiu sua atenção “a 

paisagem, deu para ver Juazeiro inteira, Crato e Barbalha”. Ao fazer com que os 

alunos contemplem ambientes naturais próximos de sua residência o professor 

passa a levar em consideração as experiências que o educando já teve e pode 

direciona-las para tornar a aprendizagem mais significativa. Torres e seus 

colaboradores (2013) explicam que: 

 
Sem respeitar essa identidade, sem autonomia, sem levar em conta as 
experiências vividas pelo educando antes de chegar à escola, o processo 
será inoperante. Fazer com que o aluno dê significados a conceitos a partir 
de pressupostos advindos de sua vida social faz com que os conteúdos 
abordados nas instituições de ensino possam trazer dar um significado 
positivo em suas vidas cotidianas. (TORRES, et. al., 2013, p.111) 
 

Ligado ao eixo principal do Gráfico 4 encontra-se a palavra APRENDER e 

relacionadas a ela as palavras REGIÃO, HISTÓRIA, AULA e PASSEIO. Os Alunos 

04, 05, 09, 24 e 29 relatam as suas experiências de aprendizado durante a aula de 

campo. 
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a aula_de_campo foi muito boa para aprender sobre nossa região. (ALUNO 
04) 
 
aprendi mais sobre a história do padre_cícero e a importância dele para a 
região. (ALUNO 05) 
 
o museu, gostei muito das imagens da vida do padre_cícero, das fotos, 
daquelas partes do corpo das pessoas feitas de madeira. (ALUNO 09) 
 
gostei de aprender sobre as crenças que ajuda a aprender a história do 
cariri, de nossa região. (ALUNO 24) 
 
a cachoeira dá para aprender muito lá, plantas, animais, poluição, relevo. 
(ALUNO 29) 
 

Entendo que o ponto de partida para a aprendizagem deve ser o 

conhecimento prévio que o aluno tem, Sforni e Galuch (2005) citado por Gasparin 

(2009) explicam que: 

 
É papel da escola tomar como ponto de partida os conhecimentos prévios, 
com o claro objetivo de transformá-los, envolvendo-os em problematizações 
cujas resoluções exijam novos e, por vezes, conhecimentos mais 
complexos do que os iniciais. Procedimentos de ensino desta natureza 
favorecem a articulação entre o conteúdo que faz parte do currículo escolar 
e o seu uso cotidiano. Possibilitam ainda a organização de um planejamento 
adequado às necessidades cognitivas dos alunos. (SFORNI; GALUCH, 
2005, p.7 apud GASPARIN, 2009, p.2) 
 

Neste contexto, a realização de uma aula de campo nas proximidades da 

escola ou mesmo em cidades próximas tem a capacidade de trazer os conteúdos da 

sala de aula para a realidade que os alunos conhecem. Os conteúdos de botânica 

são tratados através de plantas que os alunos tem contato, os animais são os da 

própria região. Moreira (2016) explica que: 

 
É importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela 
interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa 
interação é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos 
conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos 
prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. 
(MOREIRA, 2016, p.2) 
 

Neste contexto, por exemplo, para o ensino de zoologia, o ideal era que 

os exemplos utilizados fossem de animais típicos da fauna onde os alunos vivem. 

Neste aspecto o gráfico de similitude (Gráfico 4) permite ver relação entre as 

palavras ANIMAL e SOLDADINHO_DO_ARARIPE e estas relacionadas as palavras 

OUVIR e CANTO. O Soldadinho do Araripe é uma ave endêmica do Geopark 

Araripe, especialmente do Geossítio Riacho do Meio na cidade de Barbalha, cidade 
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onde localiza-se a escola que utilizo neste estudo. Sobre isto, os Alunos 05 e 12 

relataram: 

 
o soldadinho_do_araripe, eu não sabia que era ali que eles moravam. 
(ALUNO 05) 
 
lá já é chapada do araripe, é o habitat do soldadinho_do_araripe lá. 
(ALUNO 12) 
 

Ao enfatizar os animais pertencentes a realidade local de seus alunos, 

além da biodiversidade, o estudo destes animais permite abordar outros conteúdos 

como os princípios básicos de sistemática e filogenética. Com o estudo dos seres 

vivos a preservação da biodiversidade vem à mente não apenas pelo ponto de vista 

ético, mas principalmente para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e a 

sobrevivência das mais diversas espécies, entre elas o ser humano (LINHARES, 

GEWANDSZNAJDER, PACCA, 2016). 

Ainda na análise do Gráfico 4, as palavras BACIA, SEDIMENTAR e 

FÓSSEIS aparecem relacionadas. O Aluno 31 explica que a Bacia Sedimentar 

aguçou sua curiosidade, ele cita que a “bacia sedimentar, fiquei curioso aí depois 

pesquisei mais para conhecer melhor”. Os Alunos 09, 15, 26 e 31 afirmaram que: 

 
dá para entender como os fósseis se formam vendo a bacia sedimentar. 
(ALUNO 09) 
 
a bacia sedimentar dá para ver claramente. (ALUNO 15) 
 
acho que a bacia sedimentar facilitou a formação de fósseis porque cai 
sedimento em cima do animal e forma o fóssil. (ALUNO 26) 
 
a bacia sedimentar que dá para ver claramente e nós estamos dentro da 
bacia. (ALUNO 31) 
 

O Geopark Araripe localiza-se na Bacia Sedimentar do Araripe. A 

Paliobiota dessa bacia é composta por: invertebrados (insetos, aracnídeos, 

crustáceos, miriápodes, moluscos e equinodermas), vertebrados (peixes, anuros, 

quelônios, lagartos, crocodilos, pterossauros, dinossauros e aves), microfósseis, 

palinomorfos (grãos de pólen e esporos) e vegetais (POLK, et. al. 2015, p.13). 

O estudo de paleontologia no ensino médio vem sendo cada vez mais 

negligenciado, em parte por ser um assunto pouco cobrado no ENEM e nos 

principais vestibulares, em outra devido o emprego de uma linguagem muito técnica 

e distante das particularidades dos alunos (ALMEIDA, et. al., 2013). As falas dos 

alunos demostram que a aula de campo é uma forma eficaz de ensino de 
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paleontologia ao trazer o conteúdo para próximo do aluno e fornecer subsídios para 

a construção de conhecimentos. 

Para que uma aula de campo fomente a aprendizagem significativa o 

roteiro de aula de campo deve permitir que os conteúdos abordados em sala de aula 

possam ter sua aprendizagem melhorada a partir dos locais visitados levando em 

consideração os conhecimentos prévios dos alunos. Santos (1972) explica que as 

aulas de campo: 

 
constituem recursos de ensino dos mais valiosos não só porque permitem a 
observação da natureza viva, isolada e globalmente, como utilizar os 
conhecimentos obtidos em sala, para a interpretação dos fenômenos 
naturais. [...] deveriam constituir um recurso explorado rotineiramente. 
(SANTOS, 1972, p.279 apud PEGORARO, 2003, p.57) 
 

Percebe-se pelas falas que os geossítios visitados fomentam o 

aprendizado sobre assuntos de biologia relativos ao meio ambiente como fatores 

abióticos (poluição, clima, temperatura, disponibilidade de água) e fatores bióticos 

como plantas e animais, além da vocação natural da região do Cariri para a 

paleontologia com o estudo de fósseis. Zômpero e Norato (2011) explicam que: 

 
Sobre as questões ambientais é necessário que o aluno tenha 
conhecimentos básicos sobre esta área, pois além da preocupação com a 
conscientização, é papel da escola auxiliar os alunos na aquisição de 
conhecimentos sólidos, para que possam atuar de modo positivo na 
sociedade. Por isso, muitos conceitos devem ser aprendidos para que os 
alunos entendam as interações entre fatores bióticos e abióticos e a 
dinâmica que ocorre no ambiente. [...] quando um aluno enfrenta um novo 
conteúdo a ser aprendido, sempre o faz armado com uma série de 
conceitos, concepções e representações adquiridos no decorrer de suas 
experiências anteriores, [...] que determina parte das informações que 
selecionará e as relações que se estabelecem entre elas. De acordo com 
Ausubel (1980) o fator que mais interfere na aprendizagem é o que o 
aprendiz já sabe. (ZÔMPERO; NORATO, 2011, p.2) 

 
Maron e Krupek (2013, p.6) explica que “ao fazer aulas de campo 

procura-se estimular a observação mais detalhada de alguns aspectos da natureza, 

chamando a atenção principalmente das questões ambientais, criando no aluno uma 

consciência de observador e pesquisador”. Neste contexto, cabe a nós professores 

oferecer estratégias mais agradáveis que facilitem os processos de ensino e 

aprendizagem e consequentemente a construção de significados para os 

conhecimentos obtidos. 

No Gráfico 5 estão explícitas as falas dos alunos relativas à educação 

científica, em especial as relacionadas as hipóteses criadas pelos alunos depois das 
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observações dos locais visitados e que foram marcadas no corpus textual com 

*TEMA_EDUCAÇÃO e *TEMA_HIPÓTESE. 

