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Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas. Escolas 
que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a 
arte do voo. Pássaros engaiolados são pássaros sob controle. 
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. 
Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixaram de ser 
pássaros. Porque a essência dos pássaros é o voo. 
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que 
elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros 
coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, 
porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser 
ensinado. Só pode ser encorajado (Rubem Alves). 



  

RESUMO 

O presente apresenta pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Ensino 

de Humanidades do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito 

Santo (IFES), cujo o objetivo é desenvolver uma intervenção pedagógica participativa 

no Parque Municipal Natural Mochuara em Cariacica/ES destacando como a aula de 

campo nesse espaço contribui para favorecer avanços na alfabetização científica dos 

alunos. Adota-se a metodologia da pesquisa qualitativa do tipo exploratória. Os 

principais referenciais teóricos dessa pesquisa são os pressupostos da Teoria 

Pedagógica Progressista Libertadora de Paulo Freire, da Complexidade de Edgar 

Morin, da Teoria Sociocultural de Lev Vigotsky, em diálogo com a Teoria das aulas de 

campo e com os debates no campo da Alfabetização Científica.  Participaram desta 

pesquisa quinze alunos do 1º ano do Ensino Médio da rede pública estadual do 

Espírito Santo, em três etapas distintas: o Pré-Campo que envolveu uma investigação 

dos conhecimentos prévios dos alunos em cinco módulos, sendo duas oficinas: 

fotografia e georreferenciamento. A saída de campo realizada em pontos estratégicos 

de observação e atividades de intervenção pedagógica, fazendo uso de exposição 

dialogada e de um roteiro de atividades de campo. O Pós-campo quando os alunos 

realizaram uma roda de conversa, produziram desenhos, responderam um 

questionário e escolheram uma fotografia pessoal tirada no Parque Mochuara. Os 

resultados indicaram que a atividade estimulou, a capacidade de organização das 

informações, levantamento de hipótese, aprofundamento dos conceitos de ciências, a 

autoestima dos alunos, e a aplicação do conhecimento na prática social promovendo 

a alfabetização científica dos alunos. Como fruto dessa pesquisa elaboramos um 

caderno pedagógico de aulas de campo no Parque Municipal Natural 

Mochuara/Cariacica (ES), que poderá auxiliar outros educadores na realização de 

atividades educativas no referido espaço. 

Palavras-chave: Aula de Campo. Espaço Educativo Não Formal.  Alfabetização 

Científica. Parque Mochuara, Cariacica (ES). 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

This paper presents a research carried out in the Postgraduate Program in Humanities 

Education of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Espírito 

Santo (Ifes), whose objective is to develop a participatory pedagogical intervention in 

the Mochuara Natural Municipal Park in Cariacica / ES, highlighting as the field class 

in this space contributes to fostering advances in students' scientific literacy. The 

methodology of exploratory qualitative research is adopted. The main theoretical 

references of this research are the assumptions of Paulo Freire's Theory of 

Progressive Liberation, Edgar Morin's Complexity, Lev Vigotsky's Sociocultural 

Theory, in dialogue with the Field Classes Theory and the debates in the field of 

Scientific Literacy. Fifteen students of the 1st year of high school in the state public 

network of Espírito Santo participated in this research, in three distinct stages: the Pre-

Field that involved an investigation of the students' previous knowledge in five 

modules, being two workshops: photography and georeferencing. Field exits at 

strategic points of observation and pedagogic intervention activities, making use of a 

dialogical exhibition and a road map of field activities. Post-field when the students 

held a conversation, produced drawings, answered a questionnaire and chose a 

personal photograph taken at Parque Mochuara. The results indicated that the activity 

stimulated, the ability to organize information, hypothesis assessment, deepening of 

the concepts of science, students 'self-esteem, and the application of knowledge in 

social practice promoting students' scientific literacy. As a result of this research, we 

developed a pedagogical book of field lessons in the Mochuara / Cariacica (ES) Natural 

Municipal Park, which may assist other educators in carrying out educational activities 

in said space. 

 

Keywords: Field Classroom. Non-Formal Educational Space. Scientific Literacy. 
Mochuara Park, Cariacica (ES). 
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1 DE VOLTA À TRILHA: A ESCOLA CHAMA 

Figura 1 –  Vista do Parque Municipal Natural a partir da Escola 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Venho de uma família de poucos recursos, minha mãe é apenas alfabetizada, meu 

pai é analfabeto. Possuo 6 irmãos, sendo que três possuem ensino médio completo, 

e três ensinos fundamental incompleto. Residia no Morro do Romão/Vitória – ES, e, 

em 1986, passamos a residir no Bairro Maracanã/Cariacica – ES. Comecei a trabalhar 

cedo, aos 12 anos, para ajudar nas despesas de casa, o que me levou a estar um 

longo período fora da escola. 

Na localidade onde residia, tive contato com as Comunidades Eclesiais de Base – 

CEB’s – da Igreja Católica. Na Ceb’s, ao ter o contato com a Teologia da Libertação, 

aprendi que o projeto de uma nova civilização começa com a opção pelos pobres, a 

partir de um engajamento nas lutas sociais.  Isso me impulsionou para uma 

participação em diversos segmentos que lutavam em busca de uma sociedade justa. 

Esses contatos foram importantes para que retomasse os estudos. 

Aos 15 anos cursava a 7ª série noturno do ensino fundamental na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio (E.E.E.F.M.) Prof. José Leão Nunes, situada no Bairro 

Vale Esperança/Cariacica – ES. Essa época foi muito importante para os rumos que 

minha vida tomou. Nessa escola, a partir das aprendizagens que obtive na Pastoral 

da Juventude, criamos um Grêmio Estudantil, que lutava por uma escola pública, 

gratuita e de qualidade. Participei de Congressos da União Brasileiras de Estudantes 

Secundarista – UBES e ajudei na fundação da União Cariaciquense de Estudantes 

Secundaristas – UCES, tendo sido eleito Secretário-Geral. O ensino médio foi cursado 

ainda nessa escola, onde concluí o curso de Magistério das séries iniciais. Queria ser 

professor. Foi um período muito produtivo, no qual auferimos grandes avanços. Nesse 

mesmo espaço, conheci uma mulher, por quem me apaixonei e acabei casando. No 

terceiro ano do curso de magistério, ingressei no curso adicional de Geografia e 

História da Universidade Salgado Oliveira de Niterói – RJ, ficando habilitado para o 

magistério dessas disciplinas para turmas de 5ª e 6ª séries. Nesse mesmo ano fui 

aprovado no Curso de História da Universidade Federal do Espírito Santo, começando 

a atuar como professor em designação temporária na mesma escola onde estudei. 

Infelizmente devido a problemas pessoais acabei abandonando o curso de história. 

Fui eleito Presidente da Associação de Moradores do Bairro Maracanã, onde atuamos 

em conjunto com outras organizações populares, na luta pela construção de uma 

escola pública de qualidade em nossa região. Assim, no ano 2000, começou a 
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funcionar a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maracanã, Hoje Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Néa Salles Nunes Pereira, onde atuei como 

professor até o ano de 2006.  Fui eleito nesse período Conselheiro Tutelar dos Direitos 

da Criança e do Adolescente da Região IV de Cariacica. As atividades no Conselho 

Tutelar proporcionaram fortes questionamentos sobre a realidade da exclusão social 

em que a maior parte da população está inserida por força do poder hegemônico. Os 

fatos vivenciados em nossa atuação no Conselho Tutelar foram determinantes para 

que ingressássemos no Curso de Serviço Social da Universidade Federal do Espírito 

Santo – UFES, onde fui aprovado no concurso vestibular. Frequentamos o curso no 

período de 2003 a 2007, época em que fui nomeado para cargo de comissão na 

Prefeitura de Cariacica/ES, na secretária de Assistência Social, ficando responsável 

pelo setor de criança e adolescente, tendo sido eleito Presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes. 

Estava certo de que atuaria como Assistente Social. Mas a educação chamava, assim 

fui aprovado em concurso público para educação da Prefeitura Municipal de Vila 

Velha, onde atuamos no turno noturno da Unidade Municipal de Ensino Fundamental 

Prof. Thelmo Torres, em Itapuã/Vila Velha – ES, como professor de alfabetização de 

adultos, coordenador de Turno, e no turno vespertino como professor de ensino 

religioso. Nessa escola, atuei como Coordenador do projeto Escola Aberta, presidente 

do Conselho de Escola e tesoureiro do Caixa Escolar.  Por participar do Programa 

Escola Aberta, fui selecionado para participar de uma especialização em Educação 

Comunitária, oferecida pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, em 

parceria com a Unesco, sendo que no Trabalho de Conclusão de Curso discutimos o 

“Bairro Escola”. 

