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A cada dia que passa, a grande maioria dos alunos preferem estar mais fora da escola do que 
dentro. E neste sentido uma prática pedagógica que procura levar os alunos para vivenciarem 
seus conhecimentos em ambientes que não sejam a escola, permite que os mesmos possam ver 
outras pessoas, cores, formas, movimentos e vivenciarem outras experiências, que dentro da 
escola jamais poderiam ter. Dentre as práticas que podem ser desenvolvidas fora do ambiente 
escolar, está a aula de campo, sendo ela uma boa opção de aproximar o alunado a realidade, 
facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem da Geografia. O Parque Natural Municipal 
de Nova Iguaçu, localizado no Estado do Rio de Janeiro, é uma área instigante e interessante 
para realização de visitas didáticas, pois abriga características fisiográficas relevantes que 
podem levar ao estimulo de percepções auxiliando na construção do conhecimento. O trabalho 
se baseou em aulas de campo com turmas do ensino fundamental e médio de rede pública e 
particular de ensino do Estado do Rio de Janeiro. No campo, os alunos visitaram pontos pré-
selecionados pelas professoras aprendendo e experimentando o conteúdo já trabalhado em sala 
de aula. Como forma de avaliar a prática, foram feitas observações em campo com anotações e 
registros fotográficos e posteriormente, aplicados questionários junto aos alunos, que também 
elaboraram relatórios e redações. As experiências de aprendizagem registradas tanto pelas 
professoras quanto pelo alunado indicam que práticas fora da escola, em particular a aula de 
campo, podem contribuir de forma positiva e significativa para o ensino da Geografia, uma vez 
que atividades no meio natural permitem uma visão mais integrada e dinâmica. 
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Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

- Porque você está cavando um buraco? 
- Estou à procura de tesouros escondidos! 

- O que você encontrou? 
- Algumas pedras sujas, uma raiz esquisita e uns vermes nojentos. 

- Logo na primeira tentativa? 
- Há tesouros em todo lugar! 

 
 

A experiência com trabalhos de campo tem revelado que o meio ambiente natural leva 

os alunos a descobrirem tesouros por onde passam. O novo, o desconhecido, o diferente levam 

alunos e professores a vivenciarem momentos que podem contribuir para a construção do 

conhecimento. 

Este trabalho apresenta relatos de experiências de alunos que participaram de aulas de 

Geografia que ocorreram no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu – PNMNI, e como tais 

favoreceram o processo de ensino-aprendizagem. 

O PNMNI (figura 1), localizado no Estado do Rio de Janeiro, é uma área instigante e 

interessante para realização de visitas didáticas, pois abriga características fisiográficas 

relevantes que podem levar ao estimulo de percepções auxiliando na construção do 

conhecimento.  

Diante disso dentre as práticas que podem ser desenvolvidas fora do ambiente escolar, 

está a aula de campo, sendo ela uma boa opção de aproximar o alunado a realidade, pois 

permite maior experiência com o ambiente  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização da área de estudo (fonte: modificado pelas autoras - NIMA, 2013). 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar experiências vividas pelos alunos no PNMNI, e 

como tais contribuíram para uma aprendizagem significativa da Ciência Geográfica. 

 

METODOLOGIA 

Esta pesquisa se baseou em aulas de campo com quatro turmas, entre elas duas do 

Ensino Fundamental e uma do Ensino Médio da rede particular, e uma do Ensino Fundamental 

da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Antes da realização das aulas de campo, 

foram abordados assuntos e conteúdos que posteriormente seriam vistos no Parque. No campo, 

os alunos visitaram pontos pré-selecionados pelas professoras aprendendo e experimentando o 

conteúdo. Como forma de avaliar a prática, foram feitas observações em campo com anotações 

e registros fotográficos feitos pelos alunos e pelas professoras, e posteriormente, aplicados 

questionários junto aos alunos, que também elaboraram relatórios e redações. 

