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RESUMO 

 

O presente trabalho visou sensibilizar professores a utilizar aulas de campo como facilitador 

do aprendizado no ensino de ciências naturais com atenção à preservação dos recursos 

naturais tendo como objetivo geral analisar a relação entre as práticas metodológicas 

utilizadas no ensino de ciências e o ambiente natural do educando visando contribuir para 

uma aprendizagem significativa da educação ambiental dos alunos da Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Odil Pontes. Optou-se pela pesquisa qualiquantitativa. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foram realizadas pesquisa bibliográfica e de campo. Na coleta 

de dados foram empregados questionário e observação direta. Teve como público alvo alunos 

do sexto ano do ensino fundamental da escola pesquisada. Para interpretação dos resultados 

foram utilizados gráficos, tabelas e análise do questionário. Os resultados obtidos apontam 

que na escola pesquisada as metodologias utilizadas para o ensino de educação ambiental não 

são suficientes para um aprendizado eficaz, pois prevalece o método tradicional de abordagem 

conceitual sem a utilização de aulas práticas de campo em ambientes naturais. 

 

 

Palavras-chave: Educação ambiental, Aula de campo e prática pedagógica. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to sensitize teachers to use field classes as learning facilitator in the natural 

science education with attention to the preservation of natural resources having as main 

objective to analyze the relationship between the methodological practices used in science 

teaching and the natural environment of the student seeking contribute to a meaningful 

learning of environmental education of the students of the Municipal School of Basic 

education Odil Pontes. We opted for the quantitative research. For the development of the 

research were carried out bibliographical and field research. In data collection were 

questionnaire and direct observation employees. Had as target students of the sixth grade of 

elementary school the school studied. To interpret the results were used graphs, tables and 

questionnaire analysis. The results show that in school researched the methodologies used for 

environmental education teaching are not enough for effective learning as it prevails the 

traditional method of conceptual approach without the use of field practical classes in. 

 

 

 

Keywords: Environmental education, field class and pedagogic practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ensino de ciências naturais é para ser um dos momentos mais preciosos e 

proveitosos na vida escolar dos alunos, por possibilitar o estudo e a compreensão do 

funcionamento dos sistemas naturais, mas as metodologias utilizadas no ensino da disciplina 

prendem os alunos dentro das salas de aulas, e não consideram o conhecimento cultural dos 

mesmos. Assim, como proceder no meio escolar para que o ensino de ciências naturais se 

torne proveitoso para vida social dos educandos? 

As metodologias de ensino devem fazer constante relação entre o que é aprendido na 

sala de aula com aquilo que o aluno vivencia em seu dia a dia (PRIGOL & GIANNOTTI, 

2008). Para tanto, e para que essa relação se torne efetiva no ensino de ciências naturais, o 

professor deve estabelecer, no mínimo, inter-relação com a cultura da sociedade local (na qual 

se encontra inserido) para que seus ensinos tornem-se significativos, proveitosos e prazerosos 

para os alunos, de forma a fornecer aos educandos ferramentas eficientes para uso no processo 

de aprendizagem e para assimilação de novos conhecimentos. 

Desta forma, vêem-se dois extremos bastante relevantes para esse problema 

metodológico-disciplinar da educação surgida da exploração desordenada dos recursos 

minerais, vegetais e animais em áreas de águas. Tal exploração revela, por um lado, o nível de 

desinformação da “população local” que ansiosa por ilusórios ganhos imediatos, 

inocentemente abre mão do que lhe é desconhecido. Por outro lado, o papel de descaso não só 

do poder público, mas também daqueles que fazem acontecer o modo de pensar da sociedade 

à falta de preparo da população para lutar pelo futuro sustentável da sua e das novas gerações.  

Nesse sentido levantamos os seguintes questionamentos: Há outras experiências 

desenvolvidas nos ambientes escolares, voltadas á conservação das matas ciliares? Os 

métodos de ensino utilizados pelos professores favorecem ou desfavorecem a utilidade prática 

dos conteúdos da disciplina? Quais metodologias de ensino favorecem o ensino de ciências 

naturais no que se referem à manutenção das matas ciliares como recurso natural sustentável? 

A sensibilização do professor quanto ao uso de metodologias que favoreça a aprendizagem 

dos alunos, pode levá-lo a conscientização de que em ambientes naturais há desenvolvimento 

contínuo de ações práticas? 

Por essas questões é que se pensou em realizar este trabalho a fim de compreender o 

que realmente tem contribuído para o despreparo da população no uso dos recursos naturais 

de sua região, e mencionar metodologias de ensino que auxiliem a escola a instruir seu 
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público no que se refere à preocupação para com a valorização, manutenção e uso sustentável 

dos recursos naturais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.OBJETIVO GERAL 

Analisar a relação entre as práticas metodológicas utilizadas no ensino de ciências e o 

ambiente natural do educando visando contribuir para uma aprendizagem significativa da 

educação ambiental dos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Odil Pontes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivos específicos: 

 Identificar as propostas teórico-metodológicas para o ensino de ciências naturais 

voltadas ao estudo e conservação dos ambientes naturais; 

 Identificar os métodos de ensino utilizados pelos professores que favorecem a relação 

teoria e prática do conteúdo, no intuito de facilitar o processo ensino aprendizagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. A EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

A educação ambiental (EA) visa resgatar o meio natural que é inerente ao ser humano. 

