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RESUMO 

As aulas-passeio permitem a criação de novos espaços de aprendizagem, fugindo de 

metodologias que mantêm os alunos aprisionados à sala de aula, buscando estratégias 

pedagógicas que despertem nos estudantes a cooperação e o prazer pelo conhecimento. 

Elas estão voltadas para o interesse dos alunos, a partir de suas realidades, sendo o 

principal objetivo a motivação dos educandos para a aprendizagem. No ensino de 

Ciências ainda se mantêm um formato de educação onde o professor ensina e o aluno 

escuta ocasionando falta de interesse nos estudantes. É preciso buscar novos rumos de 

aprendizagem, que gerem desejo pelo conhecimento. Nesta pesquisa as aulas-passeio 

foram utilizadas como metodologia de ensino, com vinte estudantes do 7° ano do ensino 

fundamental. As atividades foram realizadas nos arredores da escola, em Bastiões, 

localidade de Itapipoca-CE e também em uma viagem ao Núcleo Regional de Ofiologia 

em Fortaleza. Buscamos verificar a compreensão da construção de conhecimento pelo 

aluno, levando em consideração as percepções oriundas de suas impressões e avaliações 

verbais e visuais, com base na metodologia proposta por Freinet. Também observamos 

a percepção dos espaços em que estão inseridos com relação aos animais, plantas e 

entorno. Como produto educacional foi elaborado um guia para aulas-passeio. Cujo 

principal objetivo foi proporcionar ao professor uma proposta de atividade que oriente 

os estudantes durante realizações dessas atividades em ambientes naturais. A pesquisa 

avançou por métodos qualitativos buscando compreender os fenômenos ocorridos, nas 

falas, fotos e sentimentos expressos pelos alunos nas aulas-passeio. A aprendizagem 

teoricamente inicia na sala de aula, para depois ir ao encontro da experiência. 

Atividades onde o aluno vivencia o conhecimento, são muito mais significativas para os 

estudantes, que aprendem quando produzem. 

Palavras-chave: Aulas-passeio. Aprendizagem. Ensino de Ciências. 
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ABSTRACT 

The  field-classes  allow  to  create  new  learning  spaces,  avoiding  methodologies  

that  keep students  trapped  in  the  classroom,  teaching  strategies  seeking  to  awaken  

in  students cooperation  and  pleasure  for  knowledge.  These  classes  are  geared  to  

the  interest  of students,  from  their  realities,  with  the  main  objective  of  the  

motivation  of  students  for learning. In science education, still remain an educational 

format where the teacher teaches and  the  student  listens  causing  lack  of  interest  in  

the students.  It  is  necessary  to  find  new ways  of  learning,  generating  desire  for  

knowledge.  In  this  research  the  ride-classes  were used  as  teaching  methodology,  

with  students  from  7th year  of  elementary  school.  The activities were held outside 

the school in Bastiões district, Itapipoca Municipality and on a trip to the Nucleo 

Regional de Ofiologia in Fortaleza. We seek to verify the understanding of the 

construction of knowledge by the  student, taking into account the insights derived from 

their impressions  and  verbal  and  visual  assessments,  based  on  the  methodology  

proposed  by Freinet. We also observed the perception of the spaces where they live in 

relation to animals, plants  and  environment.  As  an  educational  product,  we  

designed  a  guide  to  drive  classes, whose  main  objective  was  to  provide  the  

teacher  a  proposed  activity  that  guides  students during   achievements   of   these   

activities   in   natural   environments.   The   research,   usedqualitative   analysis,   

trying   to   understand   the   phenomena   occurring,   words   and   the sentiments 

expressed by the students. Experience activities combined with the knowledge of local  

culture,  are  much  more  meaningful  to  students,  who  learn  when  they  produce. 

Key words: Classes-drive. Learning. Science teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atuando como professora de Ciências na rede pública de ensino, há quase uma 

década, tenho observado estudantes desmotivados e desinteressados de atividades 

escolares ainda desenvolvidas por muitos professores nas escolas. Muitas vezes são   

práticas baseadas na simples repetição dos livros-textos, limitando o educando a sala de 

aula. Tais ações ocorrem até mesmo comigo, quando me percebo reproduzindo para os 

alunos o que se encontra nos livros didáticos desassociando assim as aulas da realidade 

dos alunos. 

   Por ocasião deste trabalho tive oportunidade de desenvolver um estudo sobre a 

temática aulas-passeio, onde procurei aplicar essa metodologia, embasada nos trabalhos 

do pedagogo  Célestin Freinet,  buscando novos espaços de aprendizagem além de 

tentar fugir de rotinas escolares, que normalmente levam à formação de alunos 

repetidores de conhecimento. Além disso, há a preocupação em desenvolver alternativas 

que superassem a desmotivação dos estudantes na produção do conhecimento.  

As aulas-passeio permitiram a criação de novos caminhos de aprendizagem, 

fugindo da prevalência das metodologias tradicionais de ensino, buscando estratégias 

pedagógicas que despertem nos alunos, a cooperação e o prazer pelo conhecimento 

(ELIAS, 2010). As aulas-passeio estão voltadas para o interesse dos estudantes, a partir 

de suas realidades, sendo o principal objetivo a motivação dos educandos para a 

aprendizagem, através da cooperação e do prazer (FREINET, 2004). 

São muitas as dificuldades que os professores ainda enfrentam nas escolas hoje: 

alunos desmotivados, professores desvalorizados, falta de recursos humanos e 

financeiros, problemas de infraestrutura e ainda a permanência de metodologias de 

ensino pouco significativa para alunos e professores. No caso especifico do ensino de 

Ciências, ainda há resistências que buscam a manutenção de práticas tradicionais de 

ensino, que cristalizam um formato de educação onde o professor explica e o aluno 

escuta (POZO; CRESPO, 2009). 

Vivenciamos o desgaste das metodologias utilizadas na sala de aula, longas 

exposições orais, repetições do que está escrito nos livros didáticos e percebemos que 

isso não desperta nos estudantes o interesse pelo o que é produzido na escola. Percebe-

se a necessidade de mudança no ambiente educacional, pois a educação apresenta-se 
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como um dos meios capazes de promover a transformação da sociedade. Neste sentido é 

necessário buscar novos rumos de aprendizagem, que gerem nos jovens o prazer pelo o 

conhecimento.  

O objetivo desta pesquisa é desenvolver e compreender a aplicação da 

metodologia das aulas-passeio na disciplina de Ciências, para turmas do 7° ano do 

ensino fundamental. Analisando as percepções dos estudantes produzidas nas aulas- 

passeio, coletando impressões, avaliações verbais e visuais e ainda verificar como os 

estudantes percebem os espaços em que estão inseridos com relação aos animais, 

plantas e entorno. Como produto educacional foi elaborado um guia de aula-passeio 

para execução em apoio às atividades dos professores, a partir das vivências das aulas-

passeio. 

Nesta pesquisa utilizei as aulas-passeio como metodologia de ensino, com vinte 

(20) estudantes do 7° ano do ensino fundamental com. As atividades foram realizadas 

nos arredores da escola em uma área de caatinga, onde podia ser observada flora, fauna, 

ambientes e também em uma viagem a Fortaleza, proporcionando vivenciar o 

conhecimento com a realidade do educando.  

A natureza deste estudo está na pesquisa qualitativa onde procurei compreender 

os fenômenos ocorridos, as falas e os sentimentos expressos pelos alunos. Acredita-se 

que a educação deve ser realizada com participação, prazer, cooperação e desconstrução 

de conceitos.  

Os momentos de realização das aulas ocorriam em quatro etapas, de início a 

sensibilização dos estudantes a respeito das temáticas abordadas o que era feito através 

de conversas e vídeos; problematização, os temas eram transformados em problemas 

através de discussões; investigação é dita como a saída a campo. Nesta etapa os 

estudantes eram orientados a fazerem seus registros em textos, desenhos e fotos. A 

etapa da conceituação ocorria quando eles voltavam do campo, expressavam em 

registros escritos e falas seus sentimentos e percepções do que ocorreu na prática.  

A educação deve promover um espaço para a produção de saberes, não podendo 

ser limitada a repetir conceitos, mas produzi-los em ambientes que proporcionem a 

motivação e o interesse pelo que é produzido (POZO; CRESPO, 2009, GALLO, 2012). 

Os espaços de aprendizagem não-escolares se tornam cada vez mais evidentes na nossa 
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sociedade atual (FRÓES-BURNHAM, 2007). Museus, praças, ambientes de praias, 

serras, sertão, espaços da comunidade podem oferecer vivências reais de conhecimento, 

onde o aluno poderá aprender sentido, experimentando. 

  Os educadores não devem se limitar a sala de aula, antes devem trocar 

experiências com o meio e com as pessoas. Para isso é preciso buscar a aplicação de 

propostas educacionais para que o aluno possa construir conceitos (FREINET,  2004).  

Dessa forma a educação deve possibilitar a aprendizagem e consequentemente a 

mudança de comportamento das pessoas diante da sociedade. O principal foco deve ser 

no crescimento pessoal e social do indíviduo, preparando-o  para uma sociedade melhor, 

além de respeitar as diferenças e igualdades, contribuindo para a formação de pessoas 

esclarecidas em condições de defender seus próprios interesses (ELIAS, 2010, 

GAMBOA, 2014). 

A educomunicação que está focada a criar e desenvolver práticas voltadas para o 

diálogo social, permite a criação de oportunidades no sentido de motivar a comunidade 

educativa a se expressar, produzindo caminhos na construção de uma prática educativa 

inovadora (SOARES, 2011). No ensino de Ciências, a educomunicação é bastante 

relevante, pois permite aos estudantes vivências e experiências motivadoras.  Essa teoria 

pedagógica reconhece o diálogo e a convivência como uma metodologia de ensino e 

aprendizagem, permitindo a participação efetiva nas práticas educativas.  

Muitas vezes é percebido que os educandos não estão interessados em ciências, 

por que não se sentem motivados. Tal motivação não deve partir somente do aluno, a 

escola deve oferecer meios eficazes de incentivo aos estudantes. Quando toda a 

comunidade escolar participa das decisões, contribui nas práticas educativas gera 

motivação aumentando as possibilidades de aprendizagens (SOARES, 2011). Construir 

uma escola participativa é um grande desafio, pois muitas vezes ainda esbarramos em 

algumas práticas conservadoras que dificultam a participação e a tomada de decisão por 

parte dos alunos, pais e comunidade em geral, ficando essas decisões a cargo dos 

núcleos gestores.  

Pesquisas sobre o ensino de Ciências tem demostrado as dificuldades e limitação 

dos estudantes no domínio dos procedimentos científicos e em seu próprio aprendizado 

(POZO; CRESPO, 2009). Em boa parte desses problemas os alunos não conseguem 
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associar o conhecimento escolares com a sociedade o qual estão inseridos, não basta 

repassá-los informações é necessário oferecer meios que os ensine a enfrentá-los seus 

problemas. 

 As saídas a campo aqui intituladas aulas-passeio, uma metodologia que teve 

como precursor Freinet, são atividades onde os alunos são livres para viver o 

conhecimento, experimenta-los, se tornando uma forma efetiva de melhoria de 

aprendizagem do aluno em ciências. No entanto essa metodologia não deveria ser 

limitada a uma disciplina específica, pois o conhecimento produzido nessas atividades é 

transdisciplinar, criando elos entre as diversas áreas do conhecimento. Parece não restar 

dúvidas sobre a importância das saídas da sala de aula a espaços não formais de 

aprendizagem nem quando se trata em produzir conhecimento mas também na formação 

cidadã desses sujeitos. 

Algumas escolas têm desenvolvidos práticas educomunicativas em suas 

propostas pedagógicas e as aulas-passeio tem feito parte da rotina destas escolas, como 

exemplo podemos citar a Escola Fundamental Casa dos Girassóis em Curitiba, cuja 

proposta é baseada em Freinet. Visa à formação e a sensibilização ambiental das 

crianças nas aulas-passeio a intenção é aprender na prática, esta atividade é bastante 

aceita entre os alunos que ficam eufóricos, querem participar e dedicam-se na realização 

das atividades proposta (COSTA, 2011). 

A Escola E.M Padre Rodolfo em Trairi- CE utiliza as aulas-passeio como meio 

de produção de jornais, vídeos, concursos e até ações de preservação ao meio ambiente. 

No desenvolvimento das atividades os jovens alunos tem se empenhado na elaboração e 

execução de projetos sociais, preservação do meio ambiente, alertas e combate a 

doenças, incentivo à prática de atividades físicas (RIBEIRO, 2014). A escola tem-se 

destacado em suas atividades sendo motivo de reportagem de jornal. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: Introdução, onde procuro 

descrever de forma geral como o trabalho foi desenvolvido. No capítulo que intitulo 

Educação como espaço para produção de saberes abordo sobre a metodologia das 

aulas-passeio de Freinet e discuto sobre algumas teorias da educação utilizando autores 

como Freire, Elias, Freinet e Soares. A parte seguinte é chamado de Aulas-passeio 

como dispositivo de pesquisa procuro descrever como fiz a pesquisa, que caminhos 

foram percorridos e os métodos utilizados. No capítulo Aulas-passeio: o conhecimento 
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além da sala de aula é feito uma discussão sobre os fenômenos ocorridos nas aulas-

passeio, descrevendo as falas dos estudantes, procurando compreender que percepções e 

sentimentos ocorrem. E finalmente apresento minhas Conclusões, minhas percepções 

do que ocorrem durante todo esse processo. No produto educacional apresento um 

guia de aulas-passeio que pode ser utilizado pelos alunos como apoio as atividades dos 

professores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2 EDUCAÇÃO COMO ESPAÇO PARA A PRODUÇÃO DE SABERES 

 

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. Segundo Freinet (2004), somos uma geração de copiadores e repetidores, 

ensinados a registrar e explicar o que dizem os livros. Dessa forma, os estudantes são 

ensinados a repetir os conceitos que se encontram nos livros didáticos. 

 

Na maioria das vezes os conhecimentos ensinados nos livros didáticos são 

descontextualizados das realidades dos estudantes. Freire (2014) diz que quando 

compreendemos nossa realidade podemos transformá-la e criar nosso próprio mundo.   