 



DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

O cotidiano escolar e a prática docente, muitas vezes, limita o alunado a uma 

aprendizagem mais significativa. Nesse contexto, Schon (1992), dando ênfase a uma 

epistemologia da prática, considera que o professor tem uma sabedoria negada, esquecida: a 

sabedoria da prática. Diante disso, Silveira (2003) ressalta que, 

“Faz sentido então, o professor organizar condições para o aluno realizar 
experiências de aprendizagem em suas mais diversas linguagens e natureza: 
cognitiva, afetiva, humana, técnica, comunicacional, entre outras (...)” 

(SILVEIRA, 2003, p.3). 

 

Nesse sentido, os trabalhos/aulas de campo apresentam-se como uma prática de 

ensino-aprendizagem que além de aproximar o aluno do conteúdo que está sendo aprendido, 

possibilitam o mesmo viver experiências que possam contribuir para a construção do 

conhecimento. 

“A prática escolar é realizada, em grande parte, dentro da sala de aula, 
sendo nela trabalhados conceitos que poderiam ser explorados, também, 
fora do ambiente da educação formal. Entre os assuntos que podem ser 
trabalhados em aulas de campo, estão os relacionados aos ambientes 
naturais, como: minerais, rochas, relevo, climas, vegetação, recursos 
hídricos, fauna, entre outros; que são ensinados pelos professores da 
Educação Básica, principalmente, os das disciplinas de Geografia, Ciências e 
Biologia. O método de trabalho de campo para o processo de ensino-
aprendizagem dos elementos naturais se torna conveniente, à medida que 
promovem uma maior interação entre o aluno e o conhecimento, como 
também, motivações dos sentimentos e das emoções para a aprendizagem 
dos conteúdos científicos; uma vez que o contato com os ambientes ativam 
os sentidos humanos (olfato, paladar, tato, visão e audição), e por seguinte, 
as emoções” (SILVA et al., 2011, p.1221). 

 

Ainda em relação às aulas de campo, Seniciato e Cavassan (2004) destacam que a 

“(...) contribuição para a aprendizagem pode ser decorrência da abordagem 
menos fragmentada do conhecimento, possível pela observação dos 
fenômenos naturais na complexidade e integralidade com que se apresentam 
na natureza; pode ser decorrente ainda da abordagem menos abstrata, no 
sentido de que a experiência e as sensações vividas contribuem para que os 
alunos recorram aos aspectos concretos da realidade, guardando coerência 
com as características de interpretação do mundo (...)” (SENICIATO e 
CAVASSAN, 2004, p. 145). 

 



O corpo físico do alunado agora, fora da sala de aula, em um ambiente aberto, tendo 

contato direto com o mesmo, participará de todo processo de ensino-aprendizagem, através dos 

estímulos gerados pelo ambiente por onde passam. A visão que antes só era utilizada para a 

observação de imagens em livros agora ganha cheiros, texturas e sons que são percebidos 

pelos alunos e abrem espaço para uma aprendizagem com significados. 

Para Quaranta-Gonçalves & Soares (2004), 

“(...) práticas educativas em ambientes ricos em estímulos sensoriais, como 
as trilhas, criam a oportunidade para seus participantes utilizarem seu corpo 
encarnado para perceberem o meio ambiente, elaborarem-no e recriarem-no 
pelo encadeamento das experiências perceptivas interagirem e dialogarem 
com ele, numa relação de troca entre o ambiente e os sujeitos abertos e 

dados ao mundo” (QUARANTA-GONÇALVES & SOARES, 2004, p.2). 

 

Yi-Fu Tuan (1983) em sua obra: “Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência” expõe 

que a experiência está relacionada à maneira como a realidade é entendida e construída pelo 

indivíduo. Em seu estudo, Tuan adotou as categorias de espaço e lugar, levando em conta uma 

perspectiva experiencial. O autor afirma que, espaço é “algo que permite movimento, então lugar 

é pausa; cada pausa no movimento torna possível que localização se transforme em lugar”, 

nesse “mundo de significado organizado” (TUAN, 1983, p.198). 