Tem como objetivo difundir o conhecimento sobre o ambiente, levando o indivíduo a 

estabelecer relação entre si e a natureza, a fim de ajudar na preservação e no uso sustentável 

do meio ambiente. A educação ambiental é destinada a desenvolver nas pessoas 

conhecimentos, habilidades e atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente e é um 

componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma 

articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-

formal (Lei 9.795/99).   

A educação ambiental é vista como um movimento este que surgi a partir da 

necessidade de despertar em todos uma consciência de mundo finito e que as grandes 

catástrofes naturais que assolam a humanidade provêm de ações relacionadas ao uso 

irresponsável dos recursos naturais existentes. Um dos pontos importantes da EA é quando se 

emprega o termo sensibilização que instiga o indivíduo a ter novos conceitos e mudança de 

comportamento. Tradicionalmente no ensino formal a educação ambiental era 

responsabilidade somente do professor de ciências, mas de acordo com os PCN’s em ação a 

orientação aos professores é trabalhar por meio de temas transversais de modo a inserir a 

educação ambiental em todas as áreas do conhecimento. 

 

 
“A Educação Ambiental é uma dimensão da educação, é atividade intencional da 

prática social, que deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social 

em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar 

essa atividade humana com a finalidade de torná-la plena de prática social e de ética 

ambiental”. (BRASIL, 2012) 

 

 

Nessa temática as políticas de Educação Ambiental estabelecem perspectivas para um 

ensino global considerando o meio ambiente em sua totalidade como consideravelmente 

relevante a ser elaborado e discutido nas escolas com muito cuidado, atenção e dinamismo.  
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3.1.1. Recursos Naturais  

 

Sabe-se que recursos naturais são todos os bens naturais existentes na terra para 

atender as necessidades de todos os seres humanos. Tem por finalidade, propiciar o conforto 

da sociedade em geral. Os recursos naturais podem ser renováveis, ou seja, podem ser 

reutilizados e tornarem disponíveis para o uso novamente. Não renováveis, ou seja, nunca 

mais poderá ser reutilizado e ainda os inesgotáveis, o sol e o vento. Mencionamos o recurso 

natural renovável – água – para elucidar o grau de importância e a necessidade de preservação 

dos mananciais e cursos d’água.  

 

 
[...] a água é um bem de domínio público, sendo um recurso natural limitado, dotado 

de valor econômico e que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos 

hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos 

hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e para isso deve ter a 

bacia hidrográfica como unidade territorial para implementação da Política Nacional 

de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos, por meio de uma gestão dos recursos hídricos descentralizada, e que tenha 

a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. (BRASIL, 1997) 

 

 

Nesse contexto, para se alcançar a preservação dos recursos hídricos, imprescindíveis 

à sobrevivência do planeta, é necessário que as leis ambientais em vigor sejam respeitadas e 

praticadas de forma abrangente e que a sociedade em geral desperte para uma sensibilização 

quanto a conservação e ao uso responsável desse recurso natural. Neste sentido a preservação 

e a conservação das chamadas áreas de preservação permanentes (APP’s) ou mata ciliar são 

também de responsabilidades da sociedade em geral. 

Mata ciliar são florestas, ou outros tipos de cobertura vegetal nativa, que ficam às 

margens de rios, igarapés, lagos, nascentes e represas. O nome “mata ciliar” vem do fato de 

terem grande importância para a proteção de rios e lagos, como são os cílios para os nossos 

olhos. Essa vegetação contribui para sobrevivência dos cursos d’água protegendo-os da 

erosão, assoreamento e lixiviação, retém sedimentos e influencia diretamente na qualidade da 

água. É considerada pelo Código Florestal Federal (Lei nº. 4.771/65) como “área de 

preservação permanente” e deve-se manter intocada, e caso esteja degradada deve-se prever a 

imediata recuperação. 

A tabela abaixo faz um comparativo entre as leis nº. 4.771/65 e Lei nº 12.651, de 25 de 

maio de 2012 (antigo e novo código florestal) no que se refere à preservação da mata ciliar: 
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Tabela 01: Comparação das Leis do Código Florestal: (Lei Nº 4.771/65) e (Lei Nº 12.651/12) 

no que se refere à preservação da mata ciliar: 

 

Antigo Código Florestal Novo Código Florestal 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso 

d'água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será: 

 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos 

d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

 

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos 

d'água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

 

3 - de 100 (cem) metros para os cursos 

d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos) metros de largura; 

 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos 

d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

 

5 - de 500 (quinhentos) metros para os 

cursos d'água que tenham largura superior a 

600 (seiscentos) metros; 

 

b) ao redor das lagoas, lagos ou 

reservatórios d'água naturais ou artificiais;  