Por isso acreditamos na necessidade de adotar metodologias que proporcionem aos 

estudantes e professores a construção do conhecimento de maneira agradável, prazerosa 

e que contemple suas realidades, sociais e ambientais.  

 

2.1 As aulas-passeio 

 

Pensando na necessidade de mudanças nas metodologias usadas em sala de aula 

e procurando romper com a pedagogia da repetição, Celestin Freinet criou estratégias de 

aprendizagem, que envolvessem o prazer e a cooperação. De acordo com Elias (2010),  

essas estratégias são: 

 O tateamento experimental: o processo de aprendizagem da criança 

ocorre pelas experiências, tentativas experimentais, construção. 

 Livre expressão: organiza-se saídas da escola, onde as crianças observam 

as pessoas, os costumes. Surgindo as aulas-passeio, as observações feitas 

pelos  estudantes são registradas, discutidas e comparadas. 

 Vida cooperativa: as crianças são incentivadas a trabalharem em grupo, 

cooperativo, desestimulando a competição.  

 

As aulas-passeio 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. 
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As aulas-passeio podem transformar-se em aulas de descobertas, pois têm a 

possibilidade de proporcionar motivação, interesse, curiosidade, questionamento e a 

alegria, possibilitando condições para que o meio físico e o meio humano constituam-se 

numa fonte de aprendizagens (GHEDIN; GHEDIN, 2012). A escola deve ser 

participativa, onde educandos construam seu conhecimento com participação e 

valorização do ambiente local (ELIAS, 2010).   

 

Para tornarem-se cidadãos críticos, os conhecimentos precisam ser aprendidos 

na prática, na vida. O exercício da vivência de trabalhos compartilhados é um dos 

centros das técnicas de Freinet. As práticas de ensino são livres de métodos pedagógicos 

tradicionais, sua prioridade é o interesse e a livre expressão do educando (ELIAS, 

2010).  

Para Freinet (2004), a metodologia usada na sala de aula deve ser baseada na 

vivência e a prática educacional precisa ser centrada no educando, tendo como objetivo 

principal a transformação social, proporcionando mudanças, onde a responsabilidade, 

afetividade, a cooperação e a livre expressão são fundamentais. 

  

Freinet desenvolveu uma metodologia que pudessem envolver todos os 

educandos no processo de aprendizagem, que respeitasse seus direitos de crescer em 

liberdade, diferenças de caráter, inteligência ou meio social (ELIAS, 2010). Sua 

metodologia defende uma escola viva, onde se construa uma transformação social, não 

interessando a quantidade de conhecimento, mas os processos e suas construções.  

 

Na proposta de Freinet, o interesse da criança não deverá estar voltado para a 

sala de aula, mas para o que acontece fora dela, devendo as atividades serem planejadas 

com a intenção de motivar os estudantes a romper com a inércia da escola, misturando 

vida com aprendizagem, colocando assim o educando em contato com a realidade 

(SILVA et al, 2011). Qualquer tentativa em transformar o espaço da escola em um meio 

de vivência será válida, pois temos o dever de proporcionar isso aos educandos. 

 

As aulas-passeio podem contribuir para a interação do educando com o ambiente 

em que vive, promovendo um círculo de relações, as quais permitem caracterizar esse 

tipo de atividade como uma forma de lazer aplicado à educação (SOUSA  et al, 2011).  
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Silva et al (2011) descrevem as aulas-passeio como caminhos abertos que 

proporcionam a criança o aprofundamento do conhecimento. Ocorre através da relação 

entre teoria e prática, coloca o sujeito diante da realidade. No entanto, elas devem ser 

articuladas coletivamente, proporcionando oportunidades de expressão, comunicação e 

pesquisa. 

 

 Barroso (2007) define as aulas-passeio como viagens de estudo, as mesmas 

parecem como laboratório para investigação, onde há o contato intenso dos alunos com 

o meio. As experiências vivenciadas nessas aulas, colocam os estudantes em contato 

com fontes que proporcionam reflexões, estimulando a prática da pesquisa, despertando 

a curiosidade dos mesmos. 

 

A escola tem seus imponentes caminhos, que dizem ser caminhos de verdade, 

habituam os jovens a obedecer, mesmo quando contrariar suas tendências e desejos 

(FREINET, 2004). Perde-se muito tempo tentando seguir um caminho com resultados 

questionáveis, pois é um caminho que não desperta o interesse dos estudantes. O aluno  

precisa ter vontade de aprender e qualquer tentativa autoritária em querer impor essa 

vontade, cria o risco de causar aversão e bloquear os caminhos que levam à construção 

do conhecimento. 

 

Os educandos recebem o conhecimento, tornando-se depósitos e assim perdem a 

sua capacidade de criar e transformar o mundo, deixando de ser um sujeito de ação 

(FREIRE, 2014). Diante desse quadro tradicional, rígido apresentado nas escolas, como 

o professor pode fugir dessas metodologias tradicionais e criar atividades que despertam 

nos estudantes sede pelo conhecimento? 

 

2.2 As aulas-passeio e o professor 

 

É indiscutível que o professor desempenha papel fundamental no processo de 

aprendizagem e para que esse processo seja significativo para os estudantes, o professor 

deve proporcionar situações aos estudantes que desperte sua curiosidade, interesse, em 

um ambiente agradável que satisfaça a necessidade dos mesmos.   
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É necessário que o professor tenha sensibilidade, equilíbrio, pois na maioria das 

vezes tem a sua disposição poucos e simples materiais para conseguir resultados 

satisfatórios. É preciso saber coordenar, organizar, incentivar a descoberta (ELIAS, 

2010). 

 

Para que o professor conduza o processo de aprendizagem, o qual exige um 

profundo conhecimento teórico prático, assim como uma organização criativa, que deve 

incluir planejamento, registros, o qual faz parte do fazer pedagógico (SILVA et al, 

2011).Os métodos utilizados na sala de aula por esses profissionais muitas vezes podem 

levar à falta de interesse do educando. Entre eles podemos citar, as longas exposições 

orais. É necessário entender que vivemos em uma sociedade em que o conhecimento e a 

informação tem tido papel essencial na formação dos educandos, uma vez que os 

processos de produção do conhecimento acontecem nas relações sociais, com a 

necessidade de construção do ser no mundo.  

 

Para Gallo  (2013), o professor deve se portar como um filósofo da educação, 

um pensador, um criador de conceitos que age no caos e a partir desse faz nascer novos 

conceitos, novos saberes, sempre com criatividade. O professor consciente de seu papel 

social age na ação coletiva, jamais isolado, conhece as dificuldades dos estudantes e os 

problemas sociais os quais estão envolvidos, age coletivamente para a transformação 

social, para a sensibilização de cada um dos indivíduos.  

 

O mundo é um espaço integrado, a escola precisa oferecer meios eficazes para 

que os educandos compreendam as relações existentes na natureza, as ações humanas e 

suas consequências sociais e ambientais. Comportamentos sociais e ambientalmente 

adequados precisam ser aprendidos na vida prática. A escola é um espaço formal de 

vivência na construção dos conhecimentos, que precisa formar cidadãos críticos e 

conscientes de seus direitos e deveres. Esses conhecimentos devem ser construídos 

pelos estudantes de maneira que lhes sejam garantidos não apenas o ensino, mas 

também a aprendizagem (POZO, 2002). Este contexto pode ser alcançado através de 

práticas, em que professores e estudantes, juntamente com o ambiente produzem seus 

currículos a partir de seus próprios saberes. 
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O conhecimento surge da construção de uma realidade própria do sujeito, que 

vive e sobrevive produzindo conhecimento de forma autônoma. Ao mesmo tempo, 

surge a necessidade de se pensar em práticas didáticas que promovam relações 

solidárias e cooperativas, tendo as redes como modelo de vida (PELLANDA, 2009).   

 

O conhecimento surge da construção da realidade do sujeito e nas relações 

criativas, na valorização da cultura local etc. No caso específico da disciplina de 

Ciências, deve levar em consideração o ambiente no qual o estudante esta inserido. 

Assim, trabalhar conceitos próximos da realidade do educando é extremamente 

significante para alunos e professores na construção do conhecimento. 

 

Para Silva (1998), o professor juntamente com seus alunos, devem ser os 

protagonistas do conhecimento para um novo mundo da ação ética, onde a filosofia da 

aprendizagem é respeitada pelo equilíbrio entre homem e meio ambiente. Porém, nem 

sempre isso ocorre. Pellanda (2009), por exemplo, critica a atitude das escolas, que em 

sua visão, dificulta a reflexão dos alunos sobre suas ações, e desassocia o educando de 

seus projetos de vida. Isso se dá, sobretudo em escolas com ações formais que acabam 

por excluir a necessidade de autoconstrução do sujeito. 

 

 

2.3 Os processos de construção do conhecimento através da educomunicação 

 

A educação deve ser pensada como um campo para produção de saberes. Neste 

sentido é preciso repensar a educação. Não podemos nos limitar a repetir conceitos, mas 

devemos produzi-los. Para isso, é necessário buscar uma nova filosofia para a educação 

(GALLO, 2013). O principal papel da educação é o crescimento pessoal, social do 

indivíduo, que deve estar em constante desenvolvimento em busca de uma sociedade 

melhor (ELIAS, 2010). 

 

É urgente buscar uma educação criativa e transformadora, criando conceitos, 

exercitando o exercício do pensar. Desta forma a filosofia da educação poderá ter um 

futuro promissor (GALLO, 2013). A educação é possível para os homens por serem 

seres em constante transformação, no entanto o homem deve ser o sujeito de sua própria 
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educação. Não se pode refletir sobre educação sem refletir sobre o próprio homem 

(FREIRE, 2014). 

 

A vida é cheia de obstáculos, superáveis pela experiência. Todos somos 

pesquisadores através de um processo em que os indivíduos buscam o crescimento, e 

isso só é possível através de uma educação nova. É preciso quebrar o controle das 

políticas educacionais e produzir a educação da resistência, da revolta quanto ao vazio 

das salas de aula, a fuga de qualquer controle imposto denominado por Gallo (2013) de 

“educação menor”. 

 

A educação, embora ainda tratada de maneira cartesiana, tem sido fortemente 

influenciada pela proposta da pedagogia crítica que influenciou as ideias de Paulo Freire 

que previam a escolarização juntamente com um processo de formação consciente 

(FREIRE, 2001).  Como consequência, outras áreas do conhecimento passaram a 

influenciar de forma mais direta o ambiente do aprendizado, como os setores ligados à 

comunicação, propiciando o surgimento da educomunicação como algo a ser explorado 

(FREIRE; CARVALHO, 2012).  A comunicação juntamente com a educação passa a 

ser um campo de diálogo para o conhecimento crítico e criativo, constituindo geradores 

de cidadania e solidariedade (SOARES, 2000). 

 

Em trabalhos com a natureza, algumas tentativas de inserção da educomunicação 

têm sido desenvolvidas, entretanto, nem todas proporcionam um aprendizado eficaz, 

devido ao tratamento que alguns assuntos socioambientais recebem na mídia. Estes 

assuntos podem ser tão superficiais, que acabam sendo reconhecidos como formas de 

adestramento ambiental, constituindo na verdade barreiras aos objetivos da 

educomunicação (TEIXEIRA et al, 2012). 

 

A educomunicação, por ser um campo de dialogo entre a educação e 

comunicação, valoriza a aprendizagem através das conversações, partindo da construção 

do conhecimento a partir das realidades sociais (SOARES, 2011). Dessa forma, visa 

preparar o sujeito para a reflexão, desenvolvendo sua consciência e seu senso crítico.  

 

A Educomunicação está vinculada a produções de “ecossistemas 

comunicativos”, ou seja, às relações inclusivas de pessoas que convivem em um 
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determinado meio. Tais relações são democráticas, visando à igualdade entre todos, bem 

como a valorização dos recursos de informação, criativas, valorização da cultura local 

(SOARES, 2011).    

 

Para Baccega (2011), a educomunicação forma um novo espaço teórico capaz de 

fundamentar práticas pedagógicas, visando à formação de sujeitos conscientes. Embora 

inclua o uso de tecnologias na sala de aula, não está restrita a elas. O conhecimento 

surge da construção de uma realidade própria do sujeito, que vive, sobrevive produzindo 

conhecimento, de forma autônoma.  

 

No contexto da educomunicação o papel do professor sofre transformações, 

oferecendo ao estudante condições de se apropriar dos conhecimentos por iniciativa e 

com autonomia. Os professores passam a ser intermediadores, já que os processos de 

construção do conhecimento estão ligados às relações, mesmo que cada um seja 

autônomo no seu processo. A educomunicação permite produzir o conhecimento com 

autoria, autoprodução, mas de maneira solidaria e cooperativa, pois prioriza o trabalho 

em coletivo. 

 

No ensino de ciências a educomunicação seria bastante útil, formando um 

contexto participativo, cooperativo, nas vivências, na troca de experiências entre 

educandos, professores e comunidade. Dessa forma ocorrerá também a valorização do 

meio em que o aluno esta inserido, permitindo que o educando aprenda com a vida, e 

não a mera repetição do que está escrito em livros didáticos.  É preciso que o professor 

proporcione ao educando experiências, que permitam aos mesmos a reflexão sobre a 

realidade em que vivem, para que possam transformá-la. 

 

Para superarem a mera reprodução do que se encontra nos livros, toda a 

comunidade escolar deve assumir uma atitude questionadora frente aos conhecimentos 

transmitidos, e pensar no saber como algo que está sempre em construção e 

desconstrução. O mundo é um espaço integrado, a escola precisa oferecer meios 

eficazes para que os educandos compreendam as relações existentes na natureza, as 

ações humanas e suas consequências para o ambiente. 
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Quando se trata da Ciência como disciplina pedagógica, mesmo considerando a 

importância e a variedade de temas para a aprendizagem em ciências, esta tem sido 

conduzido de forma desinteressante e pouco compreensível. Isso se dá principalmente 

devido à forma de transmissão dos assuntos, que faz com que a aprendizagem em 

ciências não passe da fixação de termos, dificultando a compreensão do tema e seu 

relacionamento com o seu cotidiano (BRASIL, 1998). Surge então a necessidade 

fundamental do uso de atividades práticas, onde o aluno possa formular hipótese e testá-

las, coletando os dados e interpretando-os, chegando às suas próprias conclusões 

(VASCONCELOS; SOUTO, 2003). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) tratam das 

Ciências como um meio para a compreensão do mundo, de maneira que o aluno possa 

desenvolver competências que permitam lidar com as informações, compreendendo-as e 

criticando-as, de modo a criar uma nova realidade social e tecnológica. 