Tuan (1983) leva em conta as atitudes e os valores humanos procurando esclarecer as 

formas como o homem entende e experiencia o mundo. Para ele o espaço é compreendido 

como “espaço vivido”, onde os lugares estão repletos de valores e significações, materiais e 

afetivos, atribuídos de acordo com as vivencias de experiências individuais e coletivas. Tais 

experiências são constantes e frequentes, uma vez que se trata de um mundo que está em 

movimento. 

Nesta perspectiva, Neiman (2007) contextualiza: 

“A sensação de “aventura”, implícita na maioria dessas práticas, serve de 
argumento para quebrar a rotina e o tradicional, a fim de transferir valores 
como: assumir riscos, adaptar ao novo, tomar iniciativa para vida cotidiana” 

(Neiman, 2007, p.44). 

 

Diante disso, Silva et al. (2011) declara que as experiências adquiridas com o trabalho 

de campo vão despertando no alunado, mudanças conceituais, atitudinais e comportamentais. A 

experiência é constituída de sentimento e pensamento. O sentimento humano não é uma 



sucessão de sensações distintas; mais precisamente a memória e a intuição são capazes de 

produzir impactos sensoriais no cambiante fluxo da experiência (TUAN, 1983).  

Segundo Barbosa (2010) “sentir” um lugar se faz de experiências, em sua maior parte 

fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através dos anos. É uma mistura singular 

de vistas, sons e cheiros, uma harmonia ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora de o 

sol nascer e se pôr, de trabalhar e brincar. Sentir um lugar é registrado pelos nossos músculos e 

ossos (TUAN, 1983). 

Nessa perspectiva, Callai (2005 apud SILVA et al., 2011) afirma que no campo os 

sentidos são aguçados e passam a interagir com o conhecimento concretamente. A abstração, 

muitas vezes não concebida na sala de aula, agora ganha corpo, ganha sentido e passa a ser 

percebida dentro de um conjunto de fatores que não estão separados, esta é a perspectiva para 

se estudar o espaço: olhando em volta, percebendo o que existe, sabendo analisar as paisagens 

como o momento instantâneo de uma história que vai acontecendo. 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Nesse momento serão apresentadas experiências vividas em quatro aulas de campo 

que aconteceram no PNMNI. 

Primeiro trabalho de campo  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aula de campo no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (foto: Agosto/2011). 



A primeira aula de campo realizou-se no dia 30 de agosto de 2011 com 56 alunos de 

duas turmas do sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede particular da cidade o 

Rio de Janeiro (figura 2).  

Das principais experiências vividas pelos alunos nesta manhã estão às relacionadas à 

acuidade dos sentidos da visão e do tato, sendo expostas através de relatos feitos pelos próprios 

alunos: 

“(...) a gente via as coisas que você explicava” (A.P.S./ 12 anos/ Outubro, 
2011). 

“(...) é melhor ver na nossa frente o que acontece” (G.M.S./ 13 anos/ 
Outubro, 2011). 

“(...) aprendemos mais. Porque vimos e tocamos nas rochas” (R.O./ 11 anos/ 
Outubro, 2011). 

“Com a aula de campo conseguimos ter um entendimento melhor do estudo 
da Geografia. Porque com a aula observamos as paisagens bem de perto, o 
que nos dar direito de entender melhor o que nós normalmente vemos em 
livros. Com isso, vimos à importância da Geografia, pois sem ela muita coisa 
não teria esclarecimento” (B.I.R./ 12 anos/ Outubro, 2011). 

Estas observações comprovam que houve um estímulo da percepção sensorial desses 

alunos, diante dos elementos constituintes do espaço visitado, sendo esta relevante para o 

processo cognitivo de construção do conhecimento, uma vez que o conteúdo passa a ser 

aprendido ao vivo e a cores no seu ambiente real (OLIVEIRA e MACHADO, 2004). 