 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e 

nos chamados "olhos d'água", qualquer que 

seja a sua situação topográfica, num raio 

mínimo de 50 (cinquenta) metros de 

largura; 

 

 

I - as faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural, desde a borda da calha do leito 

regular, em largura mínima de: 

 

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de 

menos de 10 (dez) metros de largura; 

 

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos 

d’água que tenham de 10 (dez) a 50 

(cinquenta) metros de largura; 

 

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água 

que tenham de 50 (cinquenta) a 200 

(duzentos)metros de largura; 

 

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos 

d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; 

 

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos 

d’água que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; 

 

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas 

naturais, em faixa com largura mínima de: 

 

a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto 

para o corpo d’água com até 20 (vinte) 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será 

de 50 (cinquenta) metros; 

 

b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;  

 

III - as áreas no entorno dos reservatórios 

d’água artificiais, na faixa definida na licença 

ambiental do empreendimento, observado o 

disposto nos §§ 1º e 2º; 

 

IV – as áreas no entorno das nascentes e dos 

olhos d’água perenes, qualquer que seja sua 

situação topográfica, no raio mínimo de 50 

(cinquenta) metros; 
Fonte: Próprio autor 
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A vegetação ciliar controla a erosão principalmente de duas maneiras: como barreira 

física que protege a margem contra impactos diretos e por meio do suporte oferecido pelas 

raízes, que funcionam como uma estrutura de fixação do solo na margem favorecendo a 

preservação dos cursos d’água e à manutenção dos ecossistemas ali existentes. 

 

3.1.2. Abordagem Metodológica no Ensino de Ciências Naturais 

 

Os Parâmetros Curriculares de Ciências Naturais (PCN 1998) afirmam que a 

problematização a partir do cotidiano pode promover o confronto dos conhecimentos prévios 

dos alunos com o conhecimento científico. Ainda, é essencial considerar o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes, relacionando-o às suas experiências, sua idade, sua identidade 

cultural e social, e os diferentes significados e valores que as Ciências Naturais podem ter 

para eles, para que a aprendizagem seja significativa. 

 

 
Trata-se, portanto, de organizar atividades interessantes que permitam a exploração 

e a sistematização de conhecimentos compatíveis ao nível de desenvolvimento 

intelectual dos estudantes, em diferentes momentos do desenvolvimento. Deste 

modo, é possível enfatizar as relações no âmbito da vida, do Universo, do ambiente 

e dos equipamentos tecnológicos que poderão melhor situar o estudante em seu 

mundo. (BRAIL, 1998) 

 

 

O valor das atividades que instiga a curiosidade dos estudantes e da relação 

professor/aluno nas propostas discursivas em sala de aula no ensino de ciências no nível 

fundamental deve ser entendido como momentos em que os estudantes aprendem ao 

relacionar-se com as manifestações dos fenômenos naturais, realizando presunções a todo 

instante, na experimentação, no erro, na interação com colegas da classe, expondo suas ideias 

como também seu entendimento ao tema estudado e confrontando-os haja vista que esses 

métodos de ensino têm uma importância crucial em todo processo de ensino aprendizagem, 

por auxiliar os alunos a atingir níveis ainda mais elevados de percepção, o que facilita a 

aprendizagem de conceitos científicos. 

É importante ser referenciado nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências 

Naturais alguns objetivos gerais para o ensino fundamental: a) compreender a ciência como 

um processo de produção de conhecimento e uma atividade essencialmente humana; b) 

compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante e 

agente das transformações do mundo em que vive; c) reconhecer e utilizar diferentes 
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linguagens – verbal, escrita, corporal, artística – para descrever, representar, expressar e 

interpretar fenômenos e processos naturais ou tecnológicos; d) combinar leituras, 

observações, experimentações, registros etc., para coleta, organização, comunicação e 

discussão de fatos e informações; e) formular questões, diagnosticar e propor soluções para 

problemas reais, a partir de elementos das ciências naturais, colocando em prática conceitos, 

procedimentos e atitudes de sentido cultural e social, desenvolvidos no aprendizado escolar.  

Com base nos objetivos do PCN de Ciências Naturais, as expectativas de 

aprendizagem em ciências naturais sinalizam que a criança, ao final das quatro primeiras 

séries do ensino fundamental, possa: a) observar, registrar e comunicar algumas semelhanças 

e diferenças entre diversos ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, 

ar, luz, calor, solo e características específicas dos ambientes diferentes; b) estabelecer 

relações entre características e comportamentos dos seres vivos e condições do ambiente em 

que vivem, valorizando a diversidade da vida; c) reconhecer processos e etapas de 

transformação de materiais em objetos; d) resolver problemas reais, presentes em seu universo 

vivencial e cotidiano, para os quais o domínio de conhecimentos científicos é necessário; e) 

desenvolver atitude investigativa ao elaborar hipóteses, planejar pesquisas bibliográficas, 

observações e experimentos, registrar resultados e socializá-los ao se expressar oralmente em 

seu grupo; f) reconhecer e valorizar hábitos saudáveis e o uso adequado de materiais, evitando 

desperdícios, riscos à saúde e ao ambiente. 