 

Gráfico 5 - Gráfico de similitude do corpus textual marcado com 
*TEMA_EDUCAÇÃO e *TEMA_HIPÓTESE 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor com o software IRaMuTeQ 

 

Percebe-se, analisando o Gráfico de Similitude (Gráfico 5) que a ÁGUA 

foi a principal fonte de hipóteses formuladas pelos alunos. E estas hipóteses 

estavam relacionadas especialmente a PLANTA, CHOVER, POLUIR e CACHOEIRA 

como pode ser vista pela linha mais espessa que liga essas palavras. 

A forte ligação entre as palavras ÁGUA e PLANTA, passando pela 

palavra SECO, e entre as palavras ÁGUA E CHOVER, deve-se ao fato dos alunos 
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terem formulado hipóteses em relação a presença de plantas de clima seco ao lado 

de uma cachoeira.  

 
o que mais me chamou atenção foi o cacto, uma planta de clima seco que 
tá praticamente dentro da cachoeira, um local que é para ter muita água. 
(ALUNO 20) 
 
porque o local era de pedra e a água não infiltra e não chega onde tem as 
plantas, aí as plantas são adaptadas a seca. (ALUNO 21) 
 
as plantas eram adaptadas para seca porque pedem folha para não jogar 
água fora na época de seca, acho que lá não chove muito durante o ano. 
(ALUNO 26) 
 

As falas acima demonstram a identificação que os alunos fizeram da 

presença de plantas de clima seco ao lado de uma cachoeira e uma hipótese 

proposta pelo Aluno 21 ao indicar que isso é devido ao relevo rochoso do local que 

não permite a infiltração de água no solo. 

Uma aula de campo em ambiente natural, quando bem orientada, 

desempenha um importante papel no letramento científico quando permite ao aluno 

desenvolver hipóteses sobre o que ele está observando. Sobre a importância das 

hipóteses Barros (2008, p.306-307) nos ensina que “as hipóteses têm 

desempenhado um papel extremamente relevante para o progresso do 

conhecimento, das pesquisas científicas e de sua forma de apresentação em textos 

argumentativos”. Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002) explicam que: 

 
A hipótese tem um papel de articulação e de diálogo entre as teorias, as 
observações e as experimentações, servindo de guia à própria investigação. 
Condiciona fortemente os dados a obter num percurso descontínuo, ainda 
que balizado por um fundo teórico que lhe dá plausibilidade, intervindo 
ativamente nas explicações posteriores dos resultados. (PRAIA, 
CACHAPUZ, GIL-PÉREZ, 2002, p.254) 
 

A análise do Gráfico 5 permite ainda observar a produção de hipóteses 

relacionadas a presença de poluição na Cachoeira de Missão Velha. As palavras 

ÁGUA, CACHOERIA e POLUIÇÃO estão unidas evidenciando uma forte correlação 

entre elas, como pode-se notar pela espessura da linha que une essas palavras. 

Com a observação da poluição presente na cachoeira, o Aluno 15 

identificou que a cachoeira “tinha pouca água e estava a água poluída”. Sobre esta 

poluição os Alunos 07 e 15 formularam a hipótese de que esta poluição é decorrente 

da presença de esgoto lançado nas cidades próximas de Juazeiro do Norte, Crato e 

Barbalha que, segundo os alunos, chega à cachoeira através de rios.   
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a poluição que tem lá vem de outras cidades. (ALUNO 16) 
 
a poluição de lá vem de outras cidades, Juazeiro, Crato, Barbalha. (ALUNO 
15) 
 
falta tratamento dos esgotos nas cidades próximas aí a poluição chega na 
cachoeira pelos rios da região. (ALUNO 07) 

 
Esta hipótese formulada pelos alunos acima encontra sustentação no 

trabalho de Sabiá (2008). O autor faz uma síntese sobre a poluição dos principais 

rios das cidades de Crato e Juazeiro do Norte e afirma que: 

 
Notadamente em Crato, os esgotos são lançados no rio Salgado através do 
canal do rio Grangeiro para a contenção de cheias. [...] Já em Juazeiro do 
Norte, a Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, administrada pela 
CAGECE, possui um sistema de tratamento de lagoas de estabilização que 
deveria tratar os esgotos de 66% das residências do município, porém 
apenas 16% destas residências encontram-se ligadas ao sistema. 
O riacho dos Macacos se estende ao longo do Parque Ecológico das 
Timbaúbas, margeando a bateria de poços que abastece a cidade. Este era 
perene, no entanto hoje é intermitente caracterizado pela poluição dos 
corpos hídricos superficiais e subterrâneos. (SABIÁ, 2008, p.38) 
 

O mesmo autor complementa ainda indicando o trajeto do rio Salgado 

desde sua nascente até a Cachoeira de Missão Velha, o que explica a poluição da 

cachoeira por esgotos conforme hipótese formulada pelos alunos acima indicados. 

 
O rio salgado nasce na fonte da Batateira, no sopé da Chapada do Araripe, 
município de Crato. Denominado inicialmente por rio Batateiras, percorre 
áreas da encosta e da zona urbana do município de Crato e recebe a 
contribuição do rio Grangeiro. Este, no município de Juazeiro do Norte, é 
denominado rio Salgadinho e recebe contribuições dos afluentes riacho dos 
Macacos e rio Carás, além de frigoríficos, curtumes, ouriversarias e lagoa 
de estabilização [...]. O rio Salgado em Missão Velha recebe a contribuição 
do rio Salamanca, tendo como ponto limite da referida área a Cachoeira de 
Missão Velha. (SABIÁ, 2008, p.40) 
 

Importante ressaltar que os alunos perceberão que a solução para os 

problemas ambientais deve partir de todos nós, individualmente e como sociedade, 

o Aluno 17 explica que “temos que começar fazendo a nossa parte, temos que poluir 

menos”. O Aluno 25 complementa dizendo que “temos que protestar para acabar 

com a poluição da cachoeira”. Sobre este desejo de mudar o mundo demostrado 

pelos Alunos 17 e 25 Montenegro (2008) explica que: 

 
Seria desejável que os conhecimentos científicos não apenas facilitassem a 
nossa leitura do mundo, mas que nos ajudassem a entender a necessidade 
de transformá-lo e para melhor. [...] Questões científicas, tecnológicas e 
ambientais se fazem presentes, cada dia mais, no cotidiano de todos os 
cidadãos. Adquirir cultura científica, para lidar com essas questões, é um 
direito de todos e a escola tem como dever disseminá-la. [...] a educação 
científica deve ter o papel de fomentar a curiosidade, de estimular a procura 
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de respostas que se vinculem às questões da vida prática. 
(MONTENEGRO, 2008, p.24) 

 
Para Vieira (2017) A ligação entre educação científica e cidadania está 

presente nos trabalhos de Chassot (2000). Vieira (2017) explica que o conhecimento 

deve ser problematizado e submetido aos interesses sociais. Assim: 

 
A alfabetização científica envolve também cidadania, [...] alfabetização 
científica, é, portanto, o ‘conjunto de conhecimentos que facilitariam aos 
homens fazer uma leitura do mundo onde vivem’ (CHASSOT, 2000, p.19). 
Acrescenta Chassot (2003) que o alfabetizado cientificamente deve ser 
capaz de compreender a necessidade de transformar o mundo, 
preferencialmente al algo melhor, proporcionando aos homens e mulheres 
uma alfabetização científica na perspectiva da inclusão social. (VIEIRA, 
2017, p.483) 
 

Isto demonstra que com a realização da aula de campo os alunos 

passaram a ter um pensamento crítico sobre o tema e se entender como integrantes 

do ambiente, compreendendo que nossos atos podem influenciar positiva ou 

negativamente nos ambientes naturais. Anziliero (2014) explica que o ambiente 

natural: 

 

É de extrema importância para demostrar as pessoas o ambiente onde 
vivem e a importância da conservação do mesmo para as futuras gerações, 
garantindo assim a conservação de espécies da fauna e da flora por muito 
tempo em seu habitat. Conhecendo a importância do ambiente onde vivem 
as pessoas terão consciência de sua preservação. (ANZILIERO, 2014, p.11) 

 

Neste aspecto é importante salientar que a educação ambiental anda lado 

a lado com a educação científica, Loureiro e Lima (2009) ressaltam a: 

 
Importância da educação em ciências em sua interlocução com a educação 
ambiental crítica, por entender que, para os cidadãos possam discutir e se 
engajar no enfrentamento dos desafios socioambientais, precisam estar 
cientificamente letrados e politicamente conscientes. Tal enfrentamento 
depende da luta pela formulação de ciências e culturas engajadas no 
processo de construção de um modelo de sociedade democrática, ecológica 
e socialmente sustentável. (LOUREIRO; LIMA, 2009, p.89) 
 

A simples observação do ambiente visitado possibilitando a identificação 

de agressões ambientais constitui-se em uma atividade investigativa valorosa 

permitindo que o aluno possa atuar como “cientista” construtor de suas hipóteses. 

Zômpero e Laburú (2011, p.68 apud BASSOLI, 2014, p.583) nos ensinam que “a 

perspectiva do ensino com base na investigação possibilita o aprimoramento do 

raciocínio e das habilidades cognitivas dos alunos, e também a cooperação entre 

eles, além de possibilitar que compreendam a natureza do trabalho científico”. 
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Ainda na análise do Gráfico 5 outro ponto que pode ser observado é a 

ligação entre as palavras PÁSSARO, OUVIR, CANTO, FOTOGRAFAR e 

SOLDADINHO_DO_ARARIPE. No Geossítio Riacho do Meio os alunos identificaram 

que o ambiente se encontra preservado, pois não há presença de poluição na água. 