Os relatos feitos pelos alunos nessa aula, também, evidenciaram a percepção das 

condições do tempo atmosférico: 

“(...) a gente sente o ar natural que é mais fresco (...)” (V.P.D./ 11 anos/ 
Outubro, 2011).  

Porém, em alguns momentos, tais fatores levaram os alunos a apontaram a aula de 

campo como uma experiência “negativa”: 

“Estava muito quente, nem consegui prestar atenção direito” (S.F.S./ 11 
anos/ Outubro, 2011). 

Tais experiências “negativas”, também, revelam uma produção de conhecimento sobre o 

meio ambiente, à medida que, permitiram os alunos experimentarem características do tempo 

atmosférico e do clima local.  



Ainda em relação às experiências “positivas” e “negativas”, vale ressaltar que no mesmo 

campo uma aluna se pronunciou dizendo ter sido um excelente dia para ela e que não gostaria 

de voltar para casa, já outra pediu para professora nunca mais levar ela naquele lugar. Enquanto 

o ambiente natural representa um lugar que atrai algumas pessoas, para outras pode 

representar um lugar desinteressante, ou seja, cada um tem uma percepção de um mesmo lugar 

e essa vai estar de acordo com seus gostos, habilidades, perspectivas e suas experiências 

anteriores. 

Tais características podem ser observadas na fala desse aluno:  

“Com a aula de campo você pode ver mais como é a vida na natureza, e com 
isso você pode perceber que a vida na natureza é melhor que a vida na 
cidade. Essa aula de campo foi ótima para aprender mais sobre rochas 
vulcânicas e as coisas antigas, como o Casarão que é do século XIX, com 
isso você pode ver como era a vida antigamente. É também para você 
aprender a conviver melhor com a natureza e também aprender sobre ela, e 
também pode ver o que tem de bom e bonito no nosso planeta” (B.S.L./ 12 
anos/ Outubro, 2011). 

Outra experiência registrada está relacionada ao aspecto lúdico, muitos tiveram esse dia 

como uma oportunidade de estarem juntos com os colegas em um lugar onde puderam participar 

de atividades diferentes daquelas vividas na escola: 

“Porque é mais divertido” (M.L./ 12 anos/ Outubro, 2011). 

 “(...) fiz mais amigos do que já tinha” (M.A.L./ 12 anos/ Outubro, 2011). 

 “(...) a gente andou, correu, pulou todos juntos” (B.F.P.A./ 11 anos/ Outubro, 
2011). 

“Por que lá todos precisam de todo mundo” (M.C./ 10 anos/ Outubro, 2011). 

“(...) nós brincamos e aprendemos” (L.P.A./ 13 anos/ Outubro, 2011). 

Para estes alunos essa experiência significou, também, uma possibilidade de 

socialização, o que contribui para aprendizagem, pois além de poder provocar interação social, 

pode levar a associações ambientais e mentais. 

Segundo trabalho de campo 

O segundo trabalho de campo realizado, aconteceu no dia 1° de Junho de 2012, com 

duas turmas do 7°ano, aproximadamente 25 alunos do Ensino Fundamental do Colégio Estadual 

Dr. Ignácio Bezerra de Menezes, localizado no Município de Duque de Caxias (figura 3).  



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aula de campo no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (foto: Junho/2012). 

A aula de campo atrai a atenção do grupo de alunos e quando perguntados se 

aprendem melhor na aula de campo ou em sala de aula, temos uma chuva de respostas que 

demonstram que a experiência em ambientes abertos aguçam a observação, o interesse, a 

sensação de liberdade e também a sensação de divertimento. 

“Porque é ao ar livre” (A.F./ 12 anos/ Junho, 2012). 

“Porque a gente se diverte” (R.G.S./ 12 anos/ Junho, 2012). 