 

 

3.1.3. A Importância da Disciplina Ciências Naturais no Cotidiano dos Educandos.  

 

Para Prigol & Giannotti (2008) a disciplina de Ciências Naturais é uma disciplina na 

qual a prática não deveria ser desvinculada da teoria. Por ser de grande importância para esta 

nova sociedade que se forma, constitui um dos tentáculos na educação contemporânea, que 

visa formar o indivíduo estabelecendo relação com o meio que o cerca, inserido em seus 

conteúdos problemáticas essenciais do dia-a-dia do educando de forma a compreender que a 

ciência está presente em todos os aspectos de sua vida, valorizando cada vez mais o 

conhecimento empírico para que o indivíduo chegue a um conhecimento científico de maneira 

mais holística e global entendendo melhor o seu bairro, sua comunidade, sua região e que 

venha desvendar os mecanismos que regem a vida.  
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O ensino das Ciências Naturais é de tamanha importância, pois é através desse 

aprendizado que o aluno vai adquirir conhecimentos científicos tecnológico, 

podendo ser organizado nos eixos temáticos como vida e ambiente, ser humano e 

saúde, tecnologia e sociedade, e terra e universo. (BRASIL, 1998). 

 

 

Esta disciplina não só fornece informações, mas instiga no educando as competências 

que lhes serão úteis nas decisões do cotidiano de maneira consciente e responsável 

principalmente no que diz respeito ao meio ambiente do qual o indivíduo é parte integrante e 

dele depende sua existência. 

 

  
Na disciplina de Ciências Naturais a prática não deveria ser desvinculada da teoria, 

sendo importante para a construção do pensamento científico. Contudo, é fato que as 

aulas práticas são pouco difundidas, por uma série de fatores, apesar da sua 

inquestionável importância para o processo de ensino-aprendizagem. (PRIGOL & 

GIANNOTI, 2008). 

 

  

Acredita-se que o reconhecimento por parte dos alunos na construção do pensamento 

científico atesta o caráter investigativo das aulas práticas. Portanto esta área do conhecimento 

oportuniza o aluno a uma busca constante de atualizações por meio de técnicas de ensino de 

forma prática levando-o ao contato direto com o objeto de estudo no cotidiano escolar. A 

escolha do tema tem por finalidade levar os alunos a vivenciar as duas vertentes da prática 

pedagógica, a teoria e a prática, para a construção de conceitos sobre a educação ambiental e a 

relação direta do indivíduo com o meio ambiente. 

 

 

 

3.1.4 As Contribuições da Aula de Campo no Processo Ensino Aprendizagem. 

 

Santos (2002), citado por Seniciato & Cavassan (2004) afirma que as contribuições da 

investigação podem trazer uma aprendizagem dos conceitos científicos mais acentuados alem 

de tornar-se um momento prazeroso para os professores, que vêem uma possibilidade de 

inovação para seus trabalhos e assim se empenham mais na orientação dos alunos. Acredita-se 

que a aula de campo tanto no ensino de ciências naturais quanto em todas as disciplinas 

propicia ao educando ampliação e aquisição de conhecimento através do encontro e da 

experiência com o tema estudado, além de construir nos estudantes um contexto de cidadania 

e análise crítica sobre seu espaço de vivência.  

As estratégias e recursos didáticos utilizados no processo de ensino aprendizagem na 

educação básica, em sua maioria apresentam características da metodologia tradicional. Para 
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Freire (1996), essa prática educativa impede de formar cidadãos críticos e reflexivos sobre 

suas ações, os alunos se tornam simplesmente ouvintes passivos do ato educativo que não 

pensa, não age, não escolhe só ouvem e seguem determinações. O autor assevera que o 

docente que adota a postura pedagógica que caracteriza e educação bancária coloca-se a 

serviço dos opressores quebrando laços de amizades e companheirismo com seus alunos e 

acabam acostumando-se com o comodismo. Para o autor é preciso “saber que ensinar não é 

transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção”. 

Acredita-se que uma educação problematizadora deve substituir a educação bancária 

que promova um ensino realmente eficaz e eficiente habilitando os educandos a participarem 

de forma crítica na transformação de sua realidade a partir do estímulo à criatividade e da 

reflexão. Assim também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Lei 9.394/96) 

garante ao estudante metodologias de ensino que estimulem a sua iniciativa. Desta forma é 

preciso que haja mudanças na técnica de ensinar em todas as disciplinas dando preferência as 

aulas práticas que permitem a interação do aluno com o ambiente onde ele vive favorecendo o 

questionamento, a inter-relação do aprendido com o que é visto na realidade, amplia 

informações que já tem sobre determinado assunto e vivencia situações reais de 

aprendizagem.  

É importante enfatizar que muitos estudiosos defendem que levar o aluno em contato 

direto com o objeto de estudo, é sem dúvida, uma forma dinâmica de “aprender a aprender” 

principalmente na disciplina de ciências naturais.  