 

Para Gonçalves (2005), os livros ajudam a formar a ideia de Ciências dos 

educandos ao possibilitar o entendimento de teorias, explicações, fórmulas. Eles 

também desempenham a função de formar conceitos para os estudantes, que passam a 

entendê-los de maneira mais natural. A importância que a ciência e tecnologia têm hoje 

na sociedade requer que a formação escolar ocorra num contexto prático e numa 

perspectiva de interação da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (MORAIS; 

ANDRADE, 2010). 

 

Mesmo assim, muitas vezes, a aprendizagem em ciências parece estar baseada 

na reprodução de conteúdos repetitivos, que utilizam o livro didático e a lousa como 

recursos exclusivos, além de creditarem a fixação dos conteúdos à aplicação de 

questionários cujas respostas são retiradas diretamente dos livros, fragmentando e 

distorcendo os conteúdos (SANTOS, 2012). O aprender e o ensinar Ciências não podem 

ser meros processos de repetição e acumulação de conhecimento deve resultar em 

apropriar-se e transformar o conhecimento (POZO, 2009). 

 

As políticas educacionais, os parâmetros, as diretrizes, estão sempre a nos dizer 

o que e como ensinar, com seus currículos fechados rígidos, produzindo um certo 

controle nas escolas, nos professores e alunos  (GALLO, 2013). Nesse sentido a 
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educação não se apresenta como um espaço de construção de saberes, já que na maioria 

das vezes o que é ensinado nas escolas não faz parte do contexto social dos estudantes. 

 

Trabalhar Ciências em um contexto participativo, cooperativo, pautado nas 

vivências, na troca de experiências entre educandos, professores e comunidade seria 

bastante proveitoso na produção do conhecimento. A valorização do meio em que o 

aluno está inserido permite que o educando aprenda com a vida, e não a mera repetição 

do que está escrito em livros didáticos.  É preciso que o professor proporcione ao  

educando experiências, que permitam aos mesmos a reflexão sobre a realidade em que 

vivem, para que possam transformá-la. 

 

Para superar a pedagogia da repetição, toda a comunidade escolar deve assumir 

uma atitude questionadora frente aos conhecimentos transmitidos e pensar no saber 

como algo que está sempre em construção e desconstrução. O mundo é um espaço 

integrado, a escola precisa oferecer meios eficazes para que os educandos compreendam 

as relações existentes na natureza, as ações humanas e suas consequências para o 

ambiente. 

 

Para educação como campo da produção de saberes, não interessa criar modelos, 

propor caminhos, impor soluções, mas apostar nas multiplicidades, tudo é coletivo 

(GALLO, 2013). Os conhecimentos são produzidos coletivamente com a participação, 

alegria e cooperação, através das dialogias, experiências e vivências.  
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3 AULAS-PASSEIO COMO DISPOSITIVO DE PESQUISA 

 

Os caminhos desta pesquisa foram realizados numa diversidade de trilhas. 

Inicialmente pensava-se em isolar um objeto, explorá-lo e em seguida apresentar uma 

discussão em torno dos “resultados” obtidos. Isso permitiria fazer comparações entre 

aulas realizadas dentro da escola e as aulas-passeio. Depois de muitas indagações 

percebi que este caminho ia contra minha própria intenção de pesquisa, que é a 

produção de conhecimento contextualizado com a realidade dos estudantes no ensino de 

Ciências. Neste caminhar encontrei grandes dificuldades para descobrir um método a 

ser reproduzido e estive envolvida numa confusão teórica e metodológica. 

 

Hoje muito se questiona sobre as pesquisas em educação, sobre os métodos 

utilizados, que muitas vezes não contemplam as complexas questões educativas. Os 

estudos qualitativos, fenomenológicos passam a ganhar cada vez mais importância 

significativa nessa área, pois podem proporcionar uma discussão sobre os problemas da 

educação (GAMBOA, 2014). A metodologia é o caminho, os métodos são as pistas, 

coordenadas que proporcionam o início do caminhar, mas que devem ser revista a todo 

o momento na medida em que caminhamos (GALLO, 2014). Os métodos são os modos 

como se constrói o conhecimento, maneiras como nos aproximamos do objeto do 

conhecimento. 

 

 Durante muito tempo predominou a influência positivista da ciência nas 

pesquisas, mas com a crise do positivismo, surge a ciência pós-moderna que valoriza o 

senso comum, é libertadora e pode ser ampliada através do diálogo entre o senso 

comum e o conhecimento científico (BOAVENTURA, 2012). Nesse contexto surgem 

novas tendências de conhecimento, entre elas as pesquisas qualitativas. São entendidas 

como um conjunto de diferentes técnicas interpretativas tem por objetivo descrever e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, teoria e ação, são as mais 

utilizadas em pesquisas educacionais (GIL, 2014). 

 

As pesquisas qualitativas se enquadram em práticas muito variada de pesquisa, 

desenvolvendo uma variedade de técnicas interpretativas que descreve, decodifica, 

traduz fenômenos sociais, dando importância ao significado, ao fenômeno e não a sua 

frequência (GUERRA, 2006). 

 



28 
 

 Apresentam cincos principais características que Bogdan: Biklen (1994), 

definem como: 

 

1. Suas fontes diretas dos dados é o ambiente natural, o investigador é o 

instrumento principal. Os materiais registrados e o seu entendimento pelo 

pesquisador é o ponto chave da análise. Participam diretamente da pesquisa 

por que entendem que as ações podem ser melhores entendidas quando 

acompanhadas em seu ambiente. 

2. Os dados recolhidos são em forma de palavras ou imagens. Os dados 

apresentados de forma descritiva, tentando descrever de forma narrativa 

determinada situação. 

3. Os pesquisadores interessam-se pelos processos e não pelos resultados. Por 

isso tem sido cada dia mais utilizado nas pesquisas educacionais. 

4. Não recolhem dados ou provas com o objetivo de confirmar uma hipótese, 

pelo contrário as teorias são construídas à medida que as informações são 

recolhidas. 

5. Os processos de investigação qualitativa reflete um diálogo entre o 

investigador e os sujeitos da pesquisa.     

  

No caso especifico desta pesquisa visa descrever os fenômenos que ocorrem nas 

aulas-passeio. O qual foi desenvolvida a partir da proposta pedagógica de Celestin 

Freinet um educador cujas ideias estão centradas em atividades de grupo e na 

construção do conhecimento com autoria. 

 

3.1 Os caminhos de pesquisa 

 

O método qualitativo nos permite uma compreensão dos fenômenos, através das 

falas, percepções, imagens, fotos, sentimentos e acontecimentos que ocorrem durante as 

aulas-passeio. Os temas, os conceitos desta pesquisa surgiram não como uma forma pré-

definida, mas como acontecimento das aulas. 

 

Os estudos qualitativos abrangem um conjunto de perspectivas, de métodos. E 

são entendidas como um conjunto de diferentes técnicas interpretativas tem por objetivo 
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descrever e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, teoria e ação (GIL, 

2014, BOGDAN ; BIKLEN, 1994).  

 

Muitas indagações e dificuldades surgiam no decorrer do percurso. Não se sabe 

o que descobriríamos se seguíssemos o caminho com temas definidos para as aulas. O 

que ocorreu foi que fizemos aulas-passeio estruturadas, semiestruturadas e 

desestruturadas ou seja, tanto pesquisamos a partir dos conceitos dos livros-textos como 

com a emergência dos conceitos a partir das vivências. Os temas ou os problemas 

surgiriam nas próprias aulas. Os conceitos que surgiram nestas aulas, as percepções dos 

estudantes são discutidas em capítulos posteriores. 

 

As aulas-passeio propõem a ampliação dos olhares dos estudantes para fora do 

espaço escolar, trata-se de práticas educacionais, baseada na experiência, na 

convivência das crianças com os animais, com o ambiente (FREINET, 2004), com 

espaços, pessoas diferentes de seus cotidianos. Aulas-passeio- uma metodologia de 

ensino que permite a vivência, a experiência pessoal (ELIAS, 2010). 

 

As aulas eram desenvolvidas em espaços fora da escola. Nos momentos que 

antecediam as aulas ocorria uma sensibilização com os estudantes, através de diálogos, 

conversações, onde era explicado para eles que sairíamos de sala de aula e faríamos 

uma aula-passeio nos arredores da escola. Em todas as aulas ocorriam os momentos de 

sensibilização, nas aulas que tinham temas pré-definidos nos momentos de 

sensibilização era utilizado vídeos, conversas e o próprio livro- texto. A preparação para 

as aulas-passeio passavam por quatro momentos, que Gallo, (2014) define como:  

 

 Sensibilização- etapa de chamar atenção para o trabalho, criar empatia. 

 Problematização- trata-se de transformar o tema em problema 

 Investigação- buscar elementos que permitam a solução do problema 

 Conceituação- trata-se de criar os conceitos encontrados. 

 

O momento de sensibilização  feito através de conversas, reuniões com os pais e 

com os responsáveis, a fim de sensibilizar para o trabalho e para obter autorização para 

a participação na pesquisa. No momento de sensibilização com os responsáveis, 
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expliquei a temática do trabalho e quais seus objetivos, deixando-os à vontade para 

fazerem indagações. Deixei claro que a qualquer momento os estudantes poderiam 

desistir de participar da pesquisa, se assim desejassem. Nos momentos com os 

estudantes, eles foram convidados a se organizarem em círculos, pois desta forma era 

possível uma melhor visualização de todos, era proposta uma conversa informal, onde 

os mesmos fizeram indagações sobre o que iria ocorrer e sugestões sobre lugares onde 

poderíamos ir (Figura 1) Ficavam a cargo da pesquisadora os momentos de 

sensibilização. 

 

Figura 1. Momentos de sensibilização na sala de aula. 

 Fonte: Arquivos da autora  

 

 

Na problematização promove-se uma discussão sobre as temáticas trabalhadas e 

a partir de então transformam-se os temas em questões de pesquisa (quadro 1). 

 

Quadro 1. Questões de pesquisa  

  

Tema Questão Subjetivação  

Serpentes Como os alunos reconhecem temas 

relacionados às serpentes, biologia, 

ecologia e ofidismo? 

Quebra de preconceitos 

ligados a estes animais  

Caatinga Como os estudantes percebem os espaços 

em que estão inseridos? 

Produção de conceitos 

sobre os contextos da vida 

Meio 

ambiente 

Quais problemas ambientais são percebidos 

na comunidade? 

Sensibilização dos 

estudantes para problemas 

locais 

Fonte: Criado pela autora 
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Na etapa da investigação, o estudante vai a campo com as indagações e procura 

resolver seus questionamentos utilizando anotações, fotografias e desenhos. Eles 

ficavam livres para vivenciarem o conhecimento. 

 

A fase da conceituação ocorre quando os estudantes retornam a sala de aula e 

criam seus textos, narrando o que ocorreu e ao mesmo tempo procurando fazer um elo 

entre o que é visualizado em campo e o que é visto nos livros textos (figura 2). 

 

Figura 2. Textos produzidos pelos alunos 

Fonte: Textos dos alunos 

 

Para a realização das aulas, buscamos o apoio da escola, realizamos encontro 

com os responsáveis pelos estudantes, com o objetivo de falar sobre o projeto de 

pesquisa a ser realizado e assim conseguir autorização para que os estudantes pudessem 

participar da pesquisa.  

 

Foi explicado para os responsáveis sobre a participação na pesquisa e que a 

primeira viagem (aula-passeio) seria uma excursão para Núcleo Regional de Ofiologia-

NUROF na Universidade Federal do Ceará em Fortaleza. Logo no início tivemos 

rejeição dos responsáveis, pois achavam que na realização da atividade os estudantes 

corriam perigo, já que precisariam viajar.  
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Em total de cinco (5) aulas-passeio foram realizadas. A primeira, à Universidade 

Federal do Ceará-UFC, onde participamos de uma aula sobre Serpentes e Ofidismo 

(Quadro 2). Nas aulas seguintes não tínhamos temas predefinido. As questões iam 

surgindo nas próprias aulas-passeio.  

 

Quadro 2.  Aulas-passeio realizadas durante a pesquisa 

 

Local Aula Objetivos 

NUROF- 

UFC- 

Fortaleza 

Tema: serpentes, biologia, ecologia e 

ofidismos 

Conhecer sobre temas 

relacionados às serpentes. 

Arredores 

da escola 

Como os estudantes percebem os espaços 

em que estão inseridos? 

Reconhecer os espaços da 

comunidade em que os 

estudantes estão inseridos. 

Arredores 

da escola 

Segunda aula com a questão de pesquisa 

como os estudantes reconhecem os espaços 

em que estão inseridos 

Reconhecer os espaços da 

comunidade  em que os 

estudantes  estão inseridos 

Arredores 

da escola 

Tema: Caatinga Reconhecer a fauna e flora 

local 

Arredores 

da escola 

Quais problemas ambientais são percebidos 

na comunidade? 

Sensibilizar os estudantes 

para os problemas 

ambientais da comunidade. 

Fonte: Criado pela autora 

 

A segunda aula-passeio ocorreu em ambientes próximos da escola que ao invés 

de um tema, tínhamos uma questão de pesquisa: “Como estudantes percebem os 

espaços em que estão inseridos, os animais, as plantas, o entorno?” Nesta aula surgiram 

vários conceitos, temas, que viriam a ser trabalhado em aulas posteriores, utilizando 

espaços de ambientes próximos da escola.  
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A escola está localizada em uma área de caatinga, onde é possível encontrar 

córregos, mata nativa, conhecimento da fauna e flora da caatinga, na comunidade de 

Bastiões, distrito de Cruxati em Itapipoca- CE. Uma área onde a natureza ainda é 

bastante presente e faz parte da vida dos estudantes.  

 

Nos retornos à sala de aula era realizada uma roda de conversa. Nestes 

momentos os alunos demostraram suas percepções e visões a respeito das aulas-passeio. 