“Porque a gente tá livre e aprende mais além da sala de aula” (J.B.S../ 12 
anos/ Junho, 2012). 

“A aula de campo é melhor porque além de saber das coisas, nós vemos elas 
(as coisas)” (A.S.F.S./ 13 anos/ Junho, 2012). 

“Porque lá (aula de campo) você se interessa mais” (G.H.O.A./ 13 anos/ 
Junho, 2012). 

É possível notar que as experiências continuarão a acontecer mesmo após o trabalho de 

campo. A troca de experiências envolverá o que viram, escutaram, sentiram, perceberam, 

apreenderam e aprenderam. Não faltará assunto para as conversas. As experiências não se 

limitaram apenas a aula de campo. 

“No outro dia tinha assunto para comentar.” (S.M./ 12 anos/ Junho, 2012). 



 

Terceiro trabalho de campo 

Este terceiro trabalho de campo aconteceu no dia 28 de Junho de 2012, com 26 alunos 

de turmas do 6°, 7°e 8°ano do Ensino Fundamental de uma escola particular, localizada no 

Município do Rio de Janeiro (figura 4).. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Aula de campo no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (foto: Junho/2012). 

As aulas de Geografia ganham significado quando os alunos vivenciam ambientes 

naturais. Experiências fora da sala de aula são apreciadas por uma boa parte dos alunos. 

Percebem a Geografia aprendida em sala de aula em movimento e não estática como as 

fotografias dos livros.  

“Ter aula em outro lugar sempre é melhor” (T.B./ 14 anos/ Junho, 2012). 

“Porque a gente pode ver o que aprendeu e não por fotos” (M.L./ 13 anos/ 
Junho, 2012). 

“Porque podemos ver como é na realidade e podemos conhecer e ver mais 
coisas” (C.F.S./ 13 anos/ Junho, 2012). 

 “Eu gosto de lugares ao ar livre” (J.V./ 11 anos/ Junho, 2012). 

“Aula em ar livre é melhor, estudar na natureza é muito bom” (M.E./ 11 anos/ 
Junho, 2012). 

 “Porque uma coisa é ver no livro e outra é estar lá sentindo aquilo” (D.B./ 11 
anos/ Junho, 2012). 

 



As experiências de outros profissionais, como guias, biólogos entre outros professores 

que acompanham a turma, tornam a aula de campo interdisciplinar com acréscimo de 

conhecimento.  

“Porque você no campo vai vê a realidade e na sala de aula não” (J.G.R./ 11 
anos/ Junho, 2012). 

“Porque nós estamos convivendo com as coisas que estamos aprendendo” 
(J.A.G./ 11 anos/ Junho, 2012). 

 “Porque além de ouvirmos a explicação, nós vemos o “elemento” que 
estamos estudando” (C.B./ 11 anos/ Junho, 2012). 

“Porque você além de aprender, você vivência e consegue interagir, além de 
escutar a opinião de outras pessoas.” (J.V.B.M.N./ 13 anos/ Junho, 2012). 

 “Porque na aula de campo nós podemos tocar nos materiais, interagir com a 
natureza e aprender de um jeito prazeroso” (N.M.S.M./ 11 anos/ Junho, 
2012). 

 

Os alunos anseiam por novidades, pelo diferente, por aventuras que não acontecem 

dentro da sala de aula. Quando este tipo de aula acontece, começam a compreender que 

também podem aprender quando estão se divertindo. 

“Porque eu aprendi me divertindo” (E.F./ 11 anos/ Junho, 2012). 

“Porque é uma aula descontraída, engraçada e bem mais interessante, que 
sai da rotina” (R.V./ 11 anos/ Junho, 2012). 

“Porque a gente não fica preso na sala, temos que sentir coisas novas” 
(Y.C.R./ 11 anos/ Junho, 2012). 