 

As contribuições da aula de campo de ciências e biologia em um ambiente natural 

podem ser positivas na aprendizagem dos conceitos à medida que são um estímulo 

para os professores, que vêem uma possibilidade de inovação para seus trabalhos e 

assim se empenham mais na orientação dos alunos (SANTOS, 2002 apud 

SENCIATO & CAVASSAN, 2004). 

 

 

E para pensar sobre o currículo e sobre o ensino de ciências naturais o conhecimento 

científico é fundamental, mas não suficiente. Vale ressaltar que a sistematização e a 

contextualização do trabalho pedagógico devem promover um ensino realmente inovador 

desenvolvendo a leitura do mundo e habilidades básicas para o indivíduo relacionar-se em 

comunidade. 
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3.1.5. A Influência da Cultura no Processo Ensino Aprendizagem 

 

A cultura de cada indivíduo deve ser considerada válida e peça importante no processo 

de ensino aprendizagem e nas práticas pedagógicas das instituições educacionais, seja ela 

pública ou privada. Sabemos que a cultura é um componente ativo na vida do ser humano, e 

que não existe individuo no mundo que não possua uma cultura, pois cada um de nós somos 

criadores e propagadores de diversas culturas (RODRIGUES, 2006). Nesse pressuposto, o 

profissional de educação atuante nesse processo, deve está atento à essa questão e respeitá-la.  

No ensino de ciências o conhecimento empírico que os estudantes do campo possuem 

influencia diretamente nesse processo, principalmente nos alunos que iniciam o ensino 

fundamental maior, pois são indivíduos com pouca orientação científica e às vezes sem 

nenhuma orientação sobre as questões ambientais e com uma visão do meio totalmente 

rudimentar.  

O indivíduo aprende com a rotina da vida cotidiana que, toda a margem do igarapé, 

por exemplo, deve ser desmatada para não abrigar animais peçonhentos e ele não se torne um 

alvo fácil do ataque desses animais e acaba retirando toda a mata ciliar sem dar-se conta dos 

impactos ambientais que irá causar. Cabe ao professor introduzir os conceitos referentes a este 

tema de forma que sensibilize esse aluno respeitando sua cultura fazendo uso de metodologias 

e práticas pedagógicas coerentes para não quebrar a interação em sala de aula. O professor 

deve mediar essas e outras situações sempre atento ao seu objetivo principal, um aprendizado 

de qualidade aproveitando ao máximo o aspecto cultural que envolve cada indivíduo inserido 

na unidade de ensino. 

 

 

[...] a educação escolar não se limita a fazer uma seleção entre os saberes e os 

materiais culturais disponíveis num dado momento, ela deve também, para torná-los 

efetivamente assimiláveis às jovens gerações, entregar-se a um imenso trabalho de 

reorganização, de reestruturação, ou de “transposição didática”[...] (FORQUIM, 

2003). 

 

 

 Portanto, devem-se elaborar conteúdos, metodologias, práticas pedagógicas com 

finalidades educacionais valorizando as culturas existentes num âmbito escolar associando-as 

aos conhecimentos técnico-científicos tornando assim, uma ferramenta indispensável na 

superação da fragmentação do ensino.  
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Vale ressaltar que esta pesquisa não se limita a apenas às sugestões teóricas aqui 

apresentadas e que de acordo com a possibilidade e/ou necessidade novas discussões teóricas 

relevantes à investigação podem ser inseridas de forma a contribuir para o aperfeiçoamento do 

trabalho final. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Neste capítulo apresentamos a escola e a orientação metodológica deste estudo e as 

ferramentas utilizadas para a pesquisa em uma das escolas da rede pública de Tomé Açu. 

Procurou-se saber sobre a metodologia utilizada no ensino de ciências naturais com alunos do 

sexto ano do Ensino Fundamental e se há interesse dos alunos em aulas ministradas em 

ambientes naturais.  

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Odil Pontes iniciou-se no ano de 1972 e 

funcionava num barracão a direita da rodovia Pa140 km23 vila Nova Esperança ao lado da 

Assembléia de Deus. A preocupação da comunidade com o processo de ensino aprendizado 

fez com que algumas pessoas pertencentes à congregação da Assembléia de Deus, percebendo 

a necessidade de ter um espaço onde as crianças da área pudessem estudar, pudessem iniciar 

um processo de aquisição e prática da leitura e escrita, se mobilizasse para conseguir esse 

espaço.  

A preocupação com a comunidade motivou o Sr. Benedito Alves a buscar parceiros 

para essa empreitada de luta pelo aprendizado e encontrou na Sª. Sulamita da Costa Alves a 

parceria ideal para alcançar esse objetivo tão importante e comum para todos da região. Dessa 

forma e depois de tantos desafios se conseguia formar a primeira turma de alunos para a 

Educação no Campo da vila Nova Esperança. 