Os Alunos 03, 09 e 12 afirmaram que: 

 
como o ambiente é preservado a água é pura, chega é doce, muito gostosa. 
(ALUNO 03) 
 
a cascata que tinha lá, água limpa, fria, deu até vontade de levar para casa, 
acho que é de lá que os animais tiram água para beber. (ALUNO 09) 
 
a água era ótima, bem docinha, bem natural, limpinha, sinal que o ambiente 
é preservado. (ALUNO 12) 
 

E graças ao ambiente preservado do Geossítio Riacho do Meio e do local 

onde foi realizado o almoço que um grupo formado pelos Alunos 27 e 29 conseguiu 

fotografar um soldadinho-do-araripe (Figura 6) em seu ambiente natural. 

 
primeiro ouvi pássaros cantando, aí eu vi um, cheguei perto em silencio e 
fotografei, aí vi que era um soldadinho_do_araripe. (ALUNO 27) 
 
consegui fotografar um soldadinho_do_araripe na parte de baixo perto das 
piscinas, onde tem mata. (ALUNO 29) 
 

 
Figura 6 - Soldadinho-do-Araripe (Antilophia bokemanni) macho. 

 
Fonte: Aluno 27 
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Destas falas ressalta-se a experiência sensorial que os alunos podem ter 

uma aula de campo, esse sentir, tocar, ouvir, podem contribuir significativamente 

para o aprendizado. Fernandes (2007) nos fala que: 

 

Não negamos, de forma alguma, a importância da experiência sensorial 

quando um aluno visita um ambiente, particularmente quando esse 

ambiente preserva características que têm sido perdidas com as 

transformações que o uso nos moldes de nossa civilização vêm impondo a 

grandes áreas do planeta. Acreditamos mesmo que essas experiências 

estejam entre o que de mais rico possa ocorrer em uma viagem de estudo. 

(FERNANDES, 2007, p.50) 

 

É muito importante incentivar os alunos durante a aula de campo a 

observarem o ambiente, e que nas palavras do Aluno 03, “a paisagem, o ambiente 

como um todo, chamou muito minha atenção”. É necessário que o professor 

incentive os alunos a tentarem encontrar respostas para as dúvidas que venham a 

surgir. Almeida e Hames (2013) nos ensinam que: 

 
Faz-se necessário, assim, aliar conhecimentos trazidos pelos alunos com 
estratégias que reconheçam a importância dessa modalidade de aula, 
tornando seu aprendizado mais significativo, fazendo-os sentirem-se 
valorizados e instigados a buscar e ampliar cada vez mais seus 
conhecimentos. [...] Espera-se que na medida em que os sujeitos ampliam 
seu conhecimento também sejam capazes de promover mudanças de 
valores e postura em relação à natureza. (ALMEIDA; HAMES, 2013, p.4-5) 
 

A aula de campo é uma estratégia que fomenta a educação científica e 

pode contribuir para a construção de conhecimentos de forma significativa. 

Matthews (1994) citado por Zômpero e Laburú (2011, p.2) afirma que: 

 
a educação científica não pode restringir-se ao conhecimento de fatos e 
teorias científicas, mas sim, à introdução dos alunos à cultura científica, em 
que possam tomar contato com a sua natureza e a prática do conhecimento 
científico. Sua utilização propõe um ensino em que o aluno tenha um papel 
intelectual bastante ativo na construção de seu conhecimento. Sendo assim, 
espera-se por meio da aplicação de tal metodologia, o aluno elabore 
ativamente significados sobre os conceitos e proposições científicas. 
(MATTHEWS, 1994 apud ZÔMPERO; LABURÚ, 2011, p.2) 
 

A aula de campo é uma estratégia metodológica válida para a construção 

do pensamento científico, seguindo os paradigmas da aprendizagem significativa, 

nos alunos ao aliar o conhecimento prévio dos alunos com o ambiente visitado, 

permitindo contextualizar o conteúdo visto em sala de aula com os abordados no 

ambiente externo. Dessa forma os alunos podem observar o ambiente e elaborar 
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hipóteses promovendo a investigação científica e abrindo uma grande possibilidade 

de construir um conhecimento sólido e significativo. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa pesquisa teve como objetivo compreender as percepções dos 

alunos e professores em relação a aspectos do conteúdo de biologia e outras 

habilidades específicas a partir de uma aula de campo no Geopark Araripe. 

A partir dos resultados obtidos foi possível verificar que a aula de campo 

proposta agiu como uma estratégia metodológica interdisciplinar eficaz e que 

contribuiu com o desenvolvimento do pensamento crítico e com o letramento 

científico. 

A aula de campo atuou como método de ensino ativo inter e 

transdisciplinar visto que a vivência em um ambiente natural, como os do Geopark 

Araripe, pôde consolidar a articulação dos diferentes níveis de organização do 

ensino e consequentemente desaguou em uma postura de transcendência, ou seja, 

amplia-se para além do conceito de disciplina. 

O Geopark Araripe permitiu construir um roteiro de aula de campo, que é 

o produto educacional deste trabalho. Este roteiro atuou de forma a vencer a 

segregação do conhecimento, que normalmente existe em uma escola, permitindo 

que os alunos vivenciassem, de forma interdisciplinar e contextualizada, conteúdos 

antes vistos apenas dentro da sala de aula e de forma fragmentada. 

Neste estudo a biologia serviu como fio condutor para o desenvolvimento 

de atividades interdisciplinares, fugindo das amarras do ensino fragmentado em 

disciplinas. As oportunidades de aprendizagem de biologia estão em toda parte, no 

ar, na água, no ambiente natural como um todo, especialmente no Geopark Araripe. 

O Geopark Araripe constituiu um ambiente ideal para a realização de 

aulas de campo, especialmente se estas forem direcionadas aos alunos da região, 

fazendo com que os fatores bióticos e abióticos já sejam de conhecimento deles, o 

que é de grande ajuda na promoção da aprendizagem significativa. Dessa forma o 

roteiro proposto contribuiu para a construção de significados dos conteúdos do 

ensino médio. 

O ensino de biologia na educação básica deve ser capaz de promover a 

educação científica e a construção significativa de conhecimentos com o objetivo de 

preparar os alunos para vida em uma sociedade tecnológica como a nossa. Estes 

conhecimentos devem ter por objetivo a formação integral seja para a vida 

acadêmica ou para as outras esferas da vida. 
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A aula de campo no Geopark Araripe foi capaz de estimular o raciocínio 

dos alunos ao incentivar a observação de um ambiente natural e valorizar os 

momentos de vivência e de aprendizagem cooperativa entre os estudantes, 

buscando situações que pudessem servir como base para a elaboração de 

hipóteses. 

Verifiquei que a aula de campo favoreceu o desenvolvimento do 

pensamento crítico ao estimular que os estudantes explorassem o ambiente e com a 

curiosidade natural que possuem passaram a fazer perguntas sobre o que era 

observado. Utilizando-se de seus conhecimentos pregressos construíram hipóteses 

sobre as diversas temáticas observadas. Isso incentivou o exercício do raciocínio 

culminando com um aprendizado voltado para a educação científica. A construção 

de hipóteses utilizando-se dos conhecimentos prévios, no meu ponto de vista, é uma 

ótima maneira de unir aprendizagem significativa com educação científica. 

Os alunos tiveram a oportunidade de se apropriar dos conhecimentos 

científicos de modo a compreendê-los, questioná-los e utilizá-los como instrumento 

do pensamento. Dessa forma passaram a se entender como membros da 

sociedade, que podem e devem usar seus conhecimentos para atuarem como 

protagonistas frente aos desafios da sociedade moderna, o que desperta ainda mais 

o interesse dos alunos para uma busca progressiva pelo conhecimento. 

O roteiro de aula de campo proposto conseguiu sua finalidade de 

proporcionar uma aula agradável e que desaguou na aprendizagem dos 

conhecimentos do ensino médio com direcionamento para o letramento científico 

dos alunos. 

Embora não tenha sido o objeto de estudo dessa pesquisa também 

verifiquei que a aula de campo favoreceu a manifestação de sensações e emoções 

dos alunos, permitindo um maior entrosamento e tornando as relações mais intimas 

e próximas. Estas sensações e emoções normalmente não costumam se manifestar 

espontaneamente durante as aulas teóricas. 

Verifiquei também que para o bom andamento de uma aula de campo o 

professor deve se preocupar, não apenas com os aspectos pedagógicos, mas 

também com toda a logística envolvida como transporte e alimentação. A atividade 

interdisciplinar permitiu diminuir a carga de trabalho sobre um único professor. 

Durante o planejamento da aula de campo a organização logística foi dividida entre 
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os professores envolvidos, dessa forma, pude perceber que os resultados foram 

melhores e impactaram positivamente no aprendizado dos alunos. 

A realização deste estudo aumentou em mim ainda mais o desejo de 

desenvolver e incentivar a utilização de metodologias ativas com o objetivo de 

promover a educação científica e me trouxe a certeza que a aula de campo de fato 

favorece o aprendizado significativo, a construção de conhecimentos e o letramento 

científico. 