No ano de 2009, fui aprovado no concurso público para Assistente Social do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, sendo que a agência de lotação foi a da cidade de 

Guaçuí/ES, o que me afastou novamente da sala de aula. No ano de 2013 consegui 

remoção para a cidade de Viana – ES e ao incentivar uma irmã a prestar vestibular 

para o curso de Letras Português do Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, recebi 

a proposta que ela somente concorreria a uma das vagas, caso eu também prestasse 

vestibular. Acabei aceitando o desafio, tendo sido aprovado para o polo de Piúma/ES, 

só que, infelizmente minha irmã não conseguiu a vaga naquela oportunidade. No 

entanto, obteve recentemente aprovação para o Curso de letras português de 
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Educação a Distância (EAD) do IFES no polo de Vila Velha/ES, estando no 2º 

período.  

A educação mais uma vez chamava. Estava de volta na trilha. Iniciei no ano de 2014   

o curso de Letras Português, antigo desejo que acalantava. Tendo ciência de que não 

tivemos uma boa alfabetização, razão pela qual apresentamos diversos vícios de 

escrita.  Esse curso era a oportunidade de aprimorar os estudos em nossa língua. 

Todas essas experiências e motivações foram fundamentais para a realização do 

curso e do estágio, enriquecendo o vocabulário, auxiliando no aperfeiçoamento de 

minha escrita, leitura e acima de tudo a conhecer termos e nomes. Enfim esse curso 

possibilitou crescer como pessoa, como profissional e cidadão.   

Tive a oportunidade de realizar parte do estágio obrigatório no IFES Campus Vitória, 

em turma do Proeja e, desafiado pela Professora Regente, criamos um grupo de 

estudo com alunos que estavam afastados da escola por muito tempo e tinham 

dificuldade de aprendizagem. Nos reuníamos às terças-feiras, quintas e sextas-feiras 

a partir das 16h na Biblioteca do IFES Campus Vitória.  

Um dos critérios para conclusão do curso de Letras Português na modalidade EAD do 

IFES é participar de 200h de atividades extraclasse sendo: palestras, cursos, 

seminários, atividades culturais, de extensão, monitoria, disciplinas eletivas etc. Assim 

ingressei no Curso de Formação Inicial e Continuada – FIC, de Educação e Ambiente, 

onde tive contato direto com diversas pesquisas e artigos sobre a metodologia de 

Aulas de Campo em Espaços Não Formais. Essa descoberta me encantou, ao estar 

diante de uma prática que sempre realizei em minha atuação profissional, mas que 

não conhecia enquanto campo de estudo e pesquisa. Foi amor à primeira vista. 

Novamente a paixão pela escola bateu forte. Li todos os artigos e dissertações 

disponíveis no site do Programa de Pós-Graduação em Educação, em Ciências e 

Matemática (EDUCIMAT). Essas leituras foram fundamentais para que fizesse uma 

reflexão sobre minha prática profissional, diante das diversas possibilidades 

pedagógicas que a aula campo pode oferecer. Reconheci que a aula de campo é 

diferente de um passeio ou uma visita. 

Entendo e defendo a Escola como um local privilegiado para a construção do 

conhecimento, da experimentação, do debate. Entretanto, para se construir um 
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pensamento crítico, criativo e autônomo, capaz de transformar a si e ao mundo, é 

preciso que exista uma ação educativa, capaz de levar, tanto o educador quanto o 

educando à emancipação, um processo educacional que tenha sentido, e produza um 

rompimento com a fragmentação do saber. 

Nessa linha de raciocínio, percebo que   a aula de campo num espaço educativo não 

formal pode favorecer ao professor e aos alunos sua transformação em sujeitos ativos 

na construção de uma escola onde o saber construindo de forma coletiva. Nesse 

mesmo sentido, Gadotti (2003) chama a atenção afirmando que hoje não tem mais 

sentido a existência de um profissional que se limita a reproduzir o conhecimento e a 

cultura que os outros desenvolveram. O professor hoje precisa ser um profissional 

capaz de criar conhecimentos. 

Diante desses desafios e com ideias bem criativas, decidi realizar um estudo sobre a 

aula de campo que envolvesse as mais diversas disciplinas escolares, tendo como 

tema transversal o meio ambiente, e como espaço não formal de educação o Parque 

Municipal Mochuara em Cariacica – ES.  Escolhi esse local (Mochuara), por ter sido o 

espaço em que realizei diversas atividades educacionais com alunos e outros 

profissionais da educação e pelas diversas possibilidades de abordagens 

interdisciplinares que o espaço oferece. 

A participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Divulgação e Popularização da 

Ciência – DIVIPOP, liderado pelo Professor Carlos Roberto Pires Campos, tem como 

objetivo ampliar as discussões relacionadas à divulgação científica, tomando-a como 

uma forma de disseminar o conhecimento sobre Ciência e Tecnologia, sem as quais 

se torna impossível a construção de uma cultura científica e muito menos o 

desenvolvimento da real cidadania (IFES, 2018). O grupo possui duas linhas de 

pesquisa: Divulgação científica e Educação em espaços não-formais, cujas palavras-

chave são Educação Patrimonial, Divulgação Científica e Espaços educativos não 

formais. A outra linha de pesquisa é o Ensino de ciências da perspectiva histórica, 

filosófica, sociológica e cultural, do qual são as palavras-chave cultura e ciência, 

ensino de ciências e história e sociedade (IFES, 2018). Do grupo participam 

pesquisadores oriundos de três programas de pós-graduação do IFES, o Mestrado 

Profissional em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT), o Mestrado 

Profissional em Ensino de Humanidades (PPGEH) e o Mestrado Profissional em 
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Letras (PROFLETRAS). O DIVIPOP vem realizando diversos estudos, cursos, 

palestras, seminários, saídas a campo, tendo como tema de pesquisas a alfabetização 

científica, divulgação científica, aulas de campo em espaços não-formais e educação 

ambiental e estudos em sítios pré-coloniais. O Grupo de pesquisa produziu 15 

dissertações, 03 livros, cujo os títulos são: Divulgação Científica e Ensino de Ciências: 

Debates Preliminares – IFES 2015; Gênero e Diversidade na Escola: Práticas 

Pedagógicas e Reflexões Necessárias – IFES 2015 e Aulas de Campo Para 

Alfabetização Científica: Práticas Pedagógicas Escolares – IFES 2015.  

A produção acadêmica do DIVIPOP vem se destacando, sendo publicados mais de 

20 artigos em revistas especializadas, e trabalhos acadêmicos apresentados em 

importantes eventos, tais como: Eneciências –  Encontro Nacional de Ciências da 

saúde e do Ambiente; ENDIPE – Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino; 

SINECT – Simpósio Nacional de Ensino de Ciências e Tecnologias; EREBIO – 

Encontro Regional de Ensino de Biologia; ENEBIO – Encontro Nacional de Ensino de 

Biologia; ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências; 

Encontro Internacional Paulo Freire, entre outros. 

A inserção no DIVIPOP possibilitou que participássemos de diversas atividades de 

campo, entre elas o projeto de extensão sobre a História Pré Colonial Capixaba com 

professores da Escola Municipal Beri Barreto , no distrito de Jaqueira Município de 

Presidente Kennedy, Aula de Campo na Formação Barreira na Praia da Barreira, 

distrito de Boa Vista – Marataízes – ES, aula de campo na Floresta Nacional de 

Pacotuba, em Cachoeiro de Itapemirim – ES, e uma expedição em busca de localizar 

um sitio arqueológico de sambaqui na fazendo Rio Preto, interior da cidade de 

Presidente Kennedy. As atividades do grupo de pesquisa possibilitaram uma 

ampliação do nosso olhar sobre as potencialidades pedagógicas que a aula de campo 

em um espaço não formal pode favorecer para a abordagem interdisciplinar de temas 

relacionados ao meio ambiente, tais como ocupações, ecologia e sociabilidades.  

Assim, elegemos como problema central de nossa investigação, analisar de que 

maneira a aula de campo pode contribuir para a promoção da alfabetização científica 

dos alunos de uma turma do 1º ano do ensino médio, ao explorar as potencialidades 

pedagógicas do Parque Municipal Natural Mochuara em Cariacica – ES? 
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Diante de tal questão pretendemos alcançar o seguinte objetivo geral: 

 Desenvolver uma intervenção pedagógica participativa no Parque Municipal 

Natural Mochuara em Cariacica – ES, destacando como a aula de campo nesse 

espaço contribui para favorecer avanços na alfabetização científica dos alunos. 

Com os objetivos específicos pretendemos: 

 Caracterizar o espaço do parque Mochuara em seus aspectos socioambientais; 

 Identificar e analisar os indicadores da alfabetização científica relacionados às 

atividades coletivas realizadas pelos alunos, no decorrer da aula de campo; 

 Propor estratégias pedagógicas que permitam aos alunos uma leitura crítica do 

mundo e do ambiente; 

 Elaborar um caderno pedagógico para aulas de campo no Parque Municipal 

Natural Mochuara, a partir da investigação de suas potencialidades 

pedagógicas, como produto educacional do nosso estudo. 