Com o passar de alguns anos, outras pessoas da comunidade entraram na luta por um 

ensino de qualidade em um local apropriado, e através dos senhores Santo Maciel e Misaque 

Barbosa de Lima, pessoas influentes no governo Municipal da época, buscaram meios para 

que esta escola fosse construída em um terreno doado pelo senhor Gilberto Paula Rocha 

localizado à margem direita da PA 140, km 23. Então foi erguida a escola com duas salas de 

aula, uma secretaria e um banheiro na administração do Prefeito da época Benigno Góes Filho 

e seu vice Odil Pontes nome esse que a escola recebeu para homenagear um de seus 

precursores.  
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Atualmente a escola funciona nos três turnos ofertando do ensino infantil e 

fundamental regular e o ensino médio na modalidade modular (SOME) atendendo uma 

demanda de 620 alunos sendo: 402 do ensino fundamental e 218 no ensino médio 

mobilizando um contingente de 22 funcionários. Programas como: PDE/MEC, PDDE/MEC, 

Mais Educação e caminhos da escola fazem parte do contexto da escola Odil pontes. 

 

Figura 1: Localização da Escola Odil Pontes, na margem direita da PA 140, Km 23 

Fonte: Borges, 2014 

 

Figura 2: Fachada da escola Odil Pontes 

 

Fonte: Borges, 2014 
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 Figura 3: Interior da escola Odil Pontes: área de ambientação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borges, 2014 

 

 4.1. CONTEXTO SOBRE A COMUNIDADE 

 

Os membros da comunidade formam um total estimado de 200 famílias, todas 

beneficiadas pelo trabalho da escola Odil Pontes, algumas famílias residem no próprio terreno 

da escola, ou seja, moram nos arredores, as demais residem a certa distância que nesse caso 

vêm para a escola andando ou utilizam o ônibus escolar. 

Sabemos que a situação das comunidades do campo hoje no aspecto econômico 

passa por grandes dificuldades, pois a falta de um trabalho mais direcionado especificamente 

para o fazer sustentável afasta na sua maioria os moradores dos seus próprios terrenos da sua 

agricultura e os leva para trabalhar nas cidades ou para pessoas influentes do setor agrícola.  

Na comunidade Odil Pontes as famílias são de classe baixa e praticamente todas são 

subsidiadas pelo programa Bolsa Família e possui uma agricultura de pouco rendimento 

financeiro muitas das vezes apenas para o sustento da família, ou seja, plantam e colhem 

apenas para a própria alimentação. Situação essa que ao se esbarrar com a cultura e 

religiosidade dessa comunidade parece não ter tanta importância, pois temos um povo cheio 

de crenças, valores e tradições com raízes atreladas a um passado que facilita o presente que 

traz a alegria e a empolgação de ver em especial os filhos e netos na escola repassando todos 

os valores e tento a oportunidade de conhecer o novo, oportunidade essa que a maioria dos 
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pais dos nossos educandos não teve, pois a vida não foi tão generosa com eles quanta esta 

sendo com seus filhos quando se trata de educação, as dificuldades de uma época não muito 

distante lhes deixaram fora das escolas mais isso não os impediu de aprender com a vida de 

ter seus próprios conceitos de tudo que os cerca, experiências essas que valem muito e são 

aceitas e aplaudidas como fonte de sabedoria e buscar para complementação de um ensino 

aprendizado sistematizado e apoiado por ideias e experiências de vida do povo do campo. 

 

4.2. A PESQUISA, COLETA DE DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

A pesquisa realizada foi do tipo quantitativa, por meio de aplicação de questionário 

(Anexo), o qual foi analisado, sistematizado e os resultados, transformados em gráficos. 

O público alvo da amostra foi a partir dos alunos da turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental maior, com um total de 35 alunos e todos responderam ao questionário sem que 

houvesse qualquer imposição por parte do aplicador e monitorado pelas professoras das 

turmas. 

Figura 4: Foto dos alunos respondendo ao questionário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borges, 2014 
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A coleta dos dados foi realizada através da aplicação de um questionário composto de 

quinze questões, referentes a água, igarapé, mata ciliar e aulas em ambientes naturais. O 

questionário foi aplicado pelos acadêmicos responsáveis pela elaboração do trabalho. 

A pesquisa realizada na escola Odil Pontes por meio do questionário de análise 

permitiu avaliar a realidade do tema em discussão na referida unidade de ensino. Os 

resultados da pesquisa estão descritos, e sua discussão será apresentados a seguir. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

De acordo com a amostra estudada, segue a análise e discussão dos resultados 

extraídos do questionário respondido pelos alunos. Os resultados obtidos estão descritos de 

acordo com as perguntas realizadas e suas respostas no momento de sua aplicação e foi de 

grande relevância para à problematização que alimentou a pesquisa, no que se refere ao uso 

da aula de campo como instrumento facilitador para o ensino de ciências naturais nas turmas 

do 6º ano na escola Odil Pontes no Município de Tomé-Açu. 

No momento da aplicação do questionário haviam 35 alunos e todos responderam ao 

questionário. 