De acordo com tudo que foi observado até aqui, em uma próxima 

pesquisa pretendo investigar como as sensações e emoções de alunos e 

professores, especialmente as geradas durante uma aula de campo no Geopark 

Araripe, podem interferir nos processos de ensino e aprendizagem, como impactam 

na construção de conhecimentos e no letramento científico. 
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APÊNDICE A - Transcrito dos Audios do Grupo Focal 

 
**** *ALUNO_1 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
a melhor parte da aula_de_campo foi o almoço 
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
eu também, o que mais gostei foi do almoço, comida boa, local lindo, gostei muito 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_CONTEXTO 
eu não conhecia o geopark_araripe, nunca imaginava que aqui perto era um geopark 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_CONTEXTO 
nem eu, também não conhecia o geopark_araripe 
 
**** *ALUNO_4 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_CONTEXTO 
nunca tinha visto esse tal de geopark_araripe, conheci agora  
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_GEOPARK *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
eu também nunca tinha visto o geopark_araripe, nenhum dos locais que fomos 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_GEOPARK *TEMA_AULA *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_CONTEXTO 
já ouvi falar do geopark_araripe mas muito pouco, eu já fui na cachoeira 
 
**** *ALUNO_6 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
eu também já fui na cachoeira 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_CONTEXTO 
eu nem sabia onde era a cachoeira, nem sabia que tinha cachoeira aqui perto, fiquei com vontade de 
ir de novo 
 
**** *ALUNO_8 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
para o horto eu já fui 
 
**** *ALUNO_6 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
já fui para o horto com minha família, mas não sabia que lá era do geopark_araripe, eu nem sabia o 
que era um geopark_araripe 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
também já tinha ido para o horto mas só para ver o padre_cícero 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_GEOPARK *TEMA_AULA *TEMA_HORTO *TEMA_CONTEXTO 
também fui para o horto aí vi o museu também 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_RIACHO *TEMA_AULA 
*TEMA_CONTEXTO 
contei aqui que da minha sala dezesseis já tinham ido para o horto e cinco para o riacho_do_meio 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_RIACHO *TEMA_GEOPARK *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
eu já fui para o riacho_do_meio mas não sabia que era geopark_araripe  
 
**** *ALUNO_10 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
eu também fui para o riacho_do_meio, mais de uma vez, mas nem imaginava que era 
geopark_araripe 
 
**** *ALUNO_11 *TEMA_GEOPARK *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
eu não sabia dessa história de geopark_araripe não 
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_AULA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_CONTEXTO 
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um local famoso mundialmente, na porta de casa e eu não conhecia 
 
**** *ALUNO_4 *TEMA_GEOPARK *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_AULA *TEMA_CONTEXTO 
a aula_de_campo foi muito boa para aprender sobre nossa região 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_GEOPARK *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_AULA *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_ATENÇÃO 
me chamou muito a atenção a mudança de clima de um local para o outro 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_GEOPARK *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_AULA *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_RIACHO *TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_HIPÓTESE 
verdade, acho que foi pela vegetação, tinha muito mais planta no riacho_do_meio do que nos outros 
locais 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_AULA *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
fiquei curioso com a altitude, a pressão no ouvido, é estranho 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_AULA 
eu gostei foi das oferendas de candomblé, achei engraçado, nunca tinha visto 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
a viagem foi muito boa, muito agradável 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_AULA 
contei, na minha sala dezesseis disseram que a aula_de_campo foi um passeio 
 
**** *ALUNO_11 *TEMA_AULA 
não acho que a aula_de_campo foi um passeio, foi uma aula muito boa, melhor do que na sala 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_AULA 
para mim a aula_de_campo foi só aula, contei na turma também, contando comigo seis acham que 
foi só aula 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_AULA 
para mim foram os dois juntos, aula_de_campo e passeio 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_AULA 
dá para aprender com uma aula_de_campo, passeio desses, então não deixa de ser uma aula 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_AULA 
a comida chamou muito a atenção, muito gostosa, gostei muito do local, dava para fazer uma 
aula_de_campo só para lá 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_GEOPARK, *TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_RIACHO 
*TEMA_ATENÇÃO *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
a paisagem, o ambiente como um todo, chamou muito minha atenção 
 
**** *ALUNO_8 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_GEOPARK 
planta de seca na cachoeira mesmo sendo do lado de um rio tinha planta seca lá 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_GEOPARK, *TEMA_HORTO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
o museu, gostei muito das imagens da vida do padre_cícero, das fotos, daquelas partes do corpo das 
pessoas feitas de madeira 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_RIACHO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CACHOEIRA 
as oferendas de candomblé, achei estranho 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_CONTEXTO *TEMA_RIACHO *TEMA_ATENÇÃO 
*TEMA_*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 



141 

 

o soldadinho_do_araripe, eu não sabia que era ali que eles moravam 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_CONTEXTO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_ATENÇÃO 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
como o ambiente é preservado a água é pura, chega é doce, muito gostosa 
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_GEOPARK, *TEMA_RIACHO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_EDUCAÇÃO 
o clima me chamou muito a atenção 
 
**** *ALUNO_6 *TEMA_GEOPARK, *TEMA_RIACHO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE 
a água do riacho_do_meio era limpa, a da cachoeira não 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_GEOPARK, *TEMA_HORTO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE 
a água do horto era benta 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_HORTO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE 
eu vi um fantasma no museu, apareceu em uma foto que eu tirei 
 
**** *ALUNO_10 *TEMA_HORTO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE 
era, nós estávamos tirando fotos e depois tinha uma pessoa na foto que não estava lá, fiquei foi com 
medo 
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
o transporte pode melhorar, achei que o ônibus estava cheio 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
não gostei que foram salas misturadas, prefiro só a minha sala mesmo 
 
**** *ALUNO_11 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
já eu gostei por ter sido misturada, tem uma interação boa, oportunidade de conhecer novas pessoas, 
fazer novas amizades 
 
**** *ALUNO_13 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
acho que tinha que ser dividida porque dá para aprender melhor 
 
**** *ALUNO_4 *TEMA_AULA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CONTEXTO 
tinha que melhorar a cachoeira, estava poluída 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_AULA 
a aula_de_campo foi ótima, gostei muito, é sempre bom sair da sala 
 
**** *ALUNO_13 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
eu queria ter tomado banho no riacho_do_meio e o professor não deixou 
 
**** *ALUNO_8 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_TRANSPORTE 
queria um ônibus mais espaçoso 
 
**** *ALUNO_10 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
queria mais tempo no riacho_do_meio achei lá mais agradável 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
o transporte foi bom se não fosse a chuva seria perfeita porque entrou um pouco de chuva no ônibus 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
estava boa, tinha teto solar no ônibus, aí choveu e molhou tudo 
 
**** *ALUNO_14 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
o ônibus era pequeno, se fosse maior era melhor e dava para ir até para mais longe 
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**** *ALUNO_13 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
tinha uma parte quebrada aí choveu dentro, se não tivesse chovido durante a viagem teria sido 
perfeita 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
queria o ônibus maior e sem chuva de preferência 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_AULA 
a distância total foi ótima, não ficou cansativa, não deu para enjoar 
 
**** *ALUNO_10 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
se fosse mais longa seria melhor ainda, mas o ônibus teria que ser maior ou ter mais ônibus 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_GEOPARK 
a distância entre os geossítios foi muito boa, nem vi a distância, quando eu vi já estava no local 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_TRANSPORTE 
eu nem percebi por onde andei de tão perto que foi 
 
**** *ALUNO_14 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_TRANSPORTE 
mas mesmo com o problema do ônibus a aula_de_campo foi muito boa, tudo foi bom, maravilhoso 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
minha turma levou merenda e todo mundo dividiu com os outros, foi muito bom 
 
**** *ALUNO_11 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
fortaleceu nossa amizade, por isso foi bom a turma junta 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
eu não acho que fortaleceu, fez foi separar, porque como tinha muita gente das outras turmas fiquei 
foi longe da minha turma 
 
**** *ALUNO_13 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
eu acharia melhor se fosse só nossa sala, entre nós, a nossa amizade aumentou, com as outras 
turmas não percebi isso 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_GEOPARK *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CONTEXTO *TEMA_CACHOEIRA 
chamou a atenção água poluída 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_GEOPARK *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_CONTEXTO 
tinha pouca água e estava a água poluída, as pessoas deviam preservar mais  
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_ATENÇÃO 
a cachoeira era muito alta, dava até enjoo ver de cima da ponte 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_GEOPARK *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CACHOEIRA 
o relevo era lindo 
 
**** *ALUNO_11 *TEMA_GEOPARK *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CACHOEIRA 
eu gostei dos fósseis icnofósseis, não tinha visto aqueles tipos de fósseis, para falar a verdade nunca 
tinha visto fóssil nenhum ao vivo 
 
**** *ALUNO_4 *TEMA_GEOPARK *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA 
lá tinha dizendo que são icnofósseis que são marcas dos seres vivos que viveram lá a muito tempo 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
de seres vivos só vi a vegetação 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 



143 

 

tinha os animais também os animais 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
verdade, tinha os animais, bactérias, fungos 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
de seres vivos eu só vi pássaros e lagartixas 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
tinha nós também, as plantas, bactérias na poluição 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK 
eu só não vi água, o que tinha lá parecia mais esgoto 
 
**** *ALUNO_13 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK 
tinha pouca água e estava empoçada 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK hipótese 
é porque não choveu, o clima seco não choveu aí não tem água 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
o professor disse que lá enche mas não tinha água porque não choveu nos dias anteriores a 
aula_de_campo 
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_GEOPARK 
tinha plantas de clima seco perto do local que era para ter água 
 