 

Com o objetivo de refletir sobre a temática apresentada pela presente pesquisa, 

sinalizamos nossa trilha de conhecimentos com nove capítulos, conforme descrição a 

seguir: o primeiro capítulo apresenta a introdução da pesquisa, o segundo apresenta 

uma revisão bibliográfica baseada nos descritores Alfabetização Científica e Aula de 

Campo, objetivando dialogar com as pesquisas realizadas em nossas áreas de 

estudo. O terceiro capítulo discute os pressupostos relacionados à alfabetização 

científica, e no quarto capitulo   analisamos o conceito de aula de campo, em diálogo 

com Freire, Vigotski, Morin. O quinto capitulo descreve a trilha metodológica adotado 

para a pesquisa e descreve os locais de desenvolvimento da pesquisa, apresentando 

também os sujeitos envolvidos. No sexto capitulo apresentamos a cidade de 

Cariacica/ES e o Parque Municipal Natural Mochuara – Cariacica/ES. O sétimo 

capitulo descreve as etapas da aula de campo no Parque Mochuara: pré-campo, 

campo e pós-campo. O oitavo capitulo apresenta as discussões e os resultados 

alcançados na pesquisa. E, por fim, o nono capitulo apresenta as considerações finais 

da pesquisa. 
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Figura 2 – Placa indicando percurso para o Parque Mochuara – Cariacica – ES 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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2 TRILHAS QUE SE ENTRELAÇAM: DIÁLOGO COM PESQUISA DA ÁREA 

Em nosso trabalho objetivamos analisar as potencialidades pedagógicas do Parque 

Municipal Natural Mochuara em Cariacica – ES e como a aula de campo nesse espaço 

favorece avanços na alfabetização científica. O presente capítulo contém uma revisão 

de literatura de pesquisas com o tema alfabetização científica e aula de campo. 

Buscamos no diálogo com outras produções e pesquisas estudos de valor teórico e 

metodológico que apontassem os rumos na direção da trilha de conhecimentos que 

procuramos construir. Nesse sentido, o critério utilizado para selecionar as pesquisas 

inicialmente foi a busca pelos descritores no título dos trabalhos e, posteriormente, a 

leitura do resumo para selecioná-los ou não. 

Nossa busca ocorreu por meio de sítios virtuais do banco de dissertações e teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), no site Scientific Electronic Library 

Online - SCIELO, e nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências edições dos últimos 05 anos, e no Simpósio Nacional de ensino de Ciências 

e Tecnologias edição 2016. Os descritores aula de campo e alfabetização científica 

apresentaram inúmeras produções, o que nos exigiu foco em selecionar pesquisas. 

Ao pesquisar os descritores no banco de dissertações e teses da Capes, obtivemos 

como resultados 456 dissertações e 125 teses. Ao refinarmos nossa busca para 

pesquisas com abordagem direta ao descritor no título apenas 12 pesquisas. Ao 

buscar o mesmo descritor na BDTD, tivemos como resultados 346 dissertações e 185 

teses. Após um novo refinamento, obtivemos 15 pesquisas. No site Scielo 

encontramos diversos artigos sobre o tema que nos propusemos a pesquisa, mas ao 

refirmamos nossa busca para pesquisa com título direto no descritor obtivemos 35 

artigos. Nos anais do Enpec 2015/2017 encontramos 78 trabalhos e no Sinect/ 2016 

foram apresentadas 16 pesquisas dentro da temática que propusemos estudar. 

Na impossibilidade da leitura de todas as pesquisas encontradas, procedemos a uma 

atenta leitura dos resumos com vistas a encontrar pesquisas que nos fornecessem 

um panorama histórico consistente acerca do descritor, de modo a seguir um 

direcionamento desta área de estudo. Encontramos muitas pesquisas sobre 

alfabetização científica e aula de campo, mas quando buscando por aula de campo 

como metodologia pedagógica que favorecesse a alfabetização científica 
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estabelecendo dialogo com nosso estudo obtivemos poucos resultados. No quadro 01 

abaixo apresentamos como organizamos as pesquisas encontradas em nossa busca: 

Quadro 01 – Descritores de pesquisas 
PALAVRA CHAVE:  AULA DE CAMPO/ ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

 Pesquisas encontradas Pesquisas analisadas Pesquisas 
selecionadas 

Teses 310 12 2 

Dissertações 802 15 3 

Artigos 360 35 1 

Trabalhos 
apresentados em 

eventos 

94 16 2 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Apresentaremos no quadro 2 um resumo com informações das pesquisas que 

analisamos. 

Quadro 02 – Resumo das pesquisas analisadas 
AUTOR TITULO DA PESQUISA ANO INSTITUIÇÃO 

Marcelo Scabelo da Silva 

Potencialidades Pedagógicas da Aula de 
Campo para a Promoção da Alfabetização 
Científica: O Circuito Trilha da pedra da 
Batata- Mirante do Sumaré do Parque 
Estadual da Fonte Grande (Vitória/ES). 

2016 IFES 

Carine Rodrigues Salim 
Aula de Campo na Planície de Inundação do 
rio Itabapoana: Promoção da Alfabetização 
Científica no contexto das Enchentes. 

2017 
 

IFES 

Bianca Pereira das Neves 
Aula de Campo na Planície Aluvionar do rio 
Doce da Perspectiva da Educação Ambiental 
Crítica. 

2017 IFES 

 
Alison Lulu Bitar 

Pesquisa em Educação Ambiental: A 
Atividade de Campo em Teses e 
Dissertações. 

2010 UNESP 

José Artur Barroso 
Fernandes 

Você vê essa adaptação? A aula de campo 
em Ciências entre o retórico e o empírico. 

2007 USP 

Marilene Dilem da Silva 
O Uso da Aula de Campo Como Estratégia 
de Ensino/ Aprendizagem: Um Estudo de 
Caso. 

2009 PCU/MINAS 

Celcino Neves Moura, 
Juliana Conde, Vasty 
Veruska Rodrigues 

Ferraz, Carlos Roberto 
Pires Campos 

Aula de Campo No Parque Estadual Pedra 
Azul (ES): Divulgando a ciência e 
preservando a natureza. 

2016 ARETÉ 

Mônica Chiquim. 
Alfabetização Científica: Novas discussões 
sobre ensino e aprendizagem. 

2013 ENPEC 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Uma das pesquisas relevantes, após a leitura do resumo, foi a de Silva (2016), que 

em seu estudo investigou as potencialidades de uma aula de campo no circuito ‘Trilha 

da Pedra da Batata – Mirante do Sumaré’ do Parque Estadual da Fonte Grande 

(PEFG), localizado no Maciço Central de Vitória – ES, de modo a favorecer o 

desenvolvimento de ações educativas que permitam uma leitura crítica de mundo e a 
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promoção da alfabetização científica dos alunos, a partir dos pressupostos da Teoria 

da Complexidade de Edgar Morin, da Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e da 

aprendizagem mediada de Lev Vigotsky.  

Ao desenvolver sua pesquisa, o autor percebeu que as aulas de campo emergem 

como contribuição para as propostas que intencionam um aprendizado dinâmico, 

contextualizado e socialmente transformador. Ao transcorrerem em espaços não 

formais, é possível favorecer a (re) construção dos conhecimentos científicos, em face 

dos conteúdos escolares, na perspectiva emancipatória e multidimensional. 

Seu estudo se aproxima da nossa pesquisa na medida em que buscamos demostrar 

as contribuições da aula de campo para a alfabetização científica no Parque Municipal 

Mochuara. O trabalho de Silva (2016) estabelece ainda dialogo com nosso estudo ao 

fazer uso das seis categorias de indicadores de alfabetização científica propostos por 

Sasseron e Carvalho (2008). 

Outra pesquisa analisada foi a de Salim (2017) que debate o uso da aula de campo 

na planície de drenagem do rio Itabapoana para a promoção da alfabetização 

científica dos alunos locais quanto às recorrentes enchentes no município de Bom 

Jesus do Itabapoana – RJ. 

Participaram desta pesquisa 20 alunos da 3ª série do Ensino Médio da rede pública 

estadual do Rio de Janeiro em 3 etapas distintas: o Pré-Campo envolveu uma 

investigação dos conhecimentos prévios dos alunos sobre a bacia hidrográfica e as 

recorrentes enchentes, a investida de campo contemplou pontos estratégicos de 

observação e realização de quatro atividades de intervenção pedagógica intituladas: 

Estação Rio, Estação Chuva, Estação Mata Ciliar e Estação Solo, e no Pós-campo  

os alunos apresentaram um portfólio digital das atividades desenvolvidas 

acompanhado de discussões e retomada ao mapa conceitual confeccionado no pré-

campo. 

Segundo Salim (2017), os resultados de seu trabalho indicaram que a aula de campo 

possibilitou o estimulo do raciocínio lógico, à capacidade de organização das 

informações, à compreensão do problema, ao levantamento de hipótese e à aplicação 

do conhecimento na prática social promovendo a alfabetização científica dos alunos. 

Como fruto dessa pesquisa, a autora elaborou um guia didático com orientações para 

a execução do trabalho de pré-campo, campo e pós-campo, no qual o professor 
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encontrará sugestões de pontos de visita, temas relevantes a serem explorados e 

algumas atividades práticas. 