 

Tabela 02: Representação da quantidade de alunos entrevistados, com a discriminação do 

sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo dos alunos Quantidade 

Meninos 19 

Meninas 16 

Total                                                                                      35 alunos 
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5.1. PERCEPÇÃO DO ALUNO QUANTO AO SEU AMBIENTE  

 

Quando os alunos foram questionados se a água poderia acabar, 65% dos alunos 

responderam sim. Todavia sabe-se que os recursos hídricos são inesgotáveis. Conforme os 

dados representados na figura 5. 

 

 

Figura 5: Percepção do aluno quanto à situação da água. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Os dados revelam que a maior parte dos alunos entende a água como recurso natural 

finito. Porém o que preocupa são os outros alunos que demonstram está alheio a esse conceito 

sendo alunos do sexto ano e que já detém certo conhecimento sobre educação ambiental.  

 “A água revela um elemento de propriedades-funções, e, portanto, um bem a ser 

gerido...”, “Uma infinidade de processos vitais é atribuída à água: solvente universal, 

responsabilidade pela liberação de oxigênio, estabilidade da temperatura, fertilidade do solo, 

equilíbrio e preservação da fauna e da flora etc.”  “Gerir de forma sustentável este recurso – 

água – com eficiência, de modo a garantir sua sobrevida e a do planeta, é o desafio mundial 

de hoje”. (D’ISEP, 2010). 

 O resultado demonstra que a escola deve garantir em todos os níveis e modalidades 

um ensino com mais eficiência sobre recursos hídricos. Os alunos foram questionados sobre a 

existência de igarapé próximo de suas casas, e a maioria (83%) respondeu que sim, pois os 

pais desses alunos são proprietários de terras nessa localidade, enquanto (17%) afirmou que 

não como representado na Figura 6.  

 

65%

35%

Sim Não
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Figura 6: Presença de igarapés no entorno das casas dos alunos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detecta-se a partir do resultado o fácil acesso que os alunos têm ao igarapé. Pois 

construir a casa próximo ao igarapé faz parte da cultura local, assim como, é aspecto cultural 

dos povos localizados na região amazônica. Assim, com os recursos naturais disponíveis e de 

acesso fácil a uma aula prática de campo podendo ser aproveitado para um melhor 

aprendizado.  

 É indiscutível que os problemas ambientais devam estar entre os assuntos prioritários 

na sociedade moderna e que as aulas de campo são um instrumento eficiente para o 

estabelecimento de uma nova perspectiva na relação entre o homem e a natureza. 

(SENICIATO & CAVASSAN, 2004). 

 Continuando sobre a qualidade da água dos igarapés, obtivemos a seguinte resposta: 

vinte e cinco alunos disseram que a água do igarapé de sua localidade é própria para o 

consumo, já dez classificaram o igarapé poluído, por encontrarem resíduos como: plástico, 

vidro e papéis. 

 

 

 

 

 

 

83%

17%

Tem igarapé próximo de sua casa?

Não Sim
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Figura 7: Percepção dos alunos quanto a qualidade da água do igarapé.  

72%

28%

A água do igarapé de sua localidade é própria 
para o consumo?

Não

Sim

 

 

 Os dados obtidos revelam a necessidade de se trabalhar para que esses igarapés não 

venham a ser todos poluídos. Pois 28% dos alunos não consideram a água de seus igarapés 

própria para o consumo. Questões referentes à preservação e conservação dos cursos d’água 

dessas localidades devem ser levantadas e investigadas para que se encontre a causa da 

poluição desses igarapés.  

 Ao serem questionados sobre o conceito de mata ciliar, as respostas foram expressivas, 

como representado na Figura 8. Do total dos alunos entrevistados a maioria não sabe o que é 

mata ciliar. 

 

Figura 8: Percepção dos alunos sobre mata ciliar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 Os dados obtidos revelam que a grande maioria dos alunos desconhecem o termo mata ciliar, apesar de fazer parte do contexto social desses alunos e a escola está inserida no espaço rural cercada de recursos naturais a serem explorados, a fim de ofertar um aprendizado eficaz. Assim, percebe-se a necessidade dos 
Sim 34%
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profissionais dessa unidade de ensino se sensibilizarem à utilização de metodologias práticas 

e contextualizadas de forma a favorecer o ensino para que esses alunos utilizem no seu dia a 

dia conhecimentos adquiridos sobre educação ambiental.   

 São extremamente importantes à temática ambiental as informações e os conceitos da 

Ecologia, que estuda as relações de interdependência entre os organismos vivos e destes com 

os demais componentes do espaço onde habitam. (BRASIL, 1998)  

 

5.2. PERCEPÇÃO DOS ALUNOS QUANTO AS AULAS PRÁTICAS DE CIÊNCIAS  

 

 Os alunos foram também questionados se já haviam participado de aulas práticas sobre 

mata ciliar ou de alguma atividade de preservação e conservação do igarapé ou rio (Figura 9), 

a resposta foi unânime não tiveram aula de campo referente a este conteúdo.  