Quarto trabalho de campo 

O quarto e último trabalho de campo apresentado aconteceu no dia 30 de outubro de 

2012, com 25 alunos do 1°ano do Ensino Médio de uma escola particular, localizada no 

Município do Rio de Janeiro (figura 5). 

Com a vida urbana cotidiana atual, as escolas são moldadas com um tipo de 

planejamento e organização que não propiciam aos alunos experiências de aprendizado em 

ambientes naturais, ou seja, grande parte do alunado não tem oportunidade de experimentar o 

ensino fora das salas de aula. Quando esta oportunidade é concedida, percebe-se que o contato 

com a natureza causa bem estar e comparações com a própria realidade.  



“Sensação de bem estar. É bom estar em contato com a natureza” (B.S./ 15 
anos/ Outubro, 2012). 

“Sensações muito boas. O ar que respiramos aqui é completamente diferente 
do de lá, no parque temos uma sensação de renovação e a água tem um 
gosto muito mais puro do que bebemos em nossa casa”. (M.M./ 15 anos/ 
Outubro, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Aula de campo no Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu (foto: Outubro/2012). 

Quando a oportunidade de experimentar um ambiente natural não é promovida pelas 

escolas ou sugerida pelos professores, há o risco de perda de vivências e experiências do 

alunado que estimulariam o processo de ensino-aprendizagem. 

“Antes de chegar já fiquei com aquela sensação de que ia ser chato o 
passeio. Durante o caminho ao Parque só foi aumentando o medo, pois 
parecíamos que estávamos indo ao fim do mundo. Quando cheguei ao 
parque minha ideia mudou, pois ali você fica em contato com a natureza” 
(M.H./ 16 anos/ Outubro, 2012). 

 “Antes eu pensei que seria chato, mas até fiquei curiosa. E chegando lá 
acabou sendo uma aula de campo maravilhosa” (M.B./ 15 anos/ Outubro, 
2012). 

“De que o local não seria muito agradável e me enganei” (V.S./ 15 anos/ 
Outubro, 2012). 

“Antes estava curiosa para saber o que tinha lá. Quando chegamos lá, sem 
analisar direito, parecia só ter mato, nada mais interessante. Durante a aula, 
estudando cada ponto, percebi que era um lugar calmo, trazia paz, além 
disso era muito interessante saber de que cada coisa foi feita e de onde veio” 
(G.C./ 15 anos/ Outubro, 2012). 

 



Para alguns alunos a expectativa de ir a um Parque Natural provoca sensações de 

curiosidade e entusiasmo, por estarem pela primeira vez em ambientes naturais. 

“Entusiasmo de ver como era um Parque pela primeira vez” (H.M../ 16 anos/ 
Junho, 2012). 

“Ansiedade, uma positividade muito boa e curiosidade” (B.P./ 15 anos/ Junho, 
2012). 

Informações prévias, observadas em sites de internet, cartilhas oferecidas pelo Parque,  

agora no campo, ganham vida e impressionam os alunos que observam o conhecimento 

ganhando vida. A ansiedade e a curiosidade fazem parte da experiência de se aprender em 

aulas de campo. 

“Eu fiquei impressionada com o lugar, porque lá é incrível. Foi coisa de outro 
mundo, a visão que temos do parque pela internet é uma coisa, e olhando, 
tocando é outra coisa” (L.P./ 15 anos/ Outubro, 2012). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As experiências de aprendizagem registradas tanto pelas professoras quanto pelo 

alunado indicam que práticas fora da escola, em particular a aula de campo, podem contribuir de 

forma positiva e significativa para o ensino da Geografia, uma vez que atividades no meio natural 

permitem uma visão mais integrada e dinâmica. 

Cada aluno vivenciará e experimentará as mais diversas sensações, tais como: de 

liberdade, curiosidade, medo, ansiedade, alegria, paz, tranquilidade, de experimentar o novo e o 

diferente. Todas essas sensações podem despertar a busca pelo conhecimento ou aguçar a 

necessidade por mais conhecimento. 
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