Sua pesquisa se aproxima da nossa na medida em que faz uso da metodologia 

pedagógica da aula de campo para a promoção da alfabetização científica, está 

voltada para a formação do cidadão por meio de saberes integrados, ou seja, aquela 

que utiliza os conhecimentos disponíveis para a formação integral do ser humano.  

Ao pesquisar mais sobre o que vem sendo discutido sobre a metodologia da aula de 

campo para a promoção da alfabetização científica, chegamos ao trabalho de Neves 

(2017), que aborda as contribuições da aula de campo para subsidiar os debates que 

enfatizam os impactos causados pelas ações antrópicas na Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce, em favor da educação ambiental crítica, com vistas a intensificar a participação 

social nos problemas que emergem da complexa relação entre Homem X Rio Doce. 

Segundo Neves (2017), o histórico processo de degradação despertou um olhar crítico 

sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O baixo volume hídrico expôs o risco do 

desabastecimento, a ausência da cobertura vegetal e o despejo de efluentes, 

acentuados pelo desastre ambiental que ocorreu devido o rompimento da barragem 

de Fundão em Mariana – MG, tornaram evidentes a necessidade de um novo olhar 

para as relações entre o homem e a natureza. 

Participaram da pesquisa 26 estudantes da 2ª Série do Ensino Médio da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Honório Fraga, auxiliados por seis bolsistas 

do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). A pesquisa foi 

desenvolvida entre os meses de outubro e dezembro. A aula de campo foi a 

metodologia pedagógica utilizada, dividida em três etapas: pré-campo, campo e pós-

campo. A primeira etapa constituiu-se em uma análise de conceitos científicos 

previamente discutidos para preparar os estudantes para as atividades do campo. Na 

segunda etapa, os estudantes foram direcionados para a planície aluvionar do Rio 

Doce, munidos de grelhas de observação para desenvolverem atividades 

investigativas. Estas atividades desenvolvidas no campo foram organizadas em um 

Guia Didático, configurando-se como o produto educacional construído para subsidiar 

o trabalho dos professores da educação básica. Durante o pós-campo, foi proposto 

aos estudantes um júri simulado para que houvesse um aprofundamento das 

discussões em relação aos impactos causados pela atividade mineradora sobre 
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aquele ambiente. A análise dos dados foi organizada em duas etapas, sendo a 

primeira uma abordagem pedagógica e outra no contexto da educação ambiental 

crítica.  

Neves (2017) concluiu que a saída a campo possibilitou o caráter reflexivo da prática, 

tendo em vista seu fundamento social e ambiental, reforçando a planície aluvionar do 

Rio Doce como um espaço em potencial para o desenvolvimento de aulas de campo. 

O excelente desempenho e, consequentemente, maior aproveitamento dos conteúdos 

por parte dos estudantes, permitiram uma aprendizagem crítica, pautada na formação 

cidadã, despertando para a necessidade de proteção do Rio Doce. 

Essa pesquisa se aproxima da nossa por utilizar a aula de campo em um espaço não 

formal como elemento que possibilita o enriquecimento das atividades propostas no 

espaço formal (escola), possibilitando uma leitura crítica da realidade e uma 

conscientização sobre a importância da proteção do Rio doce.  

Para Bittar (2010) há uma grande diversidade de Programas de Pós-graduação 

(PPG), onde estão inseridas as publicações sobre as atividades de campo, área de 

concentração maior a Educação, seguido pela PPG em Geografia. Uma outra parte 

das investigações analisadas estavam voltadas para o contexto da Educação Escolar, 

sendo que há um número considerável relativo ao ensino fundamental. Outra metade 

dos trabalhos estavam atrelados à educação não formal, sendo a maioria relacionada 

às atividades de ecoturismo. 

Aproxima-se da nossa pesquisa pela necessidade de se buscar as produções e as 

tendências de análises da aula de campo, sua história e a forma como essa 

metodologia vem sendo estudada pelos mais diversos programas de pós-graduação. 

A pesquisa se afasta da nossa por voltar seu olhar para estudos de atividades de 

ecoturismo e por usar como nomenclatura para aulas de campo as atividades de 

campo. Além disso, não há uma discussão sobre a metodologia usada nas atividades 

investigadas. 

Continuando nossa trilha, analisamos a pesquisa de Fernandes (2007), que investigou 

as interações comunicativas entre monitores e alunos durante a aula de campo, 

procurando revelar os modos semióticos utilizados nas explicações, bem como 

investigar as funções que esses modos desempenham em tais atividades. O autor 

afirma que baseou seu trabalho em dados obtidos a partir do registro das interações 
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comunicativas entre monitor e alunos envolvidos em atividades conjuntas realizadas 

em três viagens de estudos de ecossistemas litorâneos realizada no Parque Estadual 

da Ilha do Cardoso – SP. 

Fernandes (2007) procurou ainda explorar algumas especificidades no uso dos modos 

semióticos nas aulas de campo, em comparação ao seu uso em sala de aula descrito 

na literatura. O referencial teórico é construído a partir de duas linhas principais: uma 

delas traz aportes das abordagens de Vigotsky e de Bakhtin. Os dados da pesquisa 

são de natureza discursiva, embora estejam incluídas aqui formas verbais e não 

verbais de discurso: foram registrados a fala e os gestos produzidos nas aulas de 

campo. A análise se dá em vários níveis, partindo da produção de enunciados pelos 

participantes e chegando à estrutura da atividade como um todo.  

Fernandes (2007) conclui que a fala e os gestos presentes na aula de campo têm 

muitas funções comuns com as desempenhadas por esses modos na sala de aula. 

No entanto, existem algumas diferenças: no campo, por falta de suporte material para 

imagens e textos escritos, fala e gestos têm que cumprir funções que em sala são 

realizadas por esses modos. A principal diferença está na participação do mundo 

empírico na aula de campo, na forma de base referencial para construção conjunta de 

uma representação, dentro do que denominamos marco referencial empírico. 

A pesquisa de Fernandes (2007) aproxima-se de nosso trabalho ao fazer da aula 

campo espaço de estudos da interação da fala e gesto de monitores e alunos, que 

ocorrem por ser uma exigência do espaço fora da sala de aula. Nesse ponto, em nosso 

trabalho, percebemos a maior interação e quebra de hierarquia entre professor e aluno 

durante a aula de campo, bem como o uso de fala e gesto como forma de externar as 

sensações e observações. 

Ao aprofundar nossa busca, encontramos outro trabalho que dialoga conosco. Silva 

(2009) também utilizar aula de campo no ensino/aprendizagem de Ciências do Ensino 

Básico, tendo sido direcionado para as áreas: Praia dos Castelhanos e rio/manguezal 

Benevente, no Município de Anchieta – ES.  

A autora afirma que para a realização de sua pesquisa foi necessário estudar e 

conhecer as dinâmicas de uma aula de campo como estratégias do ensino de ciências 

de forma a desenvolver no indivíduo o conhecimento sobre os fenômenos da 

natureza, a afetividade, os valores e as atitudes em relação ao meio ambiente. 
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Para a realização da pesquisa, a autora buscou delimitar três ecossistemas que, de 

certa forma, estão interligados: rio, manguezal e praia. A pesquisa foi baseada em 

conhecimentos prévios e vivências de professores que atuam nos ensinos 

fundamental e médio do Município de Cachoeiro de Itapemirim – ES e em relatos dos 

residentes do município de Anchieta – ES.  

Os ambientes foram caracterizados quanto à localização, aos aspectos históricos, de 

biodiversidade e importância para o turismo ambiental. Para viabilizar e socializar a 

pesquisa, foi organizado um blog <www.auladecampo.wordpress.com> com 

informações direcionadas aos docentes, estudantes e ambientalistas, visando a 

subsidiar o planejamento e a execução de um trabalho extraclasse no rio/manguezal 

Benevente, do Município de Anchieta – ES. 

A aproximação dessa pesquisa com a nossa relaciona-se ao uso da aula de campo 

em espaço não formais, e a necessidade de conhecer sua metodologia: pré- campo, 

campo e pós-campo. Diverge da nossa pesquisa na medida em que não analisa o 

potencial pedagógico da aula de campo para a promoção da alfabetização científica. 

Dando continuidade à análise das pesquisas sobre conceitos a serem abordados no 

presente estudo, de forma a debater as contribuições da aula de campo para a 

alfabetização científica, analisamos o trabalho de Ferraz (2016). Os autores buscam 

discutir a aula de campo como elemento que pode favorecer a interação entre os 

atores sociais e o ambiente e contribuir para a divulgação de temas científicos, 

sobretudo os temas ambientais.  

Ferraz (2016) expõem as etapas de uma aula de campo no Parque Estadual Pedra 

Azul, em Domingos Martins, Espírito Santo, configurando-se como uma pesquisa 

qualitativa, do tipo estudo de caso, com coleta de dados em diário de campo e 

observação sistemática da participação dos professores-alunos em rodas de debates. 

Os dados foram abordados conforme perspectiva de Leonor (2013) a partir das 

categorias de alfabetização científica.  