**** *ALUNO_13 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
as plantas conseguem ficar em todo canto, se não tem água elas dão um jeito de não precisar de 
água 
 
**** *ALUNO_6 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
lá não tem muita água e quando chove a água não chega nelas por causa das pedras 
 
**** *ALUNO_13 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_GEOPARK 
o mandacaru só vai ter água quando chove por isso que ele tem espinhos e não tem folhas para não 
perder água 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
ouvi falar que já morreu gente lá 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE 
as pedras deslizam e quando tem muita água podem cair nos buracos e causar morte, tem que 
obedecer às indicações para não ter risco 
 
**** *ALUNO_8 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE 
tem a altura que é arriscado, mas se ficar antes das correntes não tem perigo 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE 
é bom usar sapato com solado que não escorregue para não cair 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_GEOPARK 
aprendi muito na cachoeira, sobre a poluição, o clima seco mesmo do lado de um rio 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE 
a poluição de lá vem de outras cidades, juazeiro, crato, barbalha 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE 
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falta tratamento dos esgotos nas cidades próximas aí a poluição chega na cachoeira pelos rios da 
região 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE 
é importante tratar os esgotos para evitar poluir o ambiente 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK 
o museu foi muito bom 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK 
as pessoas pagando promessa 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE 
água do pote para o romeiro, preocupação com quem vem de longe 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK 
o respeito das pessoas pelo local, a religiosidade 
 
**** *ALUNO_4 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK *TEMA_ATENÇÃO 
a paisagem, muito linda, dá para ver crato, barbalha e juazeiro 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK 
queria fazer uma trilha maior no horto 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK 
queria mais tempo lá no horto, foi muito rápido, era bom a gente passar mais tempo da próxima vez 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_HORTO 
eu vi uma mulher lá que disse que tinha acabado de perder a mãe e uma irmã e quando chegou lá se 
sentiu bem melhor 
 
**** *ALUNO_4 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
lá tinha ex-votos, fotos, partes do corpo de madeira para pagamento de promessa 
 
**** *ALUNO_6 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
me chamou atenção a placa proibido namorar, fiquei me perguntando se tem gente que vai lá só para 
namorar 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
lá tinha binóculos com fotos pequenas 
 
**** *ALUNO_14 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
gostei das imagens da vida de padre_cícero 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE 
tive foi medo dele deitado na rede 
 
**** *ALUNO_10 *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_GEOPARK 
aprendi mais sobre a história do padre_cícero e a importância dele para a região 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_GEOPARK 
deu para ver quase tudo de cima da estátua, só não vi missão_velha, vi crato, juazeiro, barbalha 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_HORTO *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_GEOPARK 
a bacia sedimentar dá para ver claramente 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_HORTO *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_GEOPARK 
dá para entender como os fósseis se formam vendo a bacia sedimentar 
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**** *ALUNO_13 *TEMA_HORTO 
quero voltar quando terminar a igreja que tá construindo lá 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO 
eu queria tempo e coragem para fazer a trilha longa do horto 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_HORTO *TEMA_GEOPARK 
para mim faltou só coragem e tempo para fazer a trilha 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_HORTO *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE 
lá no horto tinha árvores que perdem folhas na época da seca, sinal que lá é seco por causa da altura 
e das rochas e não junta água, aí quando para de chover fica bem seco 
 
**** *ALUNO_6 *TEMA_HORTO *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_GEOPARK 
deu para aprender mais sobre o padre_cícero porque eu não conhecia muito, morei muito tempo em 
são_paulo e não conhecia muito sobre ele 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
ótimo, excelente 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK 
o local em si é maravilhoso, ambiente natural, comida boa, paisagem maravilhosa, foi ótimo 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_GEOPARK 
*TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
o local dá para ouvir vários pássaros 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_GEOPARK 
*TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
dá para fotografar pássaros lá 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_HIPÓTESE 
*TEMA_GEOPARK *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
lá já é chapada do araripe, é o habitat do soldadinho_do_araripe lá 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_GEOPARK 
*TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
fotografaram o soldadinho_do_araripe lá 
 
**** *ALUNO_12 *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_GEOPARK 
*TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
dá para seguir o canto dos pássaros, observar e fotografar os pássaros 
 
**** *ALUNO_5 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
 me chamou a atenção o canto dos pássaros, o ambiente preservado 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_APRENDIZAGEM 
a cascata que tinha lá, água limpa, fria, deu até vontade de levar para casa, acho que é de lá que os 
animais tiram água para beber 
 
**** *ALUNO_1 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_APRENDIZAGEM 
o clima bem mais frio porque é alto, tem muitas plantas, mais que nos outros locais, o que deixa o 
clima ainda mais frio 
 
**** *ALUNO_9 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_RIACHO 
a trilha foi cansativa porque já tínhamos andado em outros geossítios mas foi muito agradável e se a 
gente fosse só para lá dava para ficar andando o dia todo 
 



146 

 

**** *ALUNO_12 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_APRENDIZAGEM 
a água era ótima, bem docinha, bem natural, limpinha, sinal que o ambiente é preservado 
 
**** *ALUNO_7 *TEMA_GEOPARK *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE 
*TEMA_SOCIALIZAÇÃO *TEMA_RIACHO *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_APRENDIZAGEM 
 
não vi animais, mas ouvi muitos pássaros, se a gente ficasse calado dava para seguir o canto dos 
pássaros e ver 
 
**** *ALUNO_3 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_EDUCAÇÃO 
eu achei lá o clima bem mais frio que o da escola 
 
**** *ALUNO_10 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_EDUCAÇÃO 
mais frio que minha casa também 
 
**** *ALUNO_2 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_EDUCAÇÃO 
lá é ótimo, parece um ar-condicionado 
 
**** *ALUNO_15 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_EDUCAÇÃO 
lá dos locais que a gente foi é o mais frio por causa das plantas 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_RIACHO 
eu já conhecia todos os locais que a gente foi, só não sabia que era geopark_araripe lá 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_RIACHO 
eu não nenhum dos locais, muito menos o geopark_araripe 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO 
dos locais que a gente foi eu só conhecia o horto 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA 
eu conhecia o horto e a cachoeira de missão_velha 
 
**** *ALUNO_20 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO 
eu só conhecia o riacho_do_meio 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_RIACHO 
eu conhecia o riacho_do_meio e a cachoeira 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_RIACHO 
eu contei, da minha turma oito já ouvi falar do geopark_araripe mas não sabiam que os locais que a 
gente foi eram do geopark_araripe 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO 
eu não sabia que o horto era um geossítios do geopark_araripe, pensei que era só da igreja mesmo 
 
**** *ALUNO_22 *TEMA_AULA *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_HORTO *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_RIACHO 
dá para desenvolver muitos projetos lá, em todos os locais que a gente foi 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_AULA *TEMA_APRENDIZAGEM 
para mim foi só um passeio mas que deu para aprender muito, é melhor aprender em um passeio do 
que na sala de aula 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_APRENDIZAGEM 
foi uma aula boa que dá para aprender  
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**** *ALUNO_23 *TEMA_AULA *TEMA_APRENDIZAGEM 
dá para aprender bem mais que na sala 
 
**** *ALUNO_24 *TEMA_AULA *TEMA_APRENDIZAGEM 
foi aula que pareceu passeio e deu para aprender muito 
 
**** *ALUNO_20 *TEMA_AULA *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_GEOPARK 
o que mais me chamou atenção foi o cacto, uma planta de clima seco que tá praticamente dentro da 
cachoeira, um local que é para ter muita água 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_GEOPARK 
a cachoeira 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_RIACHO *TEMA_GEOPARK 
a pedra_da_coruja 
 
**** *ALUNO_24 *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_GEOPARK *TEMA_CURIOSIDADE 
a pedra_do_morcego onde teve um massacre 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_RIACHO 
uma cesta_de_fruta de oferendas 
 
**** *ALUNO_25 *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_RIACHO *TEMA_GEOPARK 
a pedra_da_coruja 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
o almoço foi bom 
 
**** *ALUNO_23 *TEMA_AULA *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
o local do almoço foi cinco estrelas 
 
**** *ALUNO_26 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
os alunos têm que melhorar o comportamento 
 
**** *ALUNO_20 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
ter mais respeito com os professores 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
o ônibus estava com entrando chuva 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
um ônibus maior 
 
**** *ALUNO_25 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
a turma ficar toda junta 
 
**** *ALUNO_20 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
alguns alunos saíram de perto da turma 
 
**** *ALUNO_25 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
algumas meninas saíram de perto e é perigoso 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
é importante antes da aula que os alunos sejam informados sobre o que não fazer 
 
**** *ALUNO_20 *TEMA_AULA *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
dividir os alunos em grupos para ir com professores 
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**** *ALUNO_26 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
não era confortável porque estava muito apertado e estava chovendo no teto 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
o banco era confortável 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
estava acima da capacidade do ônibus 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
a distância, não é longe, achei até bem próximo 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
foi muito bom 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_APRENDIZAGEM 
se fosse mais longe seria bom porque seria mais coisas para aprender 
 