Ainda eram recolhidas fotografias feitas pelos alunos, anotações e solicitado aos 

educandos fazerem textos sobre o que ocorreu durante a aula. Nas conversas e análises 

dos textos escritos pelos alunos, assim com nas anotações feitas no diário de campo, 

surgiram às questões a serem trabalhadas em outros momentos, tais como: problemas 

ambientais na comunidade, espaço da comunidade, fauna e flora local, fontes de rendas, 

ecossistemas, extinção de animais.  

 

Na aula seguinte foi levado para campo o tema caatinga, antes de sair da sala de 

aula é feito uma sensibilização sobre o conceito caatinga incluindo as espécies 

encontradas nesse ambiente, tanto espécies animais como plantas. Para fazer essa 

sensibilização é usado o livro didático utilizado na escola e vídeos.  

 

A temática problemas ambientais surgiu no decorrer das aulas e esta questão é 

utilizada como tema na quinta aula-passeio que foi realizada. De início é feito a 

sensibilização dos estudantes utilizando fotos tiradas pelos próprios estudantes e 

também através de vídeos. Assim como nas outras aulas os alunos registram os 

momentos com fotografias, textos e desenhos. Ao retornar a sala de aula foram feitas 

discussões em grupo.  

 

Os sujeitos da pesquisa foram vinte (20) estudantes do sétimo ano (7°) de ensino 

fundamental, da Escola de Educação Básica Teófilo Pires Chaves, situada na localidade 

de Bastiões- distrito de Cruxati em Itapipoca-CE. 

 

Para a produção dos dados foram utilizadas, observações feitas no diário de 

campo, textos pessoais da pesquisadora, textos dos participantes solicitados pela 

pesquisadora, fotos, desenhos, todos estes instrumentos podem oferecer informações 

bastante uteis na análise dos dados.  
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Para Lima; Mioto; Dalpra, (2007) o diário de campo consiste em uma forma de 

registro de observações comentários e reflexões para uso individual, são portadoras de 

avanços tanto no âmbito da intervenção, quanto da teoria. A função do diário de campo 

é anotar, desenhar, rascunhar como uma primeira escrita.  E depois, organizar um 

conjunto de textos que vão ocorrendo com o desenvolvimento da pesquisa. E a partir do 

diário surgem textos mais elaborados, refinados. 

 

Todas as produções, textos, imagens, fotos, falas ocorridas durante esse processo 

foram submetidas à interpretação da pesquisadora, os mecanismos de análises são 

bastante flexíveis, podendo ser utilizados textos existentes ou textos criados 

(TAROZZI, 2011).  

 

A interpretação dos dados seguiu os seguintes passos: na primeira etapa foi feita 

uma leitura detalhada dos textos produzidos pelos alunos, dos textos da pesquisadora e 

das anotações feitas no diário de campo. Passou-se então a selecionar os conceitos que 

foram surgindo, as falas que mais chamaram à atenção, os desenhos, as fotos e foi 

criada uma interpretação. A partir destas codificações, iniciou-se a formulação de textos 

interpretativos em cima do discurso dos estudantes. 

 

Neste trabalho com as aulas-passeio, proponho que os estudantes vivenciem seus 

conhecimentos de modo que eles se reconheçam como sujeitos autônomos na produção 

do conhecimento. E que se sintam mais motivados na produção do conhecimento. 
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4 AULAS-PASSEIO: CONHECIMENTO ALÉM DA SALA DE AULA 

 

Uma pesquisa deve ser resultado de uma experiência sensível, necessitando ser 

sentida e vivenciada. É um desafio a ser enfrentado, para o qual uma resposta precisa 

ser construída (GALLO, 2014). As aulas-passeio nos proporcionaram a experiência da 

construção do conhecimento, fazendo um elo entre o que se vê em sala de aula, 

utilizando os livros-textos e a vivência das aulas-passeio, onde se pode experimentar e 

viver o conhecimento.  

 

4.1  Caminhos percorridos: vivências 

 

A maioria das aulas foi realizada no próprio contexto da escola, em Bastiões, 

distrito de Cruxati (Município de Itapipoca). Entretanto, foram realizadas atividades 

também no município de Fortaleza. Para identificar suas potencialidades, a pesquisa 

avançou por meio de métodos qualitativos. 

 

As anotações feitas no diário de campo foram norteadas por um guia de 

observação das aulas (Apêndice A). Trata-se de um modelo flexível que permitia 

acompanhar o que ocorria, mas não definido o que seria observado. Durante a 

realização das aulas-passeio procurei manter uma aproximação e diálogo aberto que 

permitissem perceber as percepções dos alunos que surgiam nas aulas.  

 

Ao utilizar as aulas-passeio, uma das técnicas de Freinet objetivou-se evidenciar 

sua importância como metodologia que proporciona a construção do conhecimento de 

forma contextualizada. A aprendizagem teoricamente inicia na sala de aula, para depois 

ir ao encontro da experiência. No entanto, o inverso pode ocorrer, quando se procura 

perceber que conceitos ocorrem em uma aula-passeio, através da experiência e depois 

com estas observações matura-se os conceitos na sala de aula ou em outras aulas-

passeio.  

 

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede publica de ensino, do município 

de Itapipoca-CE. E a seguir procuro descrever seu ambiente, as pessoas, as atividades 

pedagógicas, os  espaços e em seguida relato cada uma das cincos aulas-passeio 

realizadas, descritas em subitens com o proposito de facilitar a compreensão. 
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4.1.1 A Escola de Educação Básica Teófilo Pires Chaves  e suas práticas educacionais 

 

A Escola de Educação Básica Teófilo Pires Chaves, onde foi realizado está 

pesquisa pertence à rede municipal de ensino do município de Itapipoca-CE. Situa-se na 

localidade de Bastiões-Cruxati, a 24 km da sede do município e 135 km ao noroeste de 

Fortaleza. Foi criada em 1977 devido à necessidade de uma na comunidade, recebendo 

este nome em homenagem ao doador do terreno em que foi construída. 

 

A instituição desenvolve atividades da educação infantil até o Fundamental II, 

com alunos entre três e quatorze anos de idade. Atualmente possui 220 educandos, 13 

professores no quadro efetivo e 5 temporários. 

 

A escola funciona regularmente, sendo no turno da manhã, educação infantil e 

Fundamental I e no turno da tarde o Fundamental I e Fundamental II. Além dos 

professores e estudantes mencionados anteriormente, o núcleo pedagógico é composto 

por diretoria, coordenação e secretaria escolar e dezoito funcionários. 

 

O espaço físico da escola consiste de seis salas de aulas, uma secretaria, uma 

cozinha, três banheiros femininos e três banheiros masculinos, um banheiro de 

acessibilidade e um banheiro na sala da creche, um laboratório de informática com 05 

cinco computadores, uma sala de AEE (Atendimento Educacional Especializado), uma 

quadra esportiva sem cobertura e uma sala de leitura com estantes e diversos livros 

(figura 3). 
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Figura 3. Espaços da Escola 

Fonte: arquivos da escola 

Figura 1: Espaços da Escola- A - entrada da escola.  B- sala de aula. C- Sala de 

informática. D- Sala de leitura. 

 

Atualmente a estrutura física da escola apresenta problemas graves, como 

infiltrações, problemas elétricos, hidráulicos. Recentemente, devido às chuvas, uma 

parte da quadra esportiva desabou. Além disso, as salas de aula não apresentam 

temperatura agradável, sobretudo nas tardes, pois os ventiladores encontram-se 

quebrados. A sala de informática não é eficaz, pois a maioria dos computadores não 

funciona. 

 

 O conselho escolar alega que os recursos financeiros disponíveis não são 

suficientes para os reparos necessários e dizem que há tempos que a comunidade espera 

uma reforma por parte da prefeitura.  

 

A B 

C D 
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Nos espaços físicos da escola podemos visualizar alguns aspectos da pedagogia 

de Freinet como os cantinhos de leitura, cartazes com textos coletivos, painéis com 

desenhos livres, visita a moradores e etc. Embora as aulas-passeio na comunidade 

escolar ainda ocorram timidamente, aos poucos passam a fazer parte das atividades da 

escola, o que muitas vezes não ocorre devido à falta de recursos financeiros. A técnica 

do jornal escolar também é uma atividade desenvolvida na escola (figura 4). 

 

Figura 4. Atividades baseada nas técnicas de Freinet, realizadas pelos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Fanpage Ciências em foco 

 

Outras práticas educomunicativas, além das aulas-passeio,  também podem ser 

percebidas na escola quando pais e comunidade escolar são convidados a participar de 

encontros, eventos, reuniões. As reuniões da comunidade escolar ocorrem 

semestralmente, o que poderia acontecer com maior frequência ( Figura 5).  

 

 

 

 



39 
 

Figura 5: Encontros da comunidade escolar 

 

 Fonte: Arquivos da Escola  

 

Brincadeiras como amarelinha, pega-pega, corrida de saco, jogos com bola, 

corridas e etc, ocorrem em diferentes espaços da escola como quadra esportiva e o pátio. 

(Figura 6), fazem parte de atividades desenvolvida na escola nos momentos de 

recreação. 

 

Figura 6: Atividades de brincadeiras que acontecem na escola 

 

Fonte: Arquivos da escola. 

 

Alguns eventos que envolvem a comunidade escolar como comemorações do dia 

das mães, festas juninas, aniversário da escola fazem parte do plano de ação da 

instituição (Figura 7), o mesmo é construído coletivamente entre professores e núcleo 
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gestor no inicio do ano letivo e no decorrer dele é revisado para ver se as ações atendem 

as necessidades atuais da escola. 

 

Figura 7: Eventos que são realizados pela escola 

Fonte: Arquivos da escola.        

 

   Os professores são todos graduados, a grande maioria possui especializações 

de acordo com suas áreas de ensino. São pedagogos, biólogos, geógrafos, historiadores, 

matemáticos e educador Físico.  Participam sempre de formações continuadas 

oferecidas pela secretaria de educação do município e também em formações 

individuais. A participação em formações continuada é uma preocupação tanto do 

núcleo gestor como dos professores (Figura 8). 

 

Figura 8: Participação dos professores em formações continuadas 

Fonte: Arquivos da escola. 
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Outro programa implantado na escola é a sala de Atendimento Educacional 

Especializado. Trata-se de um programa do governo federal que visa incluir na escola 

regular alunos com necessidades especiais. As famílias desses alunos são partes 

fundamentais nesses processos de inclusão.  

 

A pedagogia de projetos também é trabalhada quando se realiza vários projetos 

como, projeto Dengue, varal literal, projeto nome, projeto leitura e escrita, projeto 

conhecendo o município de Itapipoca e outros. Durante o ano letivo muitos são os 

projetos desenvolvidos. 

 

Entre os programas financeiros do governo federal a escola é contemplada com 

o programa Mais Educação, que tem por objetivo manter os estudantes mais tempo na 

escola.  O outro é o PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), com esses dois 

projetos a escola deveria se manter financeiramente, sendo administrada pelo conselho 

escolar que toma as decisões pelos destinos dos recursos financeiros. O conselho é 

formado por pais, alunos, professores, funcionários que coletivamente tomam as 

decisões referentes ao conselho escolar. 

 

É necessário promover transformações de realidades para isso precisamos de 

escolas participativas, vivas.Com propostas educomunicativas de Soares (2011) e 

Freinet (2004), tendo uma boa convivência entre as pessoas e o fortalecimento da 

pedagogia da comunicação.  

 

 

4.1.2 Aula-passeio: Núcleo Regional de Ofiologia (NUROF- UFC) 

 

A primeira experiência ocorreu em uma visita dos alunos à Universidade Federal 

do Ceará-UFC, em quatro de setembro de dois mil e quinze, para a participação em uma 

aula sobre o tema Serpentes e Ofidismo. A atividade havia sido previamente agendada 

com os monitores do NUROF. Que realizam trabalhos com alunos de escola  de ensino 

básico, tendo como objetivo levar conhecimento, sobre o tema serpentes a esse publico. 
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Antes de levar os estudantes para a aula-passeio foi feita uma sensibilização do 

tema a ser trabalhado, utilizando vídeos, livro-texto e conversas. Chegando à 

universidade, os estudantes mostraram-se ansiosos e empolgados. Nos momentos que 

antecediam a aula os alunos observavam os espaços, mostrando-se muito curiosos. A 

aula-passeio no NUROF-UFC ocorreu no laboratório, sendo orientada por um aluno 

monitor (Figura 9). 

 

Figura 9: Aula-passeio no NUROF- UFC 

Fonte: Arquivo da autora. 

 

 

Na primeira etapa, visitamos a exposição de répteis vivos, sendo as serpentes os 

animais mais numerosos. Os estudantes observaram os animais e interagiam com o 

monitor, perguntando-lhes sobre o nome e curiosidades relacionadas dos animais. Em 

seguida os alunos foram levados para participarem de uma palestra sobre a biologia das 

serpentes, sua importância ecológica, ações em caso de ofidismo, mitos que existem em 

relação a estes animais com o intuito de desmitificar as serpentes. Ao final desta etapa, 

os estudantes foram convidados à fazerem uma nova visita a exposição dos répteis. 

Percebi que voltaram muito mais curiosos e empolgados para reconhecerem os animais 

ali expostos. 

 

No primeiro momento percebeu-se certa estranheza, mas logo se sentiram à 

vontade para conhecerem espaços antes desconhecidos. O contato com pessoas novas 

ampliou suas capacidades comunicativas e os alunos passaram a produzir novos 

conhecimentos por meio de conversações. Surgiram também questões pessoais que 

eram de grande relevância para a vida dos estudantes (quadro 3). 



43 
 

Quadro 3.  Verbalizações dos estudantes. 

 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluno “ Sinto muita vontade de conhecer o resto da UFC, sei que lá tem muitos 

outros lugares, imagino estudar lá” 

Aluna “Precisamos de aulas de campo como essa, onde aprendemos ao mesmo 

tempo desperta a vontade de conhecer, experiência incrível” 

Aluna “Sobre a aula na UFC, gostei bastante, que repita muitas vezes” 

Fonte: Textos dos alunos 

 

Os jovens expressaram que ao conhecer a universidade sentiram vontade de estar 

ali no futuro, como estudantes. Eles também demostraram a vontade de realizar mais 

aulas-passeio, reconhecendo a atividade como um espaço de aprendizagem e de 

experiência. Quando as aulas são elaboradas com o foco na valorização da autonomia e 

protagonismo do estudante o processo de aprendizagem torna-se proveitoso e agradável 

(TRINDADE, 2014). 