Segundo os autores, a pesquisa trouxe contribuições criativas na compreensão sobre 

processos geológicos, bióticos e socioambientais, enfatizando a importância da 

biodiversidade da região, para a manutenção da vida. O Parque Estadual Pedra Azul 

revelou-se espaço educativo não formal em potencial para atividades de divulgação 
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científica, para aprendizagem de geociências e de ciências da natureza, por facilitar o 

posicionamento crítico em face da exploração desmedida dos recursos naturais 

A aproximação dessa pesquisa com a nossa relaciona-se ao uso da aula de campo 

em espaço não formal. Dialoga ainda na análise do potencial pedagógico da aula de 

campo para a promoção da alfabetização e divulgação científica e por fazer uso do 

referencial teórico que buscamos fazer utilizar em nosso trabalho.  

Dando continuidade à nossa busca encontramos outro trabalho que dialoga com 

nosso estudo. Chiquim (2013) realiza uma pesquisa tendo como ponto de partida as 

discussões desenvolvidas por teóricos sobre a alfabetização científica no contexto 

escolar. A autora buscou levantar os dados teóricos sobre as discussões relacionadas 

à questão da alfabetização científica, tanto na educação básica, quanto na 

universidade e analisar os dados levantados na pesquisa bibliográfica, tendo a 

pesquisa como princípio científico e educativo.  

Chiquim (2013) realiza uma breve discussão do processo histórico da alfabetização 

científica no contexto da educação e suas implicações nesse processo, aprofundando 

o conceito de alfabetização científica e analisando as propostas sobre a prática 

pedagógica para a alfabetização científica.   

Como resultado de seu trabalho a autora apontou para o seguinte: há enormes 

preocupações entre os teóricos de que os professores reconheçam a alfabetização 

científica, como um processo de ensino e aprendizagem. E indicam a alfabetização 

científica como um dos objetivos na formação do cidadão crítico para a atuação na 

sociedade, entendendo a pesquisa como princípio científico e educativo 

A pesquisa de Chiquim (2013) aproxima-se de nosso trabalho ao buscar por um 

conceito de alfabetização científica que produza um conhecimento que forme cidadão 

crítico para atuação na sociedade. Dialoga ainda ao discutir à luz de teóricos o 

conceito de alfabetização científica e de como se vem realizando essa discussão nas 

diversas pesquisas sobre essa temática. 

É importante aqui salientar que os trabalhos analisados tinham a aula de campo como 

metodologia pedagógica em um espaço educativo não formal. Além disso, 

percebemos nas pesquisas que analisamos a forte relação existente entre a aula de 

campo e a alfabetização científica, enquanto possibilidade de um ensino que 

proporcione aos alunos a leitura crítica do mundo, fazendo uso dos indicadores de 
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alfabetização científica propostos por Sasseron e Carvalho (2008), em diálogo com 

um referencial teórico que tenha por base a teoria da libertação. 

Cabe ainda destacar que não encontramos nenhuma pesquisa realizada sobre o 

Parque Municipal Natural Mochuara, o que indica que há lacuna para serem 

realizados diversos outros trabalhos naquele espaço, e que nossa pesquisa poderá 

vir a ser referência para outros estudos. 

Na próxima seção, aprofundaremos esses conceitos, trilhando os conhecimentos de 

nosso referencial teórico.   
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Figura 3 – Subida do Parque Mochuara – Cariacica – ES 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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3 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA PARA CIDADANIA 

Em um contexto fundado na diversidade de conhecimentos, multiplicados e 

socializados em velocidade recorde, é preciso que os atores sociais acompanhem 

essa dinâmica, capacitando-se habilmente para a leitura de mundo, compreendendo 

à linguagem em que está escrita a ciência.  

Nesse trabalho, o processo de Alfabetização Científica que busca capacitar homens 

e mulheres para uma leitura criativa da linguagem em que se escreve a ciência, trilha 

os caminhos dos pressupostos da alfabetização, fincada na educação libertadora 

como defende Paulo Freire.  

Iniciamos nossa discussão trazendo questionamentos feitos por Chassot (2017, p. 

69): “Quais são no mundo de hoje, as necessidades de uma alfabetização científica? 

Ou ainda anterior a esta questão: quais são as características de uma alfabetização 

científica? ”. Ao buscarmos respostas para essas questões, apontamos que diversos 

autores adotam diferentes termos para o tema, tais como alfabetização científica, 

alfabetização científica e tecnológica, letramento ou enculturação científica 

(SASSERON; CARVALHO, 2011). Embora sejam terminologias diferentes, elas 

estabelecem diálogo, ao proporem uma trilha de conhecimentos que possibilita ao 

educando a leitura de mundo e a capacidade de intervir de forma consciente na 

transformação da sociedade.  

Sasseron e Carvalho (2011) realizaram uma extensa revisão de literatura sobre o 

termo alfabetização científica, procurando identificar as ideias de diferentes 

pensadores em relação a essa questão. Ao analisar o termo de AC na literatura 

internacional, as autoras concluíram que 

Os autores de língua espanhola, por exemplo, costumam utilizar a expressão 
“Alfabetización Científica” para designar o ensino cujo objetivo seria a 
promoção de capacidades e competências entre os estudantes capazes de 
permitir-lhes a participação nos processos de decisões do dia-a-dia [...]; nas 
publicações em língua inglesa o mesmo objetivo aparece sob o termo 
“Scientific Literacy” [...] ; e, nas publicações francesas, encontramos o uso da 
expressão “Alphabétisation Scientifique” [...] (SASSERON; CARVALHO, 
2011, p. 60). 

Com relação aos autores brasileiros, Sasseron e Carvalho (2011) relatam que há uma 

grande pluralidade semântica, sendo que há autores que usam a terminologia 

“letramento científico”, “ alfabetização científica” e “enculturação científica”. Assim 
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expressam: 

 
Os autores brasileiros que usam a expressão “Enculturação Científica” 
partem do pressuposto de que o ensino de Ciências pode e deve promover 
condições para que os alunos, além das culturas religiosa, social e histórica 
que carregam consigo, possam também fazer parte de uma cultura em que 
as noções, ideias e conceitos científicos são parte de seu corpus. Deste 
modo, seriam capazes de participar das discussões desta cultura, obtendo 
informações e fazendo-se comunicar (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 
60). 

 

Com relação ao termo letramento científico, as autoras esclarecem que:  

Os pesquisadores nacionais que preferem a expressão “Letramento 
Científico” justificam sua escolha apoiando-se no significado do termo 
defendido por duas grandes pesquisadoras da Linguística: Angela Kleiman e 
Magda Soares. Soares (1998) define o letramento como sendo „resultado da 
ação de ensinar ou aprender a ler e escrever: estado ou condição que adquire 
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da 
escrita‟. Kleiman (1995) comenta sobre acomplexidade do conceito, mas 
adota sua definição como sendo o “conjunto de práticas sociais que usam a 
escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 
específicos para objetivos específicos” (SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 
60). 

 

Sasseron e Carvalho (2008, p. 334) recorrem a Paulo Freire quando tentam definir o 

termo Alfabetização Científica, “a alfabetização é mais que o simples domínio 

psicológico e mecânico de técnicas de escrever e de ler. É o domínio destas técnicas 

em termos conscientes. (...) que implica uma autoformação de que possa resultar uma 

postura interferente do homem sobre seu contexto ” (FREIRE, 1980, p. 111 apud 

SASSERON; CARVALHO, 2008, p. 334). Para Freire (2016, p. 98) a alfabetização é 

uma incorporação. Não pode configurar-se como uma simples memorização 

mecânica das sentenças, das palavras, das sílabas, desvinculadas de um universo 

existência- coisas mortas ou semimortas-, mas uma atitude de criação e recriação. 

Sasseron e Carvalho (2011), ao adotarem o termo alfabetização cientifica, 

fundamentando-se nos pressupostos da Educação Libertadora de Paulo Freire, 

compreendendo a AC como: 

Alfabetização Científica para designar as ideias que temos em mente e que 
objetivamos ao planejar um ensino que permita aos alunos interagir com uma 
nova cultura, com uma nova forma de ver o mundo e seus acontecimentos, 
podendo modifica-lo e a si próprio através da prática consciente propiciada 
por sua interação cerceada de saberes de noções e conhecimentos 
científicos, bem como das habilidades associadas ao fazer científico 
(SASSERON; CARVALHO, 2011, p. 61). 

Outros autores têm posição semelhante à apresentada. Lorenzetti e Delizoicov (2001), 
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ao discutirem o conceito de alfabetização cientifica, propõem que o ensino não seja 

voltado somente para a formação de futuros cientistas, mas para que os alunos, por 

meio da compreensão e domínio de das discussões dos temas colocados pela ciência, 

tenham a capacidade de entendimento do mundo. Assim esclarecem os autores: 

A alfabetização científica no ensino de Ciências Naturais nas séries iniciais é 
aqui compreendida como o processo pelo qual a linguagem das Ciências 
Naturais adquire significados, constituindo-se um meio para o indivíduo 
ampliar seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão inserido 
na sociedade (LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 43). 