**** *ALUNO_26 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
se fosse mais longe era ruim porque tinha gente em pé, mas se o ônibus fosse melhor dava 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
se tivesse algumas modificações poderia ser para mais longe, ônibus maior 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE 
todas as paradas foram próximas e não ficou cansativa 
 
**** *ALUNO_24 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
foi muito curta, nem deu para perceber que a gente estava viajando 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
a mais demorada que foi entre missão_velha e juazeiro não demorou nada, com a interação da gente 
a viagem passou voando 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_APRENDIZAGEM 
a distância não atrapalha o aprendizado, mas sendo mais perto facilita 
 
**** *ALUNO_23 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_APRENDIZAGEM 
mesmo sendo desconfortável não atrapalhou o aprendizado 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
alguns alunos estavam tirando a camisa e querendo fazer baderna dentro do ônibus 
 
**** *ALUNO_22 *TEMA_AULA *TEMA_TRANSPORTE *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
mas foi porque estava chovendo, aí com uma parte do ônibus quebrada entrou chuva e uns alunos 
tiraram a camisa durante a viagem 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_GEOPARK *TEMA_SOCIALIZAÇÃO cachoeira 
deu vontade de pular dentro 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_ATENÇÃO 
a altura e a beleza chamou muita atenção 
 
**** *ALUNO_28 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_CONTEXTO 
pena que tinha pouca água e estava poluída, as pessoas deviam parar de poluir o ambiente para que 
a cachoeira ficasse preservada 
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**** *ALUNO_17 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_CONTEXTO 
a estrutura da ponte era boa, dá para ter uma aula sobre a engenharia das pontes, como é 
construída, como prevenir impacto ambiental 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_EDUCAÇÃO 
educação 
não tinha água porque não estava chovendo na hora e não tinha chovido nos dias antes 
 
**** *ALUNO_29 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_CONTEXTO 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
a paisagem podia ser mais natural, tem algumas construções que deixam de ser natural 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
a poluição que tem lá vem de outras cidades 
 
**** *ALUNO_25 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
temos que protestar para acabar a poluição da cachoeira 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
temos que começar fazendo a nossa parte, temos que poluir menos 
 
**** *ALUNO_30 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
o governo tem que investir em mais saneamento 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
mais tratamento de esgoto 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_ATENÇÃO 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
me chamou atenção por que no lado da cachoeira tinha uma planta de seca 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
porque o local era de pedra e a água não infiltra e não chega onde tem as plantas, aí as plantas são 
adaptadas a seca 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
já morreu gente na cachoeira 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
o local é perigoso, mas se obedecer às indicações não tem perigo 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
lá tem marcas de animais, icnofósseis, são marcas dos animais que viveram lá 
 
**** *ALUNO_29 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_CACHOEIRA 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CONTEXTO 
a cachoeira dá para aprender muito lá, plantas, animais, poluição, relevo 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_CONTEXTO 
a fauna e flora 
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**** *ALUNO_30 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CONTEXTO 
a poluição dos esgotos 
 
**** *ALUNO_23 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CONTEXTO 
a estrutura das pedras 
 
**** *ALUNO_28 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CONTEXTO 
a engenharia das construções 
 
**** *ALUNO_23 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_ATENÇÃO 
*TEMA_CURIOSIDADE 
candomblé 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
de ser vivo só vi nós 
 
**** *ALUNO_31 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
tem as plantas também 
 
**** *ALUNO_28 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
tinha animais, sapos e girinos 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
tinha insetos também 
 
**** *ALUNO_32 *TEMA_GEOPARK *TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_HIPÓTESE 
eu vi peixes, mas também tinha bactérias nos esgotos 
 
**** *ALUNO_31 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_EDUCAÇÃO 
bacia sedimentar, fiquei curioso aí depois pesquisei mais para conhecer melhor 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
paisagem 
 
**** *ALUNO_26 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
museu 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
as coisas vendendo lá 
 
**** *ALUNO_24 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
o contato com a natureza 
 
**** *ALUNO_31 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_ATENÇÃO 
*TEMA_CURIOSIDADE 
água dos potes que era benta e era tradição do padre_cícero 
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**** *ALUNO_18 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
estrutura da nova igreja que ainda não tá terminada 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE 
*TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
a paisagem, deu para ver juazeiro inteira, crato e barbalha 
 
**** *ALUNO_29 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
os ex-votos, fotos, partes de corpo de madeira 
 
**** *ALUNO_23 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
vestido de noiva, jaleco, roupas 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
pagamento de promessas 
 
**** *ALUNO_30 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
gostei do museu 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_ATENÇÃO 
as imagens de padre_cícero como ele vivia 
 
**** *ALUNO_20 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
a altura da estatua 
 
**** *ALUNO_32 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_ATENÇÃO 
os nomes das pessoas na estátua, me chamou muito a atenção pela quantidade, e a estátua 
aparentava que tinha sido pintada a pouco tempo 
 
**** *ALUNO_24 *TEMA_HORTO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
gostei de aprender sobre as crenças que ajuda a aprender a história do cariri, de nossa região 
 
**** *ALUNO_31 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
a bacia sedimentar que dá para ver claramente e nós estamos dentro da bacia 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
eu gostei de ver a paisagem, fui lá para isso, passei um bom tempo admirando a paisagem 
 
**** *ALUNO_26 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
acho que a bacia sedimentar facilitou a formação de fósseis porque cai sedimento em cima do animal 
e forma o fóssil 
 
**** *ALUNO_32 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
esses sedimentos passam minerais para o animal e forma os fósseis 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
a trilha do geopark_araripe se fosse na maior era melhor, pena que não deu tempo 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO 
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eu queria ver bem mais, gostei muito 
 
**** *ALUNO_26 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
as plantas eram adaptadas para seca porque pedem folha para não jogar água fora na época de 
seca, acho que lá não chove muito durante o ano 
 
**** *ALUNO_22 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
no horto não chove muito durante o ano e não retém muita água porque lá é rochoso 
 
**** *ALUNO_21 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
verdade, nesse ponto da água lá parece com a cachoeira 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HORTO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
dá para aprender sobre meio ambiente, história, química, gastronomia, religiosidade 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
o almoço foi muito bom 
 
**** *ALUNO_32 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
a melhor comida que já comi 
 
**** *ALUNO_29 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
só faltou o feijão 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
mas tinha baião 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_SOCIALIZAÇÃO 
o ambiente é muito agradável 
 
**** *ALUNO_32 *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_AULA 
*TEMA_GEOPARK 
dava para ser feita uma aula_de_campo lá porque o local é muito agradável, a paisagem muito linda, 
a estrutura tinha materiais recicláveis como garrafas 
 
**** *ALUNO_29 *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_GEOPARK 
consegui fotografar um soldadinho_do_araripe na parte de baixo perto das piscinas, onde tem mata 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_EDUCAÇÃO 
*TEMA_GEOPARK 
primeiro ouvi pássaros cantando, aí eu vi um, cheguei perto em silencio e fotografei, aí vi que era um 
soldadinho_do_araripe 
 
**** *ALUNO_18 *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_CURIOSIDADE 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO *TEMA_GEOPARK 
no riacho_do_meio é mais frio 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
é serra, altitude, deixa o clima mais frio 
 
**** *ALUNO_29 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_HORTO 
*TEMA_CACHOEIRA *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_EDUCAÇÃO 
muita planta, bem mais planta que o horto e a cachoeira, acho que é por isso que é mais frio 
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**** *ALUNO_25 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
tem nascente, água 
 
**** *ALUNO_32 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
lá tem barulhos dos veículos na estrada que atrapalha os animais 
 
**** *ALUNO_30 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
poluição sonora, passou uma moto que estava poluindo o ar 
 
**** *ALUNO_16 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
o barulho pode interferir na reprodução espantando os pássaros 
 
**** *ALUNO_27 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
a água era muito limpa 
 
**** *ALUNO_24 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_ATENÇÃO 
vi poucos pássaros, mas ouvi muitos 
 
**** *ALUNO_19 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM *TEMA_ATENÇÃO 
ouvi muitos animais, até cachorro 
 
**** *ALUNO_17 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO *TEMA_CURIOSIDADE *TEMA_ATENÇÃO 
tinha o barulho da água, bem agradável 
 
**** *ALUNO_28 *TEMA_GEOPARK *TEMA_HIPÓTESE *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
na escola é mais quente que no riacho_do_meio porque lá é mais natural, tem mais plantas, mais 
altitude 
 
**** *ALUNO_26 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
no riacho_do_meio era o mais frio que qualquer canto que eu já fui 
 
**** *ALUNO_31 *TEMA_GEOPARK *TEMA_RIACHO *TEMA_APRENDIZAGEM 
*TEMA_EDUCAÇÃO 
mais frio que minha casa, deu vontade de morar lá 
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APÊNDICE B - Roteiro de Aula de Campo – Geopark Araripe (Geossítios Cachoeira 

de Missão Velha, Colina do Horto e Riacho do Meio) 

 

Autor: Clérison Albanizio Pio Santos 

 

Este roteiro foi desenvolvido no Centro de Ciências da Saúde 
(CCS) da Universidade Estadual do Ceará – UECE, sob a 
orientação da Professora Dra. Patrícia Limaverde Nascimento, 
e contou com o apoio financeiro da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Geopark Araripe é o primeiro, e até este momento único Geopark 

brasileiro, possuindo uma grande importância geológica, bem como na 

geoeducação, geoconservação e geoturismo. Por sua própria natureza, o Geopark 

Araripe constitui-se um excelente espaço socioambiental propício a realização de 

aulas de campo com cunho educativo. O Geopark Araripe possui 9 geossítios 

distribuídos em 6 municípios da região do Cariri Cearense: 

 

O Geopark Araripe foi o primeiro geoparque das américas e hemisfério sul 
reconhecido pela GGN (Global Geoparks Network) e é composto por 9 
geossítios que estão distribuídos em 6 municípios da Região do Cariri: 
Batateiras (Crato), Pedra Cariri e Ponte de Pedra (Nova Olinda), Parque 
dos Pterossauros e Pontal de Santa Cruz (Santana do Cariri), Cachoeira 
de Missão Velha e Floresta Petrificada (Missão Velha), Riacho do Meio 
(Barbalha), Colina do Horto (Juazeiro do Norte). O território desse 
geoparque brasileiro,  patrimônio da humanidade, totaliza uma área de 
3.441km². (GEOPARK ARARIPE, 2011, n.p) 

 

Para esse roteiro selecionei 3 geossítios (Cachoeira de Missão Velha, 

Colina do Horto e Riacho do Meio) por localizarem-se geograficamente próximos, o 

que permite uma visita a todos os 3 em um mesmo dia e com tempo adequado de 

duração em cada um deles. 