 

Figura 9: Percepção dos alunos quanto à aulas práticas de campo nos igarapés. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os dados apontam que ao serem questionados sobre aula de campo no igarapé cem por 

cento dos alunos responderam nunca ter estudado sobre o assunto em contado direto com o 

objeto de estudo, apesar de gostarem da utilização desse método. Talvez esteja na hora da 

escola refletir sobre as metodologias tradicionais de abordagem conceitual onde prevalece a 

memorização e a repetição de conceitos e dar lugar a técnicas práticas que aproxime o aluno 
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do que é trabalhado com sua vivencia cotidiana de forma que esse aluno aplique o que 

aprende sendo agente ativo da transformação do meio onde vive. 

 É papel da escola formar alunos com conhecimentos e capacidades que os tornem 

aptos a discriminar informações, identificar valores agregados a essas informações e realizar 

escolhas. (BRASIL, 1998) 

Outro questionamento com os alunos foi sobre se gostam de estudar em ambientes 

naturais ou aula de campo, a resposta da maioria pode ser observada na Figura 10. Nessa 

questão, os alunos que responderam não justificaram que durante as aulas ocorre muito 

barulho, um atrapalha o outro.   

 

Figura 10: Percepção dos alunos em relação as aulas de campo em ambientes naturais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados apontam que a grande maioria dos alunos entrevistados gosta de aulas 

práticas principalmente em ambientes naturais. Nesse contexto o educador deve estar em 

constante formação buscando novas práticas e metodologias diferenciadas para que haja 

mudanças significativas no processo ensino aprendizagem. 
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Você gosta de estudar em ambientes naturais?

Não Sim
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstra que há várias alternativas pedagógicas que podem ser utilizadas 

na ação dos profissionais da área da educação, e que podem ser desenvolvidas de forma 

criativa e prazerosa fazendo ligação dos conteúdos científicos com a formação do 

conhecimento construído pelo aluno, a fim de que haja um vínculo entre a teoria e a prática 

facilitando assim o processo de ensino aprendizagem. 

Atividades como: a observação, trabalho em grupo, aula expositiva, depoimentos, 

experimentos, projetos, pesquisas, entrevistas filmes e trabalho de campo. Trata-se de 

metodologias adequadas e inovadoras que permitem a interação do educando com o ambiente 

onde vive. Como pode ser observado com a aplicação do questionário proposto pela pesquisa 

que muitos alunos mesmo estudando em uma escola do campo, desconhecem saberes básicos 

sobre educação ambiental, preservação e conservação de áreas consideradas permanentes 

como mata ciliar e também os cuidados que devemos ter com o consumo da água, mas nos 

alertou sobre a preferência dos alunos em aulas práticas e de campo em ambientes naturais.  

Desta forma é imprescindível sensibilizar professores e alunos a necessidade da 

utilização das aulas práticas com mais frequência em nossas escolas, o que poderá se tornar 

uma ferramenta eficaz na maneira de agir em relação ao processo de ensino aprendizagem 

seja em sua escola atual ou até mesmo de um modo mais amplo, ao longo de suas vidas. 

É necessário que o professor reflita sobre o desenvolvimento de suas ações para que 

possa alcançar o objetivo principal de seu trabalho, que é garantir ao aluno uma aprendizagem 

prazerosa e significativa. 
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ANEXO - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Data:_____/_____/________ 

Local:_________________________________________________________________ 

Entrevistador: ______________________________________________________________ 

Este questionário tem por objetivo verificar a prática pedagógica desenvolvida na Escola 

“Odil Pontes”, como instrumento de Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em 

Ciências Naturais, no município de Tomé-Açú/PA. 

 

1) Idade:  

 

2) Sexo: (      ) M            (      ) F 

3) Com relação a água, você acha que a água pode acabar? 

(       ) Sim          (      ) Não 

4) Quanto tempo você gasta para tomar banho: 

(      ) Menos de 5 min.     (     ) Entre 5 a 10 min.    

(     ) Entre 10 a 15 min.    (     ) Mais de 15 min. 

5) Próximo da sua casa e/ou escola tem igarapé ou rio? 

(      ) Sim            (      ) Não 

(      ) Casa          (      ) Escola 

6) Se sim, qual o estado deste igarapé ou rio: 

(      ) Bom, é possível usar a água para beber ou tomar banho 

(      ) Ruim, está poluído. 

7) Se ruim, que tipo de resíduos podem ser encontrados nesse igarapé ou rio? 

(      ) Papeis              (      ) Plásticos                     (      ) Latas       

(      ) Vidros              (      ) Animais mortos        (      ) Canos de esgotos, etc. 

8) Você sabe o que é “Mata Ciliar”? 

(      ) Sim            (      ) Não 

9) Se sim, explique. 
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10) Você já fez alguma aula prática da escola no igarapé e/ou rio? 

(      ) Sim              (       ) Não  

11) Se sim, quantas vezes ao longo do ano? 

(     ) De 1 a 2       (     ) De 3 a 5        (      ) De 6 a 8        (      ) De 8 a 10       (     ) Acima 

de 10   

12) Você já fez alguma atividade de preservação e/ou conservação de igarapés e rios? 

(      ) Sim              (      ) Não  

13) Você gosta de estudar em ambientes naturais? 

(      ) Sim             (      ) Não 

14) Porque sim ou porque não? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