Objetivando desenvolver um processo de alfabetização científica que rompa com a 

forma tradicional de ensino e que consiga estimular a curiosidade, o levantamento de 

hipóteses e o contato direto com o estudo em aulas práticas, Lorenzetti e Delizoicov 

(2001) chamam a atenção para a seguinte discussão: 

 
Listam alguns possíveis tipos de atividades como, por exemplo, a visita a 
museus e teatros; a leitura de revistas e suplementos de jornais; pequenas 
excursões e saídas a campo; o uso do computador e da Internet como fontes 
de informações; além de aulas práticas com atividades experimentais; [...] O 
desenvolvimento dos conteúdos procedimentais será de fundamental 
importância durante a realização das aulas práticas. Observar atentamente o 
fenômeno em estudo, estabelecer hipóteses, testá-las via experimento, 
registrar os resultados, permite que os alunos ajam de forma ativa sobre o 
objeto de estudo, possibilitando uma melhor compreensão do experimento 
(LORENZETTI; DELIZOICOV, 2001, p. 46). 
 

Attico Chassot (2017), em seus estudos também fundados em Paulo Freire, define o 

termo alfabetização científica partindo do significado da palavra alfabetizar. O autor 

defende que um cidadão alfabetizado cientificamente é aquele que consegue explicar 

algumas situações triviais do cotidiano (CHASSOT, 2014, p. 63). Partindo dessa 

perspectiva, entendemos que o conceito de alfabetização científica está 

implicitamente relacionado à capacidade de o sujeito entender de forma autônoma e 

crítica o mundo, tendo capacidade de transformá-lo, ao mesmo tempo em que 

também é transformado pelos avanços diários proporcionados pela ciência.  

Partindo dessas reflexões, Chassot (2011, p. 61) entende a Ciência como uma 

linguagem facilitadora da compreensão das coisas do mundo. Ao mesmo tempo, 

contrapõe ao cientificismo que muitas vezes acontece em salas de aulas, e até nas 

universidades. Considera que a alfabetização para compreender os conhecimentos 

da Ciência configura-se como uma linguagem que faz parte da construção do ser 

humano, portanto, falível. 
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Na sequência, Chassot (2011) apresenta as características de uma alfabetização 

científica. 

Poderíamos considerar alfabetização científica como um conjunto de 
conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer uma leitura do 
mundo onde vivem. Amplio mais a importância ou as exigências de uma 
alfabetização científica [...]. Assim como exige-se que os alfabetizados em 
língua materna sejam cidadãos críticos, [...] seria desejável que os 
alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do 
mundo em que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo, 
e transformá-lo para melhor (CHASSOT, 2011, p. 62). 

 
Para o autor, quando surgem propostas para uma alfabetização científica logo 

pensamos nos currículos de Ciências. Isso, porque estas trazem abordagens 

interdisciplinares, voltadas para o ensino de Ciências para a formação da cidadania, 

com ênfase no papel social da Ciência e suas articulações com os aspectos sociais, 

políticos, históricos, econômicos e éticos, diferentemente do modismo do ensino do 

cotidiano que reproduz uma concepção de Ciência pura e neutra (CHASSOT, 2010, 

p. 72). 

Chassot (2011) mostra que a formação da cidadania está presente nas reformas de 

ensino na educação brasileira, destacando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional Lei 9.394/96. Quais as contribuições, ou mais precisamente, as 

responsabilidades que temos como educadores na construção dessa cidadania? Para 

o autor, a cidadania só poderá ser exercida plenamente se o cidadão tiver acesso ao 

conhecimento, o qual só será adquirido por meio de uma educação científica, cujo 

acesso deva ser proporcionado pelos educadores. E o ensino das Ciências pode 

contribuir para a seleção do que ensinar. Conteúdos que tenham relação com a 

realidade, mediante uma contextualização social, política, histórica. 

A alfabetização científica deve, então, configurar-se como um caminho para o 

exercício pleno da cidadania, na construção de conhecimentos, com análises críticas 

para as questões que nos sãos importantes, e necessitam de ação para serem 

mudadas. 

Tendo por base os conceitos apresentados, entendemos que a alfabetização científica 

se torna necessária para desmitificarmos os estudos científicos, aproximarmos os 

sujeitos do mundo da ciência e demonstrar que ciência não é algo delimitado apenas 

a algumas áreas ou pessoas iluminadas, mas que busca por soluções de problemas 
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que afetam a humanidade. Essa compreensão é útil para os atores sociais que 

poderão optar, decidir, criticar e negar a própria ciência e as formas como ela pode 

impactar suas vidas. 

Encerramos essa sessão trazendo Sasseron e Carvalho (2003), que propõem alguns 

eixos estruturantes, os quais nos ajudam a entender o sentido da alfabetização 

científica, os quais podem ser resumidos em três eixos, quais sejam: 

 a alfabetização científica nos ajuda a compreender de forma básica os termos, 

conhecimentos e conceitos científicos fundamentais; 

  a alfabetização científica nos ajuda na compreensão da natureza da Ciência e 

dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática; 

  e nos ajuda no entendimento das relações existentes entre Ciência, tecnologia, 

sociedade e meio-ambiente.  

Retornaremos a discussão desses eixos estruturantes propostos pelas autoras, 

durante o capítulo de metodologia. 

3.1 A LEITURA DE MUNDO E A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA 

O avanço tecnológico, a possibilidade de acesso a informações de forma instantânea 

e sem filtro, o surgimento quase que diário de novos equipamentos, a valorização do 

conhecimento, impuseram a humanidade um ritmo veloz de mudanças, provocando a 

necessidade de as pessoas estarem em um processo contínuo de preparação, na 

busca de novas habilidades, qualificação, conhecimento e domínio de técnicas, tendo 

à capacidade de realizar por si mesmo a leitura do mundo.  

Nesse sentido, entendemos que a perspectiva de se proceder à leitura de mundo a 

partir da contribuição da alfabetização cientificada é fundamental para que se possa 

conhecer, e se reconhecer, enquanto pessoa, no espaço de vivência e, a partir do 

qual, fortalecer o exercício da cidadania. 

Em face desse quadro, Paulo Freire (2016) propõe uma educação libertadora que traz 

como   pressuposto básico o compromisso ético-político da luta contra a opressão e a 

dominação. Na proposta Freiriana, o processo de alfabetização demanda possibilitar 

a leitura da palavra escrita articulada com a leitura de mundo.  Ou seja, defende um 
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processo formativo articulado com a reflexão da realidade, na busca de construção de 

novos conhecimentos:  

De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da 
palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa 
forma de “escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo, quer dizer, através de nossa 
prática consciente. Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais, 
para mim, do processo de alfabetização (FREIRE, 2016, p. 20). 

Dessa perspectiva, o processo de a alfabetização em Freire (2016), “ é mais que um 

ato simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de ler e escrever”. Ler e 

escrever não podem, pois, comportar-se de forma mecânica, desprovidos de 

significado. Isso significa que é preciso romper com modelo de educação reprodutora 

e alienadora, a qual está a serviço do poder hegemônico. 

Nesse mesmo sentido Morin vai afirmar que: 

A primeira finalidade do ensino foi formulada por Montaigne: mais vale uma 
cabeça bem-feita que bem cheia. O significado de “uma cabeça bem cheia” 
é óbvio: é uma cabeça onde o saber é acumulado, empilhado, e não dispõe 
de um princípio de seleção e organização que lhe dê sentido. “Uma cabeça 
bem-feita” significa que, em vez de acumular o saber, é mais importante 
dispor ao mesmo tempo de: - uma aptidão geral para colocar e tratar os 
problemas; - princípios organizadores que permitam ligar os saberes e lhes 
dar sentido (MORIN, 2014, p. 21). 

Vigotski (2001) também contribui para essa discussão ao criticar o ensino direto da 

velha escola, a qual extirpa toda dificuldade do pensamento da criança, e esta 

tendência a facilitar contraria os mais básicos princípios educativos. Afirma o autor 

que: 

Até hoje o aluno tem permanecido nos ombros do professor. Tem visto tudo 
com os olhos dele e julgado tudo com a mente dele. Já é hora de colocar o 
aluno sobre as suas próprias pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e 
contusões e escolher a direção. E o que é verdadeiro para a marcha – que 
só se pode aprendê-la com as próprias pernas e com as próprias quedas – 
se aplica igualmente a todos os aspectos da educação (VIGOTSKI, 2001, p. 
452). 

Defendemos uma escola em que os alunos sejam sujeitos ativos do processo de 

ensino aprendizagem. Uma escola que possibilite ao aluno de forma autônoma a 

leitura crítica da realidade, e tenha a capacidade de intervir de forma criativa e criadora 

para transformá-la. Nesse sentido, e em diálogo com Freire e Morin, a concepção 

vigotskiana confere ao professor e à professora o papel de atuarem como 

organizadores do meio social, considerado um dos mais importantes fatores 
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educativos. Vigotski (2001) afirma que o processo educativo libertário exige deles que 

deixem 

[...] inteiramente a condição de estojo e desenvolvam todos os aspectos que 
respiram dinamismo e vida. Em todo trabalho docente do velho tipo formavam 
se forçosamente um certo bolor e ranço, como em água parada e estagnada. 
E aqui de nada servia a costumeira doutrina segundo a qual o mestre tem 
uma missão sagrada e consciência de seus objetivos ideais (VIGOTSKY, 
2001, p. 449). 