 

Romper com os muros da escola e mostrar um mundo ainda desconhecido para 

os alunos pode torná-los mais motivados para a produção do conhecimento. 

Proporcionar vivências, experiências, desperta neles curiosidades. A experiência de 

vivenciar o conhecimento pode aproximá-los da vida. É preciso saber como viver, e 

para isso é necessário um conhecimento compreensivo, íntimo que nos una 

pessoalmente ao que estudamos (BOAVENTURA, 2010).  

 

Quando analisados os textos referentes às serpentes, os alunos apresentaram suas 

percepções. Durante todas as atividades estes animais foram chamados de serpentes, 

entretanto o termo “cobra” também apareceu diversas vezes nos textos dos estudantes. 

Isso demostra, que os conhecimentos já existentes são extremamente significativo na 

aprendizagem (Quadro 4). 
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Quadro 4. Falas dos estudantes sobre o tema serpentes. 

 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluno “ As cobras são um bicho que para algumas pessoas são uma ameaça, 

mas para a ciência não é bem assim” 

Aluna “O que eu achei melhor foi quando eles disseram que as cobras não 

engolem humanos, isso já queria saber a bastante tempo.”    

Aluna “as cobras são beneficentes para a natureza, elas fazem parte das cadeias 

alimentares”   

Aluno “na nossa região existem alguns tipos de cobras como: cascavel, cobra-de 

cipó” 

Aluna “ essa aula foi muito importante para o nosso aprendizado e para mostrar 

que as cobras não são esses monstros que as pessoas dizem” 

Fonte: Textos dos alunos 

 

Ao analisar as falas, percebeu-se que os alunos repercutiram um sentimento 

disseminado pelo medo com relação a estes animais. No entanto reconhecem que eles 

têm alguma importância para a ciência. Essas constatações levam-nos a refletir sobre 

qual será a ideia de ciência que o aluno tem? Começa a aparecer quebras de 

preconceitos, que acreditamos ter ocorrido devido à aquisição de conhecimento, quando 

a aluna relata o alívio em saber que as serpentes não se alimentam de humanos. A partir 

daí novos conhecimentos são produzidos, conceitos são desconstruídos e outros são 

reconstruídos. Para Gallo (2014), aprendermos algo quando nos chama a atenção, nos 

desperta o desejo, nos captura e entramos numa rede de sentidos. 

 

Percebe-se também a importância ecológica das serpentes, que passaram a ser 

referidas como seres pertencentes à natureza. Mesmo tendo a aula ocorrido em 

laboratório, foi interessante perceber que todos os alunos as desenharam como se 

estivessem em seus hábitats naturais (Figura 10).  
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Figura 10: Representação das serpentes 

Fonte: produções dos alunos 

 

 

 

4.1.3 aula-passeio em ambientes próximo da escola 

 

Esta aula-passeio (Figura 11) ocorreu na própria comunidade Bastiões, 

Itapipoca-CE no dia quinze de setembro de dois mil e quinze, em um terreno de área de 

caatinga situado  próximo à escola. Desta forma não precisamos fazer viagens, o que 

geraria custos financeiros e necessitaria da autorização dos responsáveis pelos 

estudantes para viajarem. Portanto, as dificuldades na sua realização são menores. 

 

Ao sair da sala de aula tínhamos uma questão de pesquisa: “como os alunos 

percebem os espaços em que estão inseridos, animais, plantas, o entorno?” Ao sair da 

sala de aula os estudantes foram incentivados a registrarem suas percepções, através de 

fotos, desenhos e registros escritos. Ao retornarmos à sala de aula, o material produzido 

foi recolhido, solicitou-se a produção de textos sobre a aula realizada. Segundo 

Trindade (2014), esta atividade envolvendo registros fotográficos e observação do 

espaço local pode proporcionar experiências capazes de ajudar os alunos a terem 

cuidado com o ambiente e seus espaços.  

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Figura 11. Aula-passeio no ambiente próximo da escola 

 Fonte: Arquivos da autora.                                             

 

 

A atividade teve duração aproximada de uma hora, visitamos espaços como a 

casa de farinha, um córrego. Eles puderam observar animais, um córrego próximo da 

escola, observar atividades que são fontes de renda da comunidade e alterações 

ecológicas (Quadro 5). A princípio houve dificuldade para a saída de dentro da sala de 

aula, talvez pelo fato de não ser hábito dos  alunos esse tipo de aula, deixando-os 

bastante eufóricos e agitados. Ao retornar a sala oriento a fazerem seus registros 

escritos, onde é descrito o que ocorreu, o que sentiram durante a realização da atividade, 

alguns trechos dos relatos podem ser visualizados no (quadro 5). 

 

Quadro 5. Verbalizações dos estudantes sobre os espaços da comunidade 

 

Fonte: textos dos alunos 

 

 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluna “gostei muita da experiência, aprendi muito mais” 

Aluna ” No córrego é mais ventilado que na escola, por que há muitas plantas” 

Aluna “o córrego está aterrado, está seco” 

Aluna “O córrego está seco e é tudo culpa do homem” 

Aluna “Lá no córrego é muito ventilado, o clima é muito melhor” 
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Nos relatos dos estudantes, podemos perceber as questões ambientais, 

preocupação com o fato do córrego estar seco, sendo atribuído ao homem  como 

causador destes problemas ambientais. A experiência da aula-passeio torna-se uma 

vivência positiva que proporciona aprendizagem. Observou-se que o interesse na 

realização e participação da aula é mais relevante entre as meninas (figura 12). Que 

participam mais interagem entre si, fotografam e nos retornos são mais empolgadas nas 

realização dos registros escritos. Os meninos pouco participam demostram desinteresse, 

poucos querem aparecer nos registros fotográficos.   

 

Figura 12. Observação dos espaços da comunidade 

 Fonte: Arquivos da autora                                                  

 

 

Os estudantes discutiam com os colegas suas descobertas, demostrando alegria e 

satisfação na realização da atividade. Questões como problemas ambientais, a economia 

local, interações e relações ecológicas foram observados nos desenhos produzidos pelos 

estudantes. 

 

Dos vinte estudantes convidados a participarem das aulas, nesta aula cinco 

abandonaram a aula logo no início, mostrando desinteresse pela atividade. Os 

estudantes eram livres para a realização das atividades, produção dos textos e 

participação ficava a critério deles a participação.  
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4.1.4 Aula-passeio: reconhecendo os espaços em que estão inseridos 

 

 

Entendendo que pesquisar como os alunos percebem os espaços em que estão 

inseridos, animais, as plantas, região era bastante complexa, no dia vinte e nove de 

setembro de dois mil e quinze voltamos a campo e desta vez propusemos esta questão. 

Iniciamos a aula conversando com os estudantes que iriamos fazer mais uma aula 

passeio nos arredores da escola (figura 13), em um terreno próximo, sendo uma área de 

caatinga, onde se pode encontrar plantas e animais típicos desta região. Então, logo no 

início da aula, surgiu o tema “caatinga” com ênfase nas plantas que são comuns na 

região. Para Trindade, (2014) a realização de aulas em espaços não formais pode 

possibilitar a integração entre as informações da observação nos espaços com os 

conceitos estudados. Podendo assim construir um conhecimento contextualizado com a 

realidade do aluno. 

 

 

Figura 13: Problematizando o próprio ecossistema 

Fonte: Arquivos dos alunos. 

 

 

   Novamente é percebido animação e empolgação por parte dos alunos, 

claramente perceptíveis nas falas dos estudantes (Quadro 6).  
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Quadro 6. Percepções e sentimentos dos estudantes.            

Fonte: textos dos alunos 

   

   Os sentimentos dos estudantes, como a vontade de sair da rotina sala de aula e 

vivenciar atividades onde se possa aprender com cooperação e prazer foram expressos 

nas falas. As plantas citadas, são típicas da região, tornando possível trabalhar 

conhecimento local, saberes próprios do estudante e aprendizagem contextualizada com 

suas realidades. Pozo; Crespo (2009), dizem que não existe dúvida sobre o 

enriquecimento didático que a saída da sala de aula e o contato com sua realidade 

proporcionam ao aluno, nem sobre sua contribuição para sua educação cidadã. 

  

Um fato bastante interessante chamou a atenção da pesquisadora, quando a aluna 

disse: “essa foi a foto que mais gostei, por que o grupo está junto” (Figura 14). O 

trabalho em grupo, o prazer e a cooperação foi o que mais sensibilizou a aluna, que para 

a pedagogia de Clestin Freinet é o que deve ser levado em consideração. Para ela em 

uma aula-passeio os educandos estão juntos. Aqui cabe o questionamento: na sala de 

aula os alunos não estão juntos? O fato deles aprenderem com cooperação nas aulas-

passeio sensibiliza tanto os alunos com a pesquisadora professora que também sentir 

satisfação de perceber que os estudantes estão produzindo conhecimento com 

cooperação e prazer. 

 

 

 

 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluna “Foi muito legal, pois é outra forma de aprender, sem ser na rotina de sempre” 

Aluna “Os alunos ficaram felizes eles gostaram de ter saído,...eu vi como era feliz a 

cara dos meus colegas”. 

Aluna “ Uma planta que mais chamou atenção foi o cacto” 

Aluna “nós estávamos conversando sobre as plantas da região ,mufumbo, malicia...” 

Aluna “...plantas como mufumbo, catingueira, malicia, carrapicho são plantas típicas 

da região”. 
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Figura 14: Grupo de estudantes envolvidos na pesquisa                                           

 Fonte: Arquivo da aluna.   

 

 

Nos relatos escritos vão surgindo às questões ambientais, como derrubada de 

arvores, queimadas, poluição (Quadro 7). 

 

 

Quadro 7:  Percepções dos estudantes sobre os problemas ambientais      

Fonte: textos dos alunos 

 

Os conceitos vão surgindo à medida que as aulas são desenvolvidas, percebe-se 

que mais uma vez são retratados os problemas ambientais, começa a aparecer um elo 

entre o que é visto na sala de aula, as teorias dos livros didáticos com as experiências 

das aulas-passeio, juntando a teoria e a vivência. 

 

Ao voltar para a sala de aula percebo que os estudantes retornam cheios de 

indagações, sobre o que foi visto durante a aula-passeio, as perguntas são dirigidas a 

professora e também aos colegas. Em todos os retornos a sala de aula, observo certa 

concentração na escrita do texto. Aparentemente a aula-passeio desperta neles o desejo 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluna “derrubada das árvores para fazer carvão, desse carvão causa a poluição do 

ar” 

Aluna “tinha também problemas ambientais, os desmatamentos, derrubada de 

árvores e queimadas” 
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de produzir, é mais fácil escrever sobre o que foi vivenciado, sentido. A realização da 

aula-passeio facilitou a contextualização dos conceitos.  

 

 

4.1.5 Aula-passeio: caatinga 

 

Nesta aula foi realizado em vinte de outubro de dois mil e quinze, após o período 

das avaliações bimestrais atividade pedagógica comum na escola. Retornamos nossas 

atividades com a temática caatinga quando percebo em atividades anteriores que os 

estudantes pouco sabem sobre esse tema e também por que percebo o interesse deles em 

conhecê-lo. Não é justificável que os estudantes desconheçam o ecossistema em que 

estão inseridos, pois acreditamos que só conhecendo é que podemos cuidar e preservar. 

 

 Ante de sairmos da sala de aula foi feito previamente uma apresentação do tema 

a ser trabalhado, utilizando o livro didático e vídeos, no livro didático o tema é bastante 

fragmentado sendo reduzido a um tópico dentro de um capitulo. O vídeo utilizado foi 

vídeos curtos que apresentava área de caatinga, sendo visualizados plantas, animais e 

espaços típicos dessas áreas. A aula foi realizada em um terreno ao lado da escola, na 

comunidade de Bastiões, entretanto percebeu-se que os alunos conhecem pouco sobre o 

ambiente estudado. 

 

Como ocorreu das outras vezes, as alunas se mostram mais empolgadas e 

curiosas, fazendo anotações e indagações, enquanto que os meninos pareciam mais 

dispersos e pouco participativos (Figura 15). 
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Figura 15: Participação na aula-passeio: caatinga 

 Fonte: Arquivos da autora. 

 

 

  Houve uma maior apropriação dos espaços pelos estudantes e percebi que eles  

sentiram-se bem mais à vontade para explorar os ambientes. Em aulas anteriores já 

havíamos visitado aqueles espaços (porém sem a sensibilização antes da atividade) e 

talvez por causa disso, os mesmo estavam se sentindo mais confiantes para pesquisar o 

ambiente (figura 16). 

 

Figura 16. Conhecendo espaços da caatinga              

 Fonte: Arquivos da autora.   

 

   Durante a aula surgiu um questionamento: Por que não era possível ver 

animais naquela região? Logo algumas hipóteses foram levantadas para responder à 

pergunta (quadro 8). 
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Quadro 8. Explicações dos estudantes sobre a ausência de animais naquele espaço.      

                                  

Fonte: Textos dos alunos 

 

Percebeu-se nas falas que eles conseguem se ver como seres que interferem no 

equilíbrio natural do ecossistema, quando o aluno acrescentou que por causa do barulho 

os animais acabaram fugindo. Sendo possível trabalhar a relação homem e ambiente, 

conceito de extinção das espécies e preservação. É percebido que eles estão atentos para 

o que está ocorrendo ao redor durante a aula-passeio, vivenciando o conhecimento 

produzido. 

 

Ao retornamos a sala de aula foram solicitado os textos escritos, porém desta vez 

eles tinham duas questões norteadoras. Que foram as seguintes: O que vocês 

perceberam no ambiente em que foi realizada a aula-passeio? Como vocês se sentiram 

na realização da aula-passeio? As verbalizações dos estudantes para estas indagações 

encontram-se nos quadros 9 e 10. 

 

Quadro 9. O que vocês perceberam no ambiente em que foi realizada a aula-passeio? 