Em relação a aula de campo Sousa et al. (2016) a definem como sendo “o 

contato direto com o ambiente de estudo fora dos muros burocráticos da sala de 

aula, que permite ao professor o conhecimento de um instrumento pedagógico 

eficiente e bastante proveitoso na relação ensino-aprendizagem”. 
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Para Passini, Passini e Malysz (2007, p.15) afirmam que “a aula de 

campo seria um método ativo e interativo, pois o espaço não é fragmentado. Ele é a 

sala de aula, o pátio da escola, o refeitório, o corredor, a rua do colégio, a casa do 

aluno, o bairro, a cidade, o município, o parque florestal, o fundo de vale, entre 

outros”. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Estimular a aprendizagem em relação a aspectos do conteúdo de 

ecologia e outras habilidades específicas a partir de uma aula de campo no Geopark 

Araripe. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFIVOS 

 

• Favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico e do letramento 

científico através de uma aula de campo interdisciplinar; 

• Identificar desequilíbrios ambientais nos ambientes naturais visitados; 

• Investigar a biodiversidade local e suas respectivas adaptações ao 

ambiente; 

• Observar os fatores abióticos dos geossítios visitados e sua influência 

na biodiversidade local; 

• Compreender o processo de formação de fósseis na Bacia Sedimentar 

do Araripe; 

• Conhecer um pouco mais sobre a vida do Padre Cícero. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Realizei o roteiro iniciando da Escola Estadual de Ensino Médio em 

Tempo Integral (EEMTI) Almiro da Cruz que se localiza no Sítio Santana, Zona Rural 
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de Barbalha, caso esse roteiro seja iniciado em outro local o professor deve 

observar o horário de início e o tempo de deslocamento até o primeiro geossítios 

(Cachoeira de Missão Velha). 

Por experiência própria, percebi que não é interessante realizar aulas de 

campo no primeiro dia útil da semana, pois, mesmo com todo o planejamento 

efetuado com antecedência, sempre acontece algum imprevisto (problemas com o 

transporte ou falta de autorização dos pais para algum aluno). Aconselho a 

realização desta e de outras aulas de campo nos últimos dias da semana (quinta, 

sexta ou sábado) para que os demais dias sejam utilizados para sanar quaisquer 

eventualidades. 

A biologia é o fio condutor da realização deste roteiro, mas o ideal é que 

este roteiro seja realizado de forma interdisciplinar com a participação de outros 

professores. 

Os alunos devem ser previamente informados de todas as etapas do 

roteiro e orientados a irem com roupa adequada (calçados fechados e calça 

comprida), levar água e não deixar lixo nos locais visitados. 

 

ROTEIRO 

• 08:00h: Saída da EEMTI Almiro da Cruz; 

• 08:00h: Chegada ao Geossítio Cachoeira de Missão Velha (via CE-

293 e CE-153) 

 

Cachoeira de Missão Velha 

 

Ao desembarcar no Geossítio Cachoeira de Missão Velha, os alunos 

devem ser orientados a não ultrapassar, sob nenhuma hipótese, as correntes de 

segurança para evitar acidentes que podem ser fatais. 

Os alunos são divididos em equipes de 5 integrantes e instigados a 

explorar o ambiente procurando algo que chamasse a sua atenção e que pudesse 

ser relacionado a alguma disciplina. 

É esperado que com a investigação os alunos consigam encontrar 

desequilíbrios ambientais (poluição) e relacionem a atividade humana. Também se 

espera que os alunos consigam observar a biodiversidade local e identificar 
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diferentes plantas e animais bem como suas respectivas adaptações ao ambiente 

visitado como a presença de xeromorfismo em vegetais. 

Os alunos devem observar também os fatores abióticos (clima, relevo, 

disponibilidade de água) do local visitado e relacionar com os mesmos fatores 

presentes nos demais geossítios visitados. 

Com a exploração do ambiente os alunos devem ser incentivados a gerar 

hipóteses que expliquem o que foi observado. Ao final da visita o professor deve 

mostrar aos alunos os icnofósseis, que são vestígios de um organismo preservado 

em um sedimento, rocha ou corpo fóssil (CARVALHO; FERNANDES; AGOSTINHO, 

2007, p.8). 

Durante a aula de campo aos alunos foram apresentadas situações cuja 

compreensão dependia da observação do ambiente onde a aula estava 

acontecendo, como por exemplo a poluição da Cachoeira de Missão Velha em 

contraposição à qualidade da água do Riacho do Meio, diferença da temperatura, 

fauna, flora e demais integrantes da biodiversidade dos locais visitados. 

A aula de campo iniciou precisamente as 8:00h da manhã com a saída da 

escola e o deslocamento de aproximadamente 30 minutos até o Geossítio Cachoeira 

de Missão Velha. No local os alunos foram instigados a observarem  

 

Imagem 1 – Geossítio Cachoeira de Missão Velha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor 
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• 09:30h: Saída do Geossítio Cachoeira de Missão Velha/CE; 

• 10:15h: Chegada ao Geossítio Colina do Horto – Juazeiro do Norte/CE 

(via CE-153, CE-293, CE-292 e CE-060) 

 

Colina do Horto 

 

No Geossítio Colina do Horto os alunos devem ser divididos em 3 grupos, 

o primeiro segue para a estátua do Padre Cícero, preferencialmente com um 

professor de Geografia para observarem o relevo da região do Cariri e Bacia 

Sedimentar do Araripe. Com as explicações do professor e a observação realizada 

os alunos devem compreender o processo de formação de fósseis e do relevo atual. 

O segundo grupo segue acompanhado com um professor de História ou 

Língua Portuguesa para o Museu do Padre Cícero para um roteiro sobre a 

religiosidade do local. É interessante que o professor de Língua Portuguesa, antes 

da realização da aula de campo, trabalhe em sala de aula literatura relacionada ao 

Padre Cícero. 

O terceiro grupo segue com o professor de Biologia para a parte inicial da 

trilha do Geossítio Colina do Horto (Trilha do Santo Sepulcro) com o objetivo de 

observar a biodiversidade local e relacionar semelhanças e diferenças entre os 

geossítios Colina do Horto e Cachoeira de Missão Velha. A trilha tem um total de 

2,8Km, o que inviabiliza a sua realização de forma completa no mesmo dia da visita 

aos outros geossítios visitados. Depois os grupos fazem revezamento de forma que 

todos os alunos visitem todos os locais. 

 

Imagem 2 – Geossítio Colina do Horto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor 
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Imagem 3 – Geossítio Colina do Horto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

• 11:45h: Saída do Geossítio Colina do Horto – Juazeiro do Norte/CE; 

• 12:15h: Chegada ao Restaurante Sítio Pinheiros – Barbalha/CE (via 

CE-060) 

 

Parada para Almoço  

 

Como sugestão para o almoço indico o Restaurante do Sítio Pinheiro em 

Barbalha – CE. O local encontra-se a menos de 5 minutos do Geossítio Riacho do 

Meio o que facilita a logística. O ambiente e bem amplo, o que permite momentos de 

descanso e socialização. 

Como o Sítio Pinheiro encontra-se na floresta do Araripe em uma área 

preservada os alunos podem fazer uma pequena exploração e com sorte conseguir 

observar in loco o Soldadinho-do-Araripe, ave endêmica e símbolo da região. 
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Aconselho ao professor que for realizar a aula de campo entrar em 

contato previamente com o restaurante para realizar o agendamento e, por estar 

levando um grupo, conseguir um bom desconto. 

 

• 13:30h: Saída do Restaurante Sítio Pinheiros – Barbalha/CE; 

• 13:35h: Chegada ao Geossítio Riacho do Meio – Barbalha/CE (via CE-

060) 

 

Riacho do Meio 

 

No Geossítio Riacho do Meio os alunos devem ser orientados a 

manterem-se na trilha, fechar a boca e abrir bem os olhos e ouvidos contemplando a 

natureza. Espera-se que os alunos possam observar as diferenças de temperatura, 

biodiversidade e qualidade da água do Riacho do Meio em relação aos outros 

geossítios e que os mesmos pudessem identificar possíveis problemas ambientais 

presentes como a poluição sonora devido a presença de uma rodovia ao lado do 

geossítios. 