 

A responsabilidade do ensino nos tempos atuais passa pelo diálogo entre os vários 

saberes, procurando superar um tipo de ensino tradicional e prescritivo, no sentido de 

uma educação bancária tal como apresenta Freire ou de uma cabeça cheia como nos 

fala Morin (2014). A crítica do pesquisador é dirigida ao cenário educacional que, 

expressa rigidez e possivelmente relações ocas, desprovidas de curiosidade, 

instalando uma burocracia pedagógica cotidiana com seus rituais petrificados. 

Ao construir a Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire não propõe um processo 

educativo que seja pensado, para o oprimido, mas do oprimido para o oprimido, 

reconhecendo-se, e assumindo-se, como ator no palco da história. Assim Freire 

(2016) afirma:  

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que 
eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo 
a necessidade da libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas 
pelas práxis de sua busca, pelo conhecimento e reconhecimento da 
necessidade de lutar por ela (FREIRE, 2016, p. 43). 

Para Freire (2016) a luta dos oprimidos em busca de libertação deve representar a 

luta pelo direito de ser humano. Deve possibilitar libertação aquele que vive na sub-

humanidade, na negativa   dos direitos mais básicos, sendo excluído de todos os 

processos democráticos e da divisão dos bens produzidos socialmente. A teoria da 

libertação de Freire convoca os educadores a construírem um processo educativo que 

se comprometa com a luta dos oprimidos pela humanização: 

Desde o começo mesmo da luta pela humanização, pela superação da 
contradição opressor‐ oprimidos, é preciso que eles se convençam de que 
esta luta exige deles, a partir do momento em que a aceitam, a sua 
responsabilidade total. É que esta luta não se justifica apenas em que passem 
a ter liberdade para comer, mas “liberdade para criar e construir, para admirar 
e aventurar‐ se”. Tal liberdade requer que o indivíduo seja ativo e 
responsável, não um escravo nem uma peça bem alimentada da máquina 
(FREIRE, 2016, p. 55). 



43 
 

 

  

Morin (2001) entende o ser humano como ser complexo, o qual não pode ser visto de 

forma fragmentada. Assim, é preciso que o objetivo essencial do ensino seja a 

condição humana. Nesse sentido, rompe-se com o modelo de educação bancária, 

com a reprodução de pessoas que não compreendem a realidade do mundo em que 

vivem, e constrói-se um ensino crítico, libertador, que pense o ser humano de forma 

totalitária. Em sintonia com essa reflexão, Morin (2001) então chama a atenção para: 

O ser humano é, a um só tempo, físico, biológico, psíquico, cultural, social, 
histórico. Esta unidade complexa na natureza humana é totalmente 
desintegrada na educação por meio das disciplinas, tendo-se tornado 
impossível aprender o que significa ser humano. É preciso restaurá-la, de 
modo que cada um, onde quer que se encontre, tome conhecimento e 
consciência, ao mesmo tempo, de sua identidade complexa e de sua 
identidade comum a todos os outros humanos. Desse modo, a condição 
humana deveria ser o objeto essencial de todo o ensino. É possível, como 
base nas disciplinas atuais, reconhecer a unidade e a complexidades 
humanas, reunindo e organizando conhecimentos dispersos nas ciências da 
natureza, nas ciências humanas, na literatura e na filosofia, pondo em 
evidência o elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo que é 
humano (MORIN, 2001, p. 47). 

Em vista disso, para Morin (2001), o ensino da condição humana é atributo 

fundamental de uma educação humanista, que deve apresentar a complexidade que 

é inerente ao ser humano, um ser que é biológico, mas também cultural. Assim, um 

modelo educacional humanista necessita ensinar valores da compreensão. Para o 

autor, o ser humano precisa compreender-se e ele somente o fará se compreender os 

outros seres humanos que habitam o mesmo planeta sob a mesma condição humana. 

Continuando essa discussão, Freire (2016) propõe que pensar uma educação que 

regaste a humanização dos oprimidos passa pela construção de uma educação que 

possibilite ao homem uma leitura da totalidade de sua realidade. Uma educação que 

além de ensinar a ler as palavras também seja capaz de ensinar a ler criticamente a 

realidade vivida de forma total, e não simplificada e fora de contexto. 

A questão fundamental, neste caso, está em que, faltando aos homens uma 

compreensão crítica da totalidade em que estão captando‐a em pedaços nos 
quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade, não 

podem conhecê‐la. E não o podem porque, para conhecê‐la, seria necessário 
partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria indispensável ter antes a visão 
totalizada do contexto para, em seguida, separarem ou isolarem os 
elementos ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão voltariam 
com mais claridade à totalidade analisada (FREIRE, 2016, p. 96). 

Compreender criticamente a realidade significa considerar suas múltiplas dimensões 

e nelas nos reconhecermos. Para Vigotski (2001) todo homem se constitui como ser 
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humano pelas relações que estabelece com os outros. Nesse sentido, a nossa história 

de vida vai sendo construída de forma integrada com outras muitas histórias que 

cruzam nosso caminho. Podemos entender que nós fazemos humanos quando nos 

apropriamos do patrimônio cultural da humanidade, por meio da vivência dos 

conhecimentos, das trocas de ações, dos debates, quando nos construímos enquanto 

pessoa, e construindo nossa consciência planetária (MORIN, 2014). 

A proposta pedagógica libertadora de Freire está alicerçada sobre a base da ação 

reflexiva e dialógica e se articula como possibilidade de transformação da pessoa e 

até da sociedade. Freire (2016) entende que a palavra não pode ficar apenas na 

individualidade. Para que ela provoque um novo caminhar na história, faz-se 

necessário tornar-se coletiva. É preciso que a massa trabalhadora sonhe, pense e 

construa, coletivamente, um mundo novo para que sua palavra – ação torne-se uma 

força, a força da coletividade. Nesse sentido, afirma Freire “ Ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão” (FREIRE, 2016, p. 

71).  

Em Vigotski (1994), a palavra é o signo por excelência, considerada como um meio 

para desenvolvimento cultural dos homens. Para o autor a palavra é o signo cultural 

de mediação fundamental, a partir da qual ocorre transformação das funções 

inferiores de inteligência das pessoas para as funções superiores. A linguagem escrita 

é um instrumento que possibilita a comunicação e desenvolvimento da memória. O 

autor afirma que a linguagem escrita é resultado da relação entre o desenvolvimento 

da linguagem verbal, do pensamento e da representação da realidade. Nesse sentido   

aponta que:  

Quanto mais complexa a ação exigida pela situação e menos direta a 
solução, maior importância que a fala adquire na operação como um todo. Às 
vezes a fala adquire uma importância vital que, se não for permitido seu uso, 
as crianças pequenas não são capazes de resolver a situação (VIGOTSKI, 
1994, p. 21). 

Ampliando nossa discussão entendemos que a educação da perspectiva libertadora 

seria aquela que acontece quando há a possibilidade de o educando dizer a sua 

palavra, refletir sobre o seu mundo, reconhecer-se como agente de mudança e 

transformação, tornando-se sujeito desse mesmo mundo que transforma.  Na medida 

em que está engajada com a luta de todos os oprimidos, a educação libertadora rompe 

com o modelo bancário, no qual não há dialogo e reflexão. Nesse aspecto, Freire 
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propõe um modelo de educação por meio da qual a liberdade concede a palavra aos 

oprimidos, rompendo com a cultura do silêncio.  

Ao assumirmos como papel da escola o rompimento da cultura do silêncio ao qual os 

oprimidos são submetidos, assumimos uma relação dialógica, que segundo Freire 

(2016) “Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. 

Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não 

há amor que a infunda”. Construir um processo educativo dialógico significa dar voz 

aos educandos, compreendendo as relações existentes e valorizando os 

conhecimentos e a cultura popular, na defesa de uma educação problematizadora. 

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos 
homens, não podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A 
libertação autêntica, que é a humanização em processo, não é uma coisa que 
se deposita nos homens [...] (FREIRE, 2016, p. 93). 

O diálogo em Freire é aquilo em que todo o processo de ensinar e aprender deve se 

converter. Para Morin (2014), o princípio dialógico pode ser definido como a 

associação complexa [...] de instâncias necessárias, conjuntamente necessárias à 

existência, ao funcionamento e ao desenvolvimento de um fenômeno organizado. 

Freire (2017) acredita que o diálogo possa levar à construção de uma educação 

democrática que se configura como um trabalho do homem com o homem e nunca 

um trabalho verticalmente do homem sobre o homem. 

A educação dialógica se configura como a essência das relações entre os seres 

humanos, na qual a linguagem ganha um papel importante. É por meio da interação 

expressamos nossas ideias, nossos sentimentos, nossa indignação, nos socializamos 

e nos tornamos gente.  