Fonte: Texto dos alunos 

 

 

 

 

 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluno “Fazemos muito barulho, assusta os animais” 

Aluna “Os animais estão em extinção” 

Aluna “não há animais, o homem está destruindo os animais” 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluna “ É um ambiente que provavelmente, já teve muitas árvores, mas hoje vimos 

queimadas, as árvores que tinha, estavam muito secas” 

Aluna “na mata eu só vi dois passarinhos e um formigueiro” 

Aluna “Nós percebemos, animais, plantas o ambiente” 
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Quadro 10. Sentimentos na realização da aulas-passeio. 

 

Fonte: textos dos alunos 

 

Nos trechos citados acima foi perceptível que na experiência das aulas-passeio, 

os estudantes aprenderam através do trabalho em grupo com alegria e prazer. No 

entanto, também foi observada certa rejeição à aula, quando o aluno diz que a aula é 

uma “besteira” não reconhecendo na ação uma atividade pedagógica capaz de promover 

uma aprendizagem efetiva. Provavelmente a sua rejeição não foi à metodologia 

utilizada, mas sim à temática, sendo todo o contexto ambiental reduzido a mero “mato”. 

 

4.1.6 Aula-passeio: problemas ambientais da comunidade 

 

A temática desta aula surgiu nas demais aulas, quando o problema em questão 

surge nos textos dos estudantes, nos desenhos e nas fotos. A partir dai, foi organizado 

uma aula-passeio para discutir sobre o tema que ocorreu em dezessete de novembro de 

dois mil e quinze. De início, como em outras aulas, a sensibilização do tema foi feita 

com vídeos, através do livro-texto, bem como utilizando as fotos retiradas pelos 

estudantes nas atividades anteriores. Nesta aula nossos olhares estiveram voltados para 

essa problemática.  

 

 

 

ESTUDANTES FALAS 

Aluna “Me sinto muito bem, pois ao mesmo tempo que estamos aprendendo, 

estamos em uma aula de lazer”  

Aluna “me sinto a vontade, aprendo muitas coisa” 

Aluna “me sinto livre, alegre, eu adorei a aula-passeio, muito legal é inovador” 

Aluno “acho uma besteira, sou acostumado a ver mato” 

Aluno “Por que estamos livres” 

Aluna “estamos sempre juntos para aprender mais uns com os outros” 

Aluna “É uma aula para todos aprendermos juntos” 
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Logo ao sair da escola, os estudantes observam a presença de lixo nas 

imediações, e muitas outras questões surgiram no decorrer da aula (figura 17). 

 

Figura 17: Sensibilizações dos estudantes sobre a temática- problemas ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos dos alunos. 

 

 

As questões ambientais são bastantes presentes na sociedade moderna. Portanto, 

problemas de tais relevâncias facilmente surgiriam em aulas-passeio realizadas em 

ambientes naturais. É de suma importância, que jovens estudantes sejam sensíveis a tais 

problemas, já que quando conhecemos somos capazes de transformar nossa realidade. 

 

Gamboa, (2014) diz que para conhecer é preciso compreender os fenômenos e 

suas diversas manifestações e nos contextos, para se conseguir isto o sujeito deve 

intervir, participar e somente na experiência e vivência conseguimos. 

 

No retorno a sala de aula, os estudantes escreveram seus textos, tendo uma 

pergunta norteadora: Que problemas ambientais foram observados na aula-passeio? 

(Quadro 11). 
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Quadro 11.  Problemas ambientais percebidos na comunidade 

Fonte: textos dos alunos 

 

As questões presentes nas fotos, também surgiram nas falas, ficando claro que os 

jovens estavam sensíveis a tais problemas, proporcionando abertura para o 

desenvolvimento de trabalhos com essa temática. As problemáticas surgidas, podem ser 

observadas em trechos retirados dos textos dos estudantes (Quadro 12). 

 

Quadro 12. Temática: problemas ambientais da comunidade. 

 

Fonte: textos dos alunos 

 

Os estudantes fizeram relações entre o que foi visto na aula-passeio e o que era 

aprendido através dos livros-textos, reconhecendo o lixo como causador de doenças, 

fonte de poluição dos recursos naturais e, sobretudo apontando o homem como o 

causador desses problemas, compreendendo que na maioria das vezes isso resulta das 

ações de renda e consumo.  

 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluna “as pessoas jogam lixo em qualquer lugar, no meio da rua, ao ar livre” 

Aluna “queimadas, derrubada de árvores, lixo” 

Aluna “desmatamento, derrubadas de sabiá” 

ESTUDANTES VERBALIZAÇÕES 

Aluna “O lixo causa muita poluição, polui a água, o solo” 

Aluna “O lixo atrai doenças, além do tempo para se decompor, o que prejudica a 

natureza” 

Aluna “As pessoas derrubam as árvores, para fazer carvão que polui o ambiente” 

Aluna “Todas as plantas são seres vivos, como nós, as pessoas destroem à natureza” 

Aluna “As pessoas desmatam para fazer plantações, produzir carvão para o 

consumo” 

Aluna “A derrubada das árvores prejudica as animais e a natureza” 
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É preciso que os alunos interpretem novos problemas e que vinculem os 

conhecimentos escolares com a sociedade o qual estão imersos (POZO; CRESPO, 

2009). Os jovens precisam aprender a enfrentar os problemas de um modo mais ativo e 

autônomo, sendo capazes de transformar suas realidades.  

 

4.2 Produções coletivas dos estudantes 

 

Durante a realização de todas as aulas os estudantes foram incentivados a 

produzirem desenhos, textos e fotos que relatassem suas percepções e sentimentos 

surgidos durante as aulas-passeio. Algumas produções sensibilizaram mais a 

pesquisadora, pois acredito que mais representa os fenômenos, os sentimentos, os 

acontecimentos ocorridos nas aulas-passeio e os destaco a seguir (Figura 18).  

 

Figura 18: Textos dos alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte. Retirado dos textos dos alunos. 

 

 

 

Tanto os desenhos como os textos são produções que ocorreram como 

sensibilização das aulas-passeio. Outras produções podem ser visto nos anexos E e F. 

Quando peço para registrarem em fotos o que mais lhes sensibilizaram, surgiram as 

seguintes (figura 19). 
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Figura 19: Imagens que mais sensibilizaram os estudantes  

     

 

Fonte: Arquivos dos alunos                                   

 

 

Percebe-se que o ambiente em que os alunos estão inseridos foi visto com olhar 

diferenciado nas aulas-passeio. Agora as paisagens rotineiras, muitas vezes 

despercebidas, passaram a serem vistas com olhares mais sensíveis. Os estudantes 

passam a se reconhecer como seres integrantes na construção do conhecimento. Nas 

fotos seguintes (figura 20) são apresentadas mais imagens que sensibilizaram os 

educandos. 
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Figura 20. Percepções dos estudantes em relação ao ambiente caatinga 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivos dos alunos. 

              

 

 

Foi apresentado o desmatamento que hoje é extremamente presente nas florestas, 

inclusive na caatinga, o olhar dos educandos é sensibilizado por tal problema. O 

contraste aparece na foto que representa a flor do Anacardium occidentale (cajueiro, 

figura 20 b) planta extremamente comum na região, que na maioria das vezes passa 

despercebida, mas que numa aula diferenciada como essa, recebeu atenção. 

 

São destacados também desenhos que representaram as percepções dos 

estudantes em relação aos seus espaços, com o que mais lhes chamou atenção nas aulas-

passeio, e apareceram os seguintes desenhos (Figuras 21 e 22). 

 

Figura 21: Desenhos dos estudantes sobre seus espaços 

Fonte: Retirado dos textos dos alunos               

 

 

20 a 
20 b 
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Figura 22: Desenhos dos estudantes sobre o que mais lhe chamaram atenção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Textos produzidos pelos os alunos 

 

 

As questões ambientais estiveram bastantes presentes nas produções dos alunos 

(figura 23). A natureza e o ambiente estão muito ligados à vida deles, pois em quase 

todos os momentos isso foi demostrado através dos desenhos, fotos e falas. Discutir 

questões ligadas às realidades dos educandos proporcionou uma aprendizagem relevante 

para estudantes e professora. Trabalhar conceitos contextualizados a realidades dos 

estudantes proporciona uma produção do conhecimento para a vida.   
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Figura 23: Fotos representando problemas ambientais da comunidade 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos dos alunos. 

 

 

 

  Concluo este item com o pensamento de uma aluna, deixando transparecer seus 

sentimentos em relação ao meio ambiente quando escreve:  

“Qual é a razão para causarmos problemas ambientais à natureza? 

Nós vivemos nela 

Nós somos Ela” (Aluna do 7°ano) 

 

 

 

4.3  Caminhos percorridos: descobertas 

 

A realização de aulas-passeio além de permitir o elo entre a teoria e a prática, 

permitiu a construção do conhecimento com a vivência (figura 24). Para se construir 

uma educação transformadora é fundamental que os alunos compreendam os 

conhecimentos científicos como uma construção social e humana (TRINDADE, 2014). 

A transformação ocorre quando os alunos e educadores assumem seus papeis como 

protagonista na sua aprendizagem. 
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Figura 24. Aula-passeio em ambientes naturais   

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fonte: Arquivos da autora. 

 

 

As grandes dificuldades que os professores de ciências vivem hoje na sala de 

aula se da devido às tentativas de manter suas práticas tradicionais, onde o professor 

fala e o aluno escuta. É preciso buscar a aplicação de novas propostas educacionais 

onde o aluno possa construir conceitos (POZO; CRESPO, 2009). As aulas-passeio 

podem proporcionar essa educação que resulta na transformação e CONSTRUÇÃO do 

conhecimento, pois permiti a vivência, o empoderamento e autoria na construção do 

conhecimento (Figura 25). 
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Figura 25. Esquema chave do modelo de aprendizagem em aulas-passeio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criado pela autora. 

 

 

Vários foram os conceitos que emergiram nas aulas-passeio. Um deles foi a 

relação do homem como o ser “causador” de problemas ambientais, como 

desmatamento, derrubada de árvores e queimadas. Esses problemas foram citados pelos 

alunos e observados nas aulas-passeio. Cada vez mais nossa sociedade se preocupa com  

as questões ambientais, o que é percebido também entre os alunos. A escola é o espaço 

adequado para a tomada de consciência da existência dos problemas ambientais, onde o 

aluno deve estar preparado para participação ativa na transformação da sociedade. 

 

Outro conceito que surgiu foi à satisfação de estar pesquisando junto, que foi 

relatada pelos jovens durante as aulas-passeio. O grupo aprende junto, durante esses 

momentos, e eles discutiram suas ideias, fotografaram, dialogaram entre si. Isso 

proporcionou prazer aos alunos por aprenderem com cooperação mútua. A cooperação é 

uma forma de construção social do conhecimento, a escola e o professor necessitam 

trabalhar as relações do grupo, tendo como objetivo o crescimento pessoal e social de 

cada um (ELIAS, 2010). 
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Estar livre, sentir–se livre proporciona aos educandos a vontade de aprender, 

pois os mesmo ficam entusiasmados para conhecerem outros ambientes antes não 

explorados. Para Pozo; Crespo (2009), os alunos não querem aprender por estarem 

desmotivados, sendo a falta de motivação um dos problemas mais graves do 

aprendizado. Para aprender é preciso esforçar-se e para se esforçar é preciso que o 

estudante tenha motivo. 

 

Curiosidades são despertadas no aluno quando lhes é proporcionado um 

conhecimento concreto, onde se pode vivenciar e, portanto construir um saber efetivo. 

Quando a curiosidade é despertada, logo desencadeia o desejo de conhecer.  

 

Cooperação e prazer surgem quando a aluna diz que percebe a “felicidade” dos 

colegas e dela ao realizar as aulas-passeio. Os conhecimentos dos alunos adquiridos nas 

trocas e cooperação são as bases para a construção de uma escola viva (ELIAS, 2010). 

Aqui destaco alguns pontos importantes que surgiram em relação às aulas-passeio: 

 

Conhecimento local: as aulas-passeio permitem produzir um conhecimento 

contextualizado com a realidade dos alunos, em ambientes naturais pode se abordar 

temática ligada à flora e fauna local, ambientes. Em outros ambientes pode-se trabalhar 

cultura, economia, os espaços, explorando contextos da comunidade. A construção do 

conhecimento está acoplada à realidade sendo o ambiente de extrema importância para 

isso (PELLANDA, 2009).  

 

Desvalorização: ao mesmo tempo em que existe um interesse pelas aulas-

passeio, há também a desmobilização de uma parte significativa dos estudantes. 

Podemos supor que seja por desconfiarem da efetividade da aula, um número 

significativo de alunos abandona logo no início a aula. Parece que estes educandos não 

veem sentido no que está sendo feito, afirmando que a aula é “besteira”, por estarem 

acostumados com aulas tradicionais dentro da sala de aula. Por isso acabam não 

acreditando na potencialidade das aulas-passeio como uma metodologia efetiva na 

produção do conhecimento. 

 

Prevalecendo os conhecimentos existentes: é perceptível que os conhecimentos 

trazidos pelos alunos são fundamentais na produção de novos conceitos. Mesmos 
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trabalhando novos termos, conceitos que o aluno traz consigo, permanecem. Para 

Pellanda (2009) não existe um conhecimento sem experiência pessoal, onde o ser do 

conhecimento surge junto com o seu conhecer. 

 

Livrando-se de preconceitos: quando produzimos um conhecimento efetivo, 

passamos a desconstruir conceitos e reconstruí-los.  Muitas vezes conceitos repassados 

nos livros-textos, no cotidiano do aluno. Essa quebra de preconceitos surge quando o 

educando é sensibilizado, quando passa a ser protagonista da ação. 

 

Nas rodas de conversa os estudantes expressaram seus sentimentos diante dos 

acontecimentos. Tais sentimentos refletem as relações destes com o meio ambiente, 

animais, plantas e situações do cotidiano. A natureza fica muito presente no imaginário 

dos alunos, quando eles se sensibilizam com os problemas ambientais existentes como 

lixo, queimadas, derrubadas de árvores e desmatamento. Relatando que o desmatamento 

é um problema que vem afetando a caatinga. Em relação ao lixo foram citados os males 

que ele pode causar a natureza, tipo poluição do solo, das águas, sua relação como 

causador de doenças. 