Imagem 4 – Geossítio Riacho do Meio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo do autor 

 

A trilha do Geossítio é curta, em torno de 880 metros, bem sinalizada, e 

com uma temperatura ambiente muito agradável. Ao final da trilha os alunos devem 
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ser incentivados a gerar hipóteses sobre as diferenças entre os geossítios visitados 

principalmente com relação a biodiversidade e aos fatores abióticos. 

 

• 15:30h: Saída do Geossítio Riacho do Meio – Barbalha/CE; 

• 16:00h: Chegada a EEMTI Almiro da Cruz – Barbalha/CE (via CE-060 

e CE-293) 

 

GRUPO FOCAL 

 

É interessante que toda aula de campo tenha um fechamento para que os 

alunos possam fornecer um Feedback e o professor entender se os objetivos 

propostos foram atingidos. 

Para este roteiro optei por utilizar o grupo focal. Kind (2004, p.126) explica 

que o grupo focal “é tomado como um grupo que se organiza em torno de uma 

tarefa específica: fornecer informações acerca de um tema anteriormente 

determinado”, que neste caso é a aula de campo. 

O grupo focal é uma técnica de abordagem rápida, eficaz e de baixo 

curso, permite a formação de ideias originais, favorece a contextualização pelos 

próprios integrantes do grupo de estudo, além de permitir o confronto de diferentes 

pontos de vista, o que favorece o entendimento e o aprofundamento sobre o tema 

em estudo (RESSEL et al. 2008; VIEIRA, et al. 2013). 

Em um grupo focal o professor deve atuar como um facilitador do 

processo de discussão. Gondim (2003) explica que: 

 

o moderador de um grupo focal assume uma posição de facilitador do 
processo de discussão, e sua ênfase está nos processos psicossociais que 
emergem, ou seja, no jogo de interinfluências da formação de opiniões 
sobre um determinado tema. [...] A unidade de análise do grupo focal, no 
entanto, é o próprio grupo. Se uma opinião é esboçada, mesmo não sendo 
compartilhada por todos, para efeito de análise e interpretação dos 
resultados, ela é referida como do grupo. (GONDIM, 2003, p.151) 

 

O ideal é que o grupo focal seja realizado no dia seguinte ou mesmo na 

semana seguinte a realização da aula de campo. Caso o professor queira realizar o 

grupo focal no mesmo dia os alunos podem sentir-se desestimulados em participar 

devido ao cansaço natural depois de um dia cheio de atividades de campo. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos Pais 

 

 

 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL – PROFBIO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS PAIS 

 

Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Aula de Campo como 

Metodologia Pedagógica no Ensino de Biologia: Um Estudo no Geopark Araripe”.  

Os objetivos deste estudo consistem em sistematizar como as aulas de campo são 

usualmente utilizadas como metodologia pedagógica em educação científica e relacionar os 

conteúdos de biologia que podem servir como base para a elaboração de um roteiro de aula 

de campo no Geopark Araripe. 

  A participação dele(a) não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 

instituição em que ele estuda. Tudo foi planejado para minimizar os riscos da participação 

dele(a), porém se ele(a) sentir desconforto com as perguntas, dificuldade ou desinteresse 

poderá interromper a  participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador  

sobre o assunto.  

 Você ou seu filho(a) não receberá remuneração pela participação. A participação 

dele(a) poderá contribuir para o desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas para 

o ensino de biologia. As suas respostas  não serão divulgadas de forma a possibilitar a 

identificação. Além disso, você está recebendo uma cópia deste termo onde consta o 

telefone do pesquisador principal, podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento.  

 

Eu,_____________________________________________________(colocar o nome do 

pai/mãe/cuidador) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da participação do 

meu filho(a) ____________________________ 

____________________________ (colocar o nome do filho(a)) sendo que: 

(       ) aceito que ele(a) participe     (       ) não aceito que ele(a) participe 

 

 Fortaleza, ...... de............................. de ............ 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura  
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O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do 

Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você 

poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos. 

 

Dados do Pesquisador 

Nome: Clérison Albanizio Pio Santos 

Professor da EEMTI Almiro da Cruz e Mestrando em Ensino de Biologia – PROFBIO / UECE 

Telefone: (88) 99401-6401 

E-mail: clerison.santos@aluno.uece.br / clerison86@hotmail.com 
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APÊNDICE D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL – PROFBIO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Aula de Campo como 
Metodologia Pedagógica no Ensino de Biologia: Um Estudo no Geopark Araripe”.  
Os objetivos deste estudo consistem em sistematizar como as aulas de campo são 
usualmente utilizadas como metodologia pedagógica em educação científica e relacionar os 
conteúdos de biologia que podem servir como base para a elaboração de um roteiro de aula 
de campo no Geopark Araripe. 

Caso você autorize, você irá: 
1) Participar de uma aula de campo no Geopark Araripe 
2) e responder um questionário onde constará questões para saber seu 

aprendizado e itens que buscam saber suas impressões sobre a aula de campo  
A sua participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da 

participação. Tal recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a 
instituição em que estuda. Há riscos quanto a sua participação sendo esses desconfortos 
variados dependendo das condições climáticas do dia da realização da aula de campo ou 
durante a aplicação do questionário, dificuldade ou desinteresse. Tudo foi planejado para 
minimizar os riscos da sua participação, porém se algum desconforto ocasionado pelas 
condições climáticas, dificuldade ou desinteresse poderá interromper a participação e, se 
houver interesse, conversar com o pesquisador. 
 Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos com esse, 
os participantes gostaram de participar e a sua participação poderá contribuir para o 
desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas para o ensino de biologia. As suas 
respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você 
está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, 
podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento. 

 
______________________________________ 

Clérison Albanizio Pio Santos 
Mestrando em Ensino de Biologia – PROFBIO/UECE 

(88) 99401-6401 / clerison.santos@aluno.uece.br / clerison86@hotmail.com 
 

 
Eu, _______________________________________________________ (o participante 
coloca o nome) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, 
sendo que: 
 
  (       ) aceito participar               
  (       ) não aceito participar 

 
Barbalha - CE,      de                 de 2018 

 
 

_________________________________________ 

Assinatura 
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O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, Campus do 

Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se necessário, você 

poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo assegurar a ética na 

realização das pesquisas com seres humanos. 
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APÊNDICE E - Termo Assentimento a Estudantes (Só para Menores de 18 Anos) 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE BIOLOGIA EM REDE NACIONAL – PROFBIO 

 

TERMO ASSENTIMENTO A ESTUDANTES (SÓ PARA MENORES DE 18 ANOS) 

 

 Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Aula de Campo como 

Metodologia Pedagógica no Ensino de Biologia: Um Estudo no Geopark Araripe”. Os 

objetivos deste estudo consistem sistematizar como as aulas de campo são usualmente 

utilizadas como metodologia pedagógica em educação científica e relacionar os conteúdos 

de biologia que podem servir como base para a elaboração de um roteiro de aula de campo 

no Geopark Araripe. Caso você autorize, você irá participar de uma aula de campo no 

Geopark Araripe e responder um questionário onde constará questões para saber seu 

aprendizado e itens que buscam saber suas impressões sobre a aula de campo. A sua 

participação não é obrigatória e, a qualquer momento, poderá desistir da participação. Tal 

recusa não trará prejuízos em sua relação com o pesquisador ou com a EEMTI Almiro da 

Cruz. Tudo foi planejado para minimizar os riscos de sua participação, porém durante a 

realização da aula de campo você pode sentir algum desconforto ocasionado pelas 

condições climáticas, dificuldade ou desinteresse. Caso sinta algo desagradável poderá 

interromper a sua participação e, se houver interesse, conversar com o pesquisador  sobre o 

assunto.  

 Você não receberá remuneração pela participação. Em estudos parecidos com esse, 

os participantes gostaram de participar e a sua participação poderá contribuir para o 

desenvolvimento de novas metodologias pedagógicas para o ensino de biologia. As suas 

respostas não serão divulgadas de forma a possibilitar a sua identificação. Além disso, você 

está recebendo uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador principal, 

podendo tirar dúvidas agora ou a qualquer momento. 

 

______________________________________ 
Clérison Albanizio Pio Santos 

Mestrando em Ensino de Biologia – PROFBIO/UECE 
(88) 99401-6401 / clerison.santos@aluno.uece.br / clerison86@hotmail.com 

 

 
Eu, ________________________________________________________(o participante 
coloca o nome) declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios da minha participação, 
sendo que: 
  (       ) aceito participar               
  (       ) não aceito participar 
 
 Barbalha - CE,      de                 de 2018 

 
 

_________________________________________ 

Assinatura do menor 

 



168 

 

  

 O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UECE que funciona na Av. Dr. Silas Munguba, 1700, 

Campus do Itaperi, Fortaleza-CE, telefone (85)3101-9890, email cep@uece.br. Se 

necessário, você poderá entrar em contato com esse Comitê o qual tem como objetivo 

assegurar a ética na realização das pesquisas com seres humanos.  
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APÊNDICE F – CARTA DE ANUÊNCIA  
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APÊNDICE G – TERMO DE ANUÊNCIA 

 

 