O que inicialmente podemos pensar como algo particular do processo de ensino para 

à teoria da libertação deve ser estendido para esfera da cultura, e toda amplitude que 

ela representa. O conceito antropológico de cultura defendido por Freire (2016), 

ressalta que 
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Não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem 
curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo 
negada, se luta. Não haveria cultura nem história sem risco, assumido ou não, 
quer dizer, risco de que o sujeito que o corre se acha mais ou menos 
consciente. Posso não saber, agora, que riscos corro, mas sei que, como 
presença no mundo, corro risco. É que o risco é um ingrediente necessário à 
mobilidade sem a qual não há cultura nem história. Daí a importância de uma 
educação que, em lugar de procura; negar o risco, estimule mulheres e 
homens a assumi-lo (FREIRE, 2016, p.15). 

A cultura exige correr risco, o maior deles é o exercício pleno da liberdade, para que 

isso possa ocorrer somos impulsionados a correr riscos ao lutarmos pela cultura dos 

oprimidos, dos desumanizados. Assim devem ser, as práticas pedagógicas de todos 

aqueles que buscam uma educação libertadora ao trabalhar com outra cultura a não 

intervenção para transforma-la segundo os padrões hegemônicos.  

Assim sendo, a cultura torna-se um elemento primordial para o rompimento das 

barreiras. Nesse sentido, se faz necessário e urgente superarmos preconceitos e 

discriminação que impendem a valorização cultural dos indígenas, negros, mestiços, 

camponês. Para Vigotski (1995) o encontro do humano com a cultura não leva apenas 

a uma assimilação, mas ela provoca mudanças profundas no desenvolvimento 

humano. Vigotski (1995) afirma que o: 

O educador começa a compreender agora que quando a criança adentra na 
cultura, não somente toma algo dela, não somente assimila e se enriquece 
com o que está fora dela, mas que a própria cultura reelabora em 
profundidade a composição natural de sua conduta e dá uma orientação 
completamente nova a todo o curso de seu desenvolvimento (VIGOTSKI, 
1995, p. 305). 

Para Morin (2011) é preciso construir uma nova cultura que leve a aprender o “estar 

aqui” no planeta. Aprender estar aqui significa: aprender a viver, a dividir, a comunicar, 

a comungar; é o que se aprende nas culturas singulares. Morin (2001) insiste que é 

necessário aprender a ser, a viver, a dividir e a comunicar como humanos do planeta 

terra, não mais somente pertencente a uma cultura. Com essa concepção 

entendemos que Morin chama atenção para a necessidade de valorizar a nossa 

identidade cultural, mas acima dela precisamos regatar a nossa identidade maior que 

é de ser humano, que vive e sobrevive no planeta terra. Nesse sentido o autor afirma 

que: 
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Civilizar e solidarizar a Terra, transformar a espécie humana em verdadeira 
humanidade torna-se o objetivo fundamental de toda educação que aspira 
não apenas ao progresso, mas à sobrevida da Humanidade. A consciência 
de nossa humanidade, nesta era planetária, deveria conduzir-nos à 
solidariedade e à comiseração recíproca, de indivíduo para indivíduo, de 
todos para todos. A educação do futuro deverá ensinar a ética da 
compreensão planetária (MORIN, 2011, p. 68). 

Assim sendo, a alfabetização científica em uma visão libertadora conforma-se não 

somente com o ensino de conceitos abstratos e distantes, ou o preparo da mão de 

obra para o mercado ou a formação de consumidores que tenham um domínio de 

certas habilidades, mas ao contrário de posições educacionais adaptativas, 

proporciona ao ator social inserir-se como sujeito de sua própria história na construção 

de uma sociedade plural.  Nesse sentido, Freire (2016) defende que “ a alfabetização 

é um ato criador”, razão pela qual tal processo não opera de cima para baixo, nem de 

fora para dentro, mas como uma doação ou exposição, de dentro para fora pelo 

próprio analfabeto”.  

Para Freire (2016) uma ação educativa que se preocupa em romper com a cultura do 

silêncio, e dar voz a homens e mulheres que em um processo de desumanização 

foram colocados à margem da história, para se constituírem em sujeitos ativos e 

saírem da marginalidade para o centro do processo histórico se dá a partir da 

conscientização. Para Freire (2016) é a consciência que determina a maneira pela 

qual o ser humano se relaciona com o mundo. É necessário, então, que se inicie um 

processo de conscientização que possibilite uma ação coletiva sobre a realidade 

injusta para que se possa modificá-la. 

A conscientização é o teste de realidade. Quanto mais conscientização, mais 
se “desvelamos” a realidade, mais aprofundamos a essência fenomênica do 
objeto diante do qual nos encontramos, com o intuito de analisá-lo. Por essa 
razão, a conscientização não consiste em “estar diante da realidade” 
assumindo uma posição falsamente intelectual. Ela não pode existir fora “das 
práxis ”, ou seja, sem o ato “ação-reflexão”. Esta unidade dialética constitui, 
de maneira permanente, o modo de ser, ou de transformar o mundo, e que é 
próprio dos homens (FREIRE, 2016, p. 56). 

Assim, não basta ter a capacidade de realizar uma leitura do mundo. É preciso atuar 

de forma crítica e revolucionaria para transformá-lo. Segundo Freire (2016) a 

conscientização é o engajamento histórico. Ela é igualmente consciência histórica: por 

ser inserção crítica na história, ela implica que os homens assumam o papel de 

sujeitos que fazem e refazem o mundo. Para Freire (2016), há, essencialmente, dois 

tipos de consciência: a “consciência ingênua” e a “consciência crítica”, com relação a 
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consciência ingênua diz o autor: 

Num primeiro momento, a realidade não se apresenta aos homens como 
objeto que a consciência crítica deles pode conhecer. Em outros termos, na 
aproximação espontânea do homem em relação ao mundo, a posição normal 
fundamental não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua. Nesse 
âmbito da espontaneidade, o homem, ao aproximar-se da realidade, faz 
simplesmente a experiência da realidade na qual ele investiga. Essa tomada 
de consciência ainda não é a conscientização - esta constitui o 
desenvolvimento crítico daquela (FREIRE, 2016, p. 56). 

Para Freire (2016), a conscientização é mais que desvelar o mundo real. É capacidade 

de realizar uma análise da crítica do homem nos aspectos sociais, culturais, políticos 

e econômico. Segundo o autor a conscientização não tem como base uma 

consciência, de um lado, e um mundo, do outro; aliás, ela busca tal separação. Pelo 

contrário, está baseada na relação consciência-mundo. Sendo a capacidade de sair 

de uma relação ingênua, para uma relação crítica. Nesse sentindo Freire (2016) 

defende que:  

A conscientização implica que se passe da esfera espontânea de apreensão 
da realidade para uma esfera crítica, na qual a realidade se oferecer como 
objeto cognoscível e na qual o homem assume um posicionamento 
epistemológico (FREIRE, 2016, p. 56). 

Assumir a proposta da teoria da libertação implica compreender que todos os homens 

são chamados aos inúmeros desafios que a inserção no mundo nos impõe, 

possibilitando-nos, como sujeitos da história, contribuir de forma criativa, critica e 

criadora na construção de uma nova sociedade. Nesse sentido, alfabetizar 

cientificamente significa a superação das estruturas opressoras, possibilitando a 

construção de uma outra realidade, onde a esperança utópica nos coloque a serviço 

que da construção de uma nova realidade emancipadora, mais humana, livre, 

democrática, um novo mundo possível. 

3.2 POR UMA CIÊNCIA HUMANISTA  

Entendemos que a educação libertadora pode contribuir para ampliar o processo de 

democratização e humanização da ciência, possibilitando aos cidadãos acesso aos 

diversos espaços de decisão que podem influenciar em suas vidas, permitindo-lhes 

constituírem-se de capacidades para realizar as mais diversas leituras da realidade. 

Desde o início da história da humanidade, o homem buscou construir tecnologias que 

pudessem melhorar sua qualidade de vida. Assim, foi buscando resolver os problemas 
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que o afetavam, por meio de diversas experiências, inventos, contribuindo para que 

essas “descobertas” fossem democratizadas, podendo ser livremente acessadas 

pelas pessoas (CHASSOT, 2016, p. 82). 

Neste contexto histórico o acesso à ciência e aos bens tecnológicos produzidos estão 

em poucas mãos. A ciência foi aprisionada nos laboratórios, na academia, nas 

grandes corporações. O saber do povo não é mais levado em consideração, ou é 

encaixado e vendido a preços exuberantes (CHASSOT, 2016, p. 74). 

Assumindo como tarefa a reinvenção das propostas de uma educação libertadora no 

campo da alfabetização científica, percebemos a necessidade de democratizarmos e 

trazermos para o centro do debate a ciência, entendendo–a com uma dimensão 

humana, por ser feita por homens. A ciência passa a ocupar lugar central na arena de 

lutas, de modo a tornar-se uma ferramenta de libertação.  

Com relação ao ensino de ciências para o ensino médio, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o ensino médio, previstas na Resolução