 

Ficou claro que a aula que mais despertou suas atenções foi àquela realizada em 

Fortaleza, devido à ida a lugares antes desconhecidos. Foi proporcionada uma 

experiência que para eles será sempre lembrada.  

 

Sentindo-se valorizados: é evidenciado um sentimento de valorização, quando 

expressaram se sentirem importantes por terem participado desta pesquisa. “Fomos 

convidados por que a professora nos ama” frase expressa por uma aluna da turma. O 

sentimento de motivação é extremamente importante para o aprendizado, enquanto a 

falta de motivação é um dos principais causa do fracasso escolar. 

 

Como resultado das vivencias pedagógicas com os estudantes nas aulas-passeio 

foi elaborado um guia de aulas-passeio, que proporciona ao professor uma proposta de 

atividade que orienta os estudantes durante realizações de aulas-passeio em ambientes 

naturais. O guia facilita a organização dos conhecimentos dos alunos vivenciados nas 

aulas e permite ao professor o conhecimento acerca da aprendizagem do aluno. Sendo 

este guia o produto educacional deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitas são as dificuldades ainda presentes na rede pública de ensino, como 

desvalorização dos professores, desmotivação dos alunos, falta de recursos humanos e 

financeiros, hierarquização e burocratização dos processos. Assim, produzir 

conhecimento se torna cada vez mais delicado diante dessas situações.  No entanto, 

neste trabalho procuramos construir um conhecimento a partir da vivência, experiência 

e realidades dos estudantes, proporcionando atividades diferentes do cotidiano do aluno, 

e fazendo com que fossem valorizados ambientes comuns do seu cotidiano. 

 

A partir das experiências de vivências dos conhecimentos, percebemos que as 

aulas-passeio proporcionaram uma relação pedagógica entre a teoria e a prática, 

permitindo aos estudantes a produção de um conhecimento atrelado às suas realidades. 

Ações como atividades de aula-passeio se tornam significativas por darem sentido ao 

que está sendo aprendido. 

 

Embora as dificuldades encontradas na produção do conhecimento sejam muitas, 

é necessário buscar novos espaços de aprendizagens que despertem nos estudantes a 

vontade de conhecer. Os meios de aprendizagem aqui pesquisados foram as aulas-

passeio, que podem ocorrer em diferentes espaços fora dos muros da escola, como 

praças, museus, sítios, praias, serras ou até mesmo em ambientes nos arredores da 

escola. A comunidade onde a escola está inserida é um excelente meio de produção, 

pois empodera o aluno que se sente como parte do conhecimento produzido.  

 

Conversas com moradores, visita a espaços da comunidade, como casas de 

farinha, córregos, açudes, terrenos podem caracterizar-se como novos espaços de 

aprendizagens onde o educando é livre para produzir e construir conhecimento.  

 

No caso especifico deste estudo, a Escola Teófilo Pires Chaves não apresentava 

uma estrutura física adequada que facilite a vivência de práticas educomunicativas, seja 

para a práticas de esportes, espaço de lazer, laboratórios, acesso a internet e 

computadores. O local dispunha de poucos recursos financeiros o que dificultou a 

realização de algumas atividades como as aulas-passeio por exemplo. 
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Durante a realização das atividades, as principais dificuldades foram às saídas da 

sala de aula a campo. Isso se tornava mais difícil ainda quando necessário o transporte 

para o deslocamento dos estudantes.  

 

Percebeu-se certa rejeição as aulas-passeio por parte de uma pequena parcela da 

comunidade escolar, os pais dos alunos sentiram receio de autorizarem a participação na 

pesquisa. Por acharem serem perigoso os estudantes fazerem viagens. Acostumados a 

aulas tradicionais, onde o aluno se limitava às salas de aula, vendo as novas atividades 

como uma “enrolação” da professora, desconsiderando assim a importância dessa 

metodologia de ensino. Aparentemente a busca de novos espaços de aprendizagem é 

mais complicada quando a escola ainda é ligada a práticas  tradicionais com a limitação 

do aluno à sala de aula. 

 

Em todos os momentos os alunos expressaram a satisfação de estar livre e o 

prazer por estarem pesquisando juntos. O uso de tecnologias como celulares, câmeras 

digitais se configuram como um meio que pode auxiliar as práticas do professor. Os 

registros fotográficos dos alunos durante as aulas foram utilizados como apoio à 

produção dos textos. A utilização das fotos produzidas proporcionou o entendimento 

dos fenômenos que estavam ocorrendo.  

 

Os conceitos surgiram à medida que as atividades eram realizadas, como a 

alegria em participar de aulas-passeio, o desejo de conhecer outras ambientes, a 

satisfação de trabalhar junto, a motivação em conhecer. 

 

Ao se tornar um ser ativo na produção do conhecimento, o sujeito assume uma 

posição reflexiva de seu papel na sociedade, passa a valorizar o trabalho em grupo. É 

preciso que os espaços educativos se tornem ambientes que motivem os estudantes. 

Acredita-se que a falta de motivação é uma das principais causa do desinteresse dos 

educandos pelo o que é produzido nas salas de aulas. 

 

Nas aulas-passeio foram produzidos conhecimentos sobre ecossistemas, 

serpentes, caatinga, plantas típicas da região, interações ecológicas, problemas 

ambientais da comunidade os quais foram expressos nos textos, desenhos e fotos. No 
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entanto os saberes construídos não se resumem as temáticas aqui citadas, foram 

conhecimentos transdisciplinares.  

 

Ultrapassar os muros da escola e proporcionar vivências e experiências aos 

estudantes pode torna-los mais motivado, pois desperta neles curiosidades. Os 

estudantes se mostraram sensibilizados em relação às questões ambientais, em seus 

textos, desenhos e fotos são relatados diversas vezes questões ligadas ao desmatamento, 

poluição, queimadas e lixo.  
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APÊNDICE A- GUIA DE OBSERVAÇÃO DE AULAS-PASSEIO 

 

1. Foi apresentado tema na aula? Caso tenha sido, qual foi o tema? 

 

2.Quais foram as falas dos estudantes durante  a aula? 

 

3.Sugiram conceitos durante a aula? Caso tenha surgido cite. 

 

4.Foi possível observar algum sentimento expressado pelos alunos/as? 

 

5.O que os estudantes mais gostaram? 

 

6.Descrever o que ocorreu durante a aula. 

 

7.Quais foram as minhas percepções de pesquisadora? 

 

8.Deste encontro quais foram minhas avaliações? 
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APÊNDICE B- QUADROS DE CONCEITOS QUE SURGIRAM NAS AULAS-

PASSEIO 

 

Conceito 

(Fenôme

no 

rotulado) 

Propriedad

e 

(característi

ca, 

definição) 

Dimensão 

(Localizaçã

o da 

propriedade

) 

Texto dissertativo
1
 

 

 

 

 

 

Culpa do 

homem 

Causador Devasta 

tudo 

Um dos conceitos que emerge nas aulas-passeios é 

a relação do homem como “causador” dos 

problemas ambientais. Os estudantes identificam 

no homem a “culpa” pela devastação da natureza. 

 

Responsáve

l  

Derruba 

árvores  

Outro conceito que surge é a devastação como a 

derrubada de árvore, que geralmente ocorre para a 

produção de carvão e também para o plantio de 

culturas de subsistência. Questões ambientais 

estão atreladas a economia da comunidade.    

   Gerador Queimadas As queimadas também surgem como questão 

ambiental, presentes na comunidade, sendo o 

causador o homem, sabe que isso ocorre muitas 

vezes por desconhecimento de outras técnicas de 

preparação de terrenos para o cultivo de culturas 

de subsistência.    

 

Abandon

ar/ 

ficar na 

aula- 

passeio 

 

 

(Des) 

interesse 

Um terço 

abandonou 

a aula. 

Cinco logo 

no inicio.  

Ao mesmo tempo em que existe um interesse 

pelas aulas-passeios existe também a 

desmobilização de uma parte significativa dos 

alunos. Certamente por desconfiarem da 

efetividade ou mesmo do valor da aula-passeio, 

um número significativo abandona a aula logo no 

início. 

(Des) 

motivação 

As meninas  

são as que 

mais 

participam 

Percebe-se durante as aulas a maior participação é 

das alunas, sendo que os alunos abandonam a aula 

ou não mostram interesse no que está sendo 

realizado. Parecem que não veem sentido no que 

esta sendo feito. 

(Des) 

valorização 

“Besteira” Quando indagado aos alunos o porquê do 

desinteresse na aula, um deles responde que é 

“besteira” “estou acostumado a ver mato”. Não 

sabemos ao certo se é por estarem acostumados a 

terem aulas tradicionais dentro de salas de aulas, 

então acabam não acreditando na potencialidade 

das aulas-passeio como metodologia de produção 

do conhecimento de maneira efetiva. 

 

 

 

                                                             
O os conceitos surgem na realização das aulas, através dos alunos, anotações feitas e também na análise 

dos textos elaborados pelos estudantes após as aulas-passeio.  
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Conceito 

(Fenômen

o 

rotulado) 

Propriedade 

(característic

a, definição) 

Dimensão 

(Localização 

da 

propriedade) 

Texto dissertativo
2
 

 

 

 

 

Livrando-

se de 

preconceit

o 

 

 

Conhecer 

 

“As 

serpentes não 

engolem 

humanos” 

É observado nos textos da aula com o tema serpentes 

que alguns mitos sobre este assunto são descontruídos, 

e reconstruído novos conceitos, quando expresso o 

alivio por saber que as “serpentes não engolem 

humanos”  um novo conceito é construído na cabeça 

dos estudantes, um conhecimento  verdadeiro, 

significativo. 

 

 

Reconhecer 

“as serpentes 

não são os 

monstros que 

as pessoas 

dizem” 

É construído um aprendizado que desconstrói 

conceitos presentes nos livros didáticos e também no 

imaginário dos alunos resultados de uma cultura onde 

as serpentes são envolvidas por mitos e crenças não 

verdadeiras. 

 

Reconstruir 

 

“As 

serpentes são 

beneficentes 

para a 

natureza” 

Aqui já surgem as serpentes como seres integrantes da 

natureza, participantes das cadeias alimentares. 

Tornando

-se mais 

curiosos 

Estimulados Desejo de 

conhecer a 

universidade 

A aula-passeio realizada na UFC torna o aluno 

estimulado a conhecer outros ambientes da 

universidade, despertando também o desejo de estudar 

na universidade. 

Entusiasmad

os 

Vontade de 

conhecer 

sobre 

caatinga 

Um conceito que surge durante as aulas-passeio é o 

entusiasmo dos alunos em realizar as aulas, conhecer 

sobre a caatinga, sobre os organismos vivos presentes 

naquele ambiente.   

Animados Vontade de 

conhecer 

outros 

ambientes 

É expresso o desejo de realizar outras aulas-passeio, 

portanto é despertado neles a vontade conhecer outros 

ambientes.  

Aproprian

do-se do 

espaço 

Ansiosos    

Mundo 

desconhecido 

Demostram 

estranheza 

É percebido no primeiro momento das aulas que os 

estudantes demostram certa estranheza, mas logo eles 

apropriam-se dos espaços. É observado que ficam 

ansiosos e curiosos para conhecer estes espaços antes 

desconhecidos. 

Curiosos   

Vontade 

de 

conhecer 

Aulas-

passeio 

Desperta a 

vontade de 

conhecer 

As aulas-passeio despertam a vontade de conhecer 

quando proporciona a vivência, a experiência. Quando 

o conhecimento é vivenciando facilita a sua 

apropriação e assim desperta neles a vontade pelo 

conhecimento. 

Desejo de 

sair da 

rotina 

Interesse  Gostar muito 

da aula-

passeio 

O interesse em sair da rotina da sala de aula surge 

quando é expresso o desejo que as aulas-passeio se 

repitam várias vezes, a aluna diz ter gostado muito da  

aula-passeio. 
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Conceito 

(Fenômen

o 

rotulado) 

Propriedade 

(característic

a, definição) 

Dimensão 

(Localização 

da 

propriedade) 

Texto dissertativo
3
 

 

Prevalece

ndo o 

conhecim

ento 

existente 

 “as cobras” Apesar de durante a aula-passeio sobre serpente o 

termo cobra não ser abordado e estes animais serem 

tratados como serpentes, nos texto dos  alunos  se 

referem aos animais como cobra, observando assim 

que os conhecimentos já existentes nos estudantes são 

extremamente significativos na aprendizagem. 

 

 

Surgindo 

temas do 

meio 

ambiente 

Questões 

ambientais  

Desmatamen

to 

Os temas ligados ao meio ambiente logo surgem nas 

aulas é observado e relatado nas falas, nas fotos, nos 

desenhos, os problemas ambientais existente na 

comunidade e que também são comuns em outras 

regiões, como o desmatamento. 

 

Questões 

ambientais 

Queimadas Outro conceito, que surgem são as queimadas, bastante 

comum na comunidade. O que causa a poluição 

ambiental e pode trazer problemas de saúde a 

população.  

Questões 

ambientais 

Derrubada de 

árvores  

Em fotos é registrada pelos alunos uma prática 

bastante comum nos últimos tempos à derrubada de 

árvores, geralmente para a queima e produção de 

carvão.  

Sentindo 

satisfação 

de está 

pesquisan

do junto 

Grupo “Grupo está 

junto” 

É relatado que nas aulas-passeio o grupo aprende 

junto, por que eles conversam, fotografam, discutem 

suas ideias aprendem em grupo. 

Cooperação “Aprender 

junto” 

É uma aula em que todos aprendem juntos, a ideia 

surge de uma aluna que demostra satisfação em 

aprender junto. 

Cooperação “Aprender 

mais” 

Estando juntos aprendemos mais uns com os outros. Lá 

somos livres e ficamos a vontade para aprender mais. 

São ideias das alunas que surgem nos comentários das 

aulas. 

Voltando 

a escola 

cheios de 

perguntas 

 

Curiosidade 

 

Fazer 

indagações  

Ao retornar a sala de aula percebe-se que os estudantes 

ficam bastante empolgados fazendo perguntas aos 

colegas à professora, observa-se que ficam 

concentrados na realização dos textos. 

Estar  

livre  

Aulas-

passeio 

Sentem –se 

livres 

Outro conceito que surge é que nas aulas-passeio os 

estudantes se sentem livres, dizem que se sentem a 

vontade e assim aprendem mais.  
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Conceito 

(Fenômen

o 

rotulado) 

Propriedade 

(caracteristic

a, definição) 

Dimensão 

(Localização 

da 

propriedade) 

Texto dissertativo 

 

Cooperaç

ão  

e  prazer 

 Felizes Gostam das 

aulas-passeio 

O conceito cooperação e prazer surgem quando a aluna 

diz que percebe a felicidade dos colegas e dela mesma 

ao realizar as aulas-passeio. 

Empolgados Alegria Quando é comunicados a eles a realização da aula-

passeio, sempre é percebido a empolgação e alegria. 

Compartilhar Trabalho em 

grupo 

É observado que os estudantes demostram prazer e 

satisfação em está pesquisando juntos, assim como 

compartilhar com os demais colegas suas descobertas, 

conversam entre si. 

 

Conhecim

ento  local 

  

Caatinga 

Plantas da 

região  

O conhecimento local surge quando observam a 

presença de plantas típicas da região e as destacam 

com fotos que mais lhes chamaram atenção como o 

cacto, catingueira e outras. A partir dai podemos 

trabalhar conceitos locais através de conversas 

discussões que surgem na aula-passeio e também no 

retorno à sala de aula. 

Caatinga Animais da 

região 

É citado animais como cobra-de-cipó, coral, cascavel, 

raposa que são animais típicos da região. E assim 

podemos trabalhar a fauna local utilizando exemplos 

presentes no cotidiano dos estudantes. 

Ambientes Espaços da 

comunidade 

A visita a espaços da comunidade fez com os 

estudantes vivenciassem a cultura local, a visita à casa 

de farinha onde os alunos reconhecem uma das fontes 

de renda da comunidade. 
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APÊNDICE C- MEMORIAL DAS AULAS-PASSEIO 

 

Aula-1                             04/09/15 

 

Aula-passeio no Núcleo Regional de Ofiologia- NUROF- UFC 

 

 

A primeira aula realizada aconteceu em Fortaleza na Universidade Federal do 

Ceará mais especificamente no Núcleo Regional de Ofiologia. Saímos da escola por 

volta de 8:00 horas, pois a aula iria acontecer as 10:00 horas, sendo que está atividade 

foi previamente agendada com os monitores do NUROF. Que realizam um trabalho 

com alunos de escola de ensino básico com o objetivo é levar conhecimento, sobre 

Serpentes a esse público. Os alunos estavam eufóricos com a viagem e ansiosos para 

chegar ao local da aula. Chegando a universidade os estudantes mostravam-se 

empolgados e admirados com que viam. Nos momentos que antecediam a aula os 

alunos observaram alguns espaços da universidade demostrando-se bastantes curiosos. 

 

Chegando o horário da aula fomos recebidos pelos monitores do laboratório. 

Que levaram os estudantes a visitarem a exposição de animais pertencentes ao grupo 

dos repteis principalmente serpentes. Os jovens estudantes observavam os animais e 

interagiam com o monitor, perguntando-lhes sobre o nome dos animais e curiosidades 

relacionadas aos mesmos. Após a visitação da exposição fomos levados para participar 

de uma palestra sobre a biologia das serpentes, suas importâncias ecológicas, o que 

fazer em caso de ofidismo e mitos que existem  em relação as serpentes. Durante a 

palestra os alunos prestavam bastante atenção nas informações.   

 

Finalizado esta etapa os estudantes são convidados a refazerem a visita a 

exposição de repteis. Agora com mais indagações a fazerem. Após terminar as 

atividades novamente os jovens observam os espaços da universidade. Durante a volta 

para casa eles conversam entre si empolgados com que tinham visto, dizendo ser a 

melhor aula que já tiveram. O fato de fazer uma viagem e participar de uma aula em um 

espaço diferente de seus cotidianos promoveu motivação nos estudantes que 

expressavam o desejo de realizar outras aulas como essa. 

 



79 
 

Aula-2                                  15/09/15 

 

Aula-passeio em ambientes próximo da escola 

 

Nossa segunda aula ocorre na própria comunidade de Bastiões, Itapipoca-CE, 

onde fica localizada a escola. Antes da realização da aula tivemos uma conversa com o 

objetivo de sensibilizar os discentes sobre o que iria ocorrer. Saímos da sala de aula por 

volta 15 horas e 40 minutos, com o objetivo de observar os espaços próximos da escola. 

Nesta aula não tínhamos um tema, mas uma questão de pesquisa, como os alunos 

percebem os espaços em que estão inseridos, animais, plantas, a região? 

 

Eles ficaram livres para observar o que mais lhe sensibilizava, antes de sair da 

sala percebo uma dificuldade em sair da sala, demostrando-se muito eufóricos, o que me 

levar a ter medo da atividade ser um fracasso. Acompanho-os em todos os momentos da 

aula, quando fora da sala de aula observo- os curiosos, fazem anotações, desenhos, 

fotografias antes de saírem da sala haviam sido orientados a realizarem tais atividades. 

 

Ficamos por volta de uma hora fora da escola, visitamos espaços como a casa de 

farinha, um córrego e um terreno próximo da escola. Durante a realização da atividade 

vejo que os estudantes interagem uns com os outros e compartilham suas descobertas 

com os colegas.  

 

Ao retornar a sala de aula peço para eles fazerem textos relatando o que havia 

ocorrido, o que tinham sentido durante a realização da atividade. Essa que os conceitos 

começavam a emergir, surgindo os temas para aulas posteriores. 

 

Vinte estudantes foram convidados a participarem da aula, no entanto  cinco 

abandonaram ,logo no inicio mostrando desinteresse na participação da aula. Dez 

entregaram os textos solicitados na aula. Durante todas as atividades todos ficavam 

livres para sua realização, tanto na produção dos textos como na participação das aulas-

passeio.  
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Aula-3                                   29/09/15 

 

Aula-passeio: Reconhecendo os espaços em que estão inseridos 

 

Entendendo que a questão de pesquisa como os alunos percebem os espaços em 

que estão inseridos, animais, as plantas, a região é bastante ampla, voltamos a campo 

com esta questão. Iniciamos a aula conversando com os estudantes que iriamos fazer 

mais uma aula passeio nos arredores da escola. Em um terreno de área de Caatinga 

próximo da escola, apresentando plantas e animais típicos desta região. Então logo no 

inicio da aula surge o tema caatinga e plantas que são comuns na região. 

 

Mais uma vez observo a animação e a empolgação dos alunos na participação da 

atividade. Conversávamos sobre as características típicas das plantas da região e os 

aspectos físicos do ambiente, as conversas surgiam a partir das sensibilizações dos 

jovens. Os conceitos vão surgindo à medida que as aulas são desenvolvidas, percebe-se 

que é retratado os problemas ambientais, os estudantes começam a fazer um elo entre o 

que é visto na sala de aula, das teorias do livro didáticos com a as experiências das 

aulas-passeio, juntando a teoria e a vivência. 

 

Ao voltar para a sala de aula percebo que os estudantes voltam cheios de 

perguntas, sobre o que foi visto durante a aula-passeio, as perguntas são dirigidas a 

professora e também aos colegas. Quando solicito para escrever seus textos referentes à 

aula, observo neste momento uma certa concentração na escrita do texto, aparentemente 

a aula-passeio desperta neles o desejo de produzir, é mais fácil escrever sobre o que foi 

vivenciado. 

 

Paisagens comuns aos alunos nas aulas-passeio são percebidas com um olhar 

mais sensível. A fotografia está presente em todos os momentos, os jovens ficam 

bastante entusiasmadas  ao realiza-las. No final desta aula converso com os educandos 

para a realização de uma próxima aula-passeio com o tema caatinga. Já que percebi 

durante a atividade que pouco sabem sobre o ecossistema em que estão inseridos.  
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Aula-4                        20/10/15 

 

Aula-passeio: Tema caatinga 

 

Após o período das avaliações bimestrais com os alunos, prática comum na 

escola. Retorno nossas atividades com a quarta aula-passeio com o tema Caatinga. Este 

surgiu em aulas anteriores quando percebo que pouco sabem sobre a temática e também 

por demostrarem interesse em conhecer o tema. 

 

 Nesta aula é proposto uma abordagem, onde se trabalhará o conceito dentro da 

sala de aula com textos presentes no livro didático e também utilizando vídeos. Saímos 

da escola com o intuito de conhecer mais sobre o tema caatinga. Em terreno de área de 

caatinga, com plantas, animais típicos da região. Percebo que nessa aula os alunos se 

sentem muito mais a vontade para explorar os espaços. Adentram na mata seca não mais 

com receio como fazia antes. E dialogam entre si, direcionam perguntas à professora e 

como das outras vezes fazem suas anotações. 

 

Essa aula foi a que ficamos mais tempo em campo, parecia que  tema havia lhes 

motivado, e quando antes cinco alunos abandonavam as aulas no decorrer do seu 

desenvolvimento ou mesmo no inicio, agora só três deixou de nos acompanhar.  

 

Nesta aula o que mais lhes sensibilizaram foram queimadas, derrubas de arvores 

que observaram na área. Assim como as características das árvores, que no período de 

realização desta aula, apresentavam sem folhas o que era comum para eles, mas não 

sabiam o porquê do acontecimento.  

 

Ao retornar a escola já estava praticamente no horário de encerramento do turno 

da tarde. Por isso conversei com eles sobre a realização dos textos em casa os mesmo 

concordaram e se responsabilizaram em entregar os textos depois. O que ocorre em dias 

posteriores. 
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Aula-5                              17/11/15 

 

Aula: Problemas ambientais da comunidade 

 

Não precisou irmos muito longe para a questão do lixo ser observado nesta aula, 

na frente da escola os alunos já observaram a presença de objetos jogados no chão, 

relatando que as pessoas os dispersam em qualquer lugar. Muitas fotos de acúmulo de 

lixo na comunidade foram registradas, aproveito para conversamos sobre os males que 

isso pode nos trazer. E eles começam a citar mais lugares da localidade onde pode ser 

percebida a presença do lixo. 

 

Continuamos nossa aula-passeio mais temáticas ligadas às questões ambientais 

surgem, como derrubada de madeira, queima de madeira para a produção de carvão, 

desmatamento o que é sensível nas conversas dos alunos, nos textos e também nas 

fotografias registradas por eles. 

 

Termino essa aula com o sentimento de que trabalhos voltados para as questões 

ambientais precisam ser desenvolvidas na comunidade com a vantagem que os 

estudantes são sensíveis a tais problemas. Portanto acredita que o aprendizado será mais 

eficaz devido à motivação dos alunos. 

 

Foram aulas prazerosas, com algumas dificuldades, mas para mim bastante 

proveitosa. Nas dificuldades cito o fato de alguns alunos abandonarem as aulas, logo no 

inicio dos trabalhos é apresentado desconcentração na realização das atividades. Ocorre 

uma mudança no decorrer da pesquisa, sinto mais concentrados e empolgados. 
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ANEXO A- CARTA DE SOLICITAÇÃO DE PESQUISA 

 

CARTA DE SOLICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA NA 

INSTITUIÇÃO ESCOLAR 

À ILMO _________________________________________________________ 

Escola: Educação Básica Teófilo Pires Chaves 

Prezado Senhor(a), 

Eu, Angelina dos Santos Oliveira, discente do Curso de Mestrado em Ensino de 

Ciências e Matemática (ENCIMA), estou desenvolvendo o projeto de pesquisa para 

dissertação intitulada Aulas passeio: Contribuições para aprendizagens em Ciências. 

Sendo assim, solicito a vossa contribuição com o estudo na autorização da realização do 

mesmo com os (as) alunos (as) da escola. Sua colaboração é de fundamental 

importância para o desenvolvimento e construção da pesquisa. 

Vossa Senhoria poderá solicitar esclarecimentos se necessário for e também 

optar por não aceitar esta pesquisa. Asseguro que serão mantidos o sigilo e o anonimato 

dos dados coletados mediante a observância da Resolução 196/96 do CNS. Os (as) 

alunos (as) serão convidados (as) e a participação na pesquisa estará vinculada ao aceite 

e à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

O desenvolvimento do estudo será de responsabilidade da discente, sob 

orientação do Prof° Dr . Daniel Cassiano Lima, professor adjunto da UECE e docente 

do ENCIMA. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

                                                                            

____________________________                       _______________________________ 

Angelina dos Santos Oliveira                                    Prof°  Dr. Daniel Cassiano Lima 

Mestranda em Ensino de Ciências                                            Orientador 

 

 

 

Itapipoca, __________ de _________ de 2015. 
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ANEXO B-  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

portador/a do documento de Identidade ___________________________ responsável 

legal por ______________________________________________________, estudante 

do __________ ano do Ensino Fundamental, fui informado(a) dos objetivos do estudo 

______________________________________________________________________, 

de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 

desejar. 

Declaro que concordo em autorizar a participação do estudante nesse estudo, 

caso seja de seu interesse. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

 

Itapipoca, ______ de ________________________ de  2015. 

 

 

 

Nome do/a participante: __________________________________________________ 

 

Assinatura do/a responsável: _______________________________________________ 
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ANEXO C- TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

estudante do ___________ ano do Ensino Fundamental, fui informado(a) dos objetivos 

do estudo _____________________________________________________________, 

de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o 

desejar. 

Declaro que concordo em participar desta pesquisa, mediante autorização de 

meu (minha) responsável legal. Recebi uma cópia deste termo de consentimento livre e 

esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

 

 

Itapipoca, ______ de ________________________ de 2015. 

 

 

 

 

Nome do/a participante: _____________________________________________ 

 

Assinatura do/a participante: _________________________________________ 
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ANEXO D- TEXTOS PRODUZINDO PELOS ALUNOS (AS) COMO 

SENSIBILIZAÇÃO DAS AULAS-PASSEIO 
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ANEXO E- TEXTOS DOS ALUNOS (AS) RELATANDO O QUE OCORRE NAS 

AULAS-PASSEIO 
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ANEXO F- DESENHOS PRODUZIDOS NAS AULAS-PASSEIO 
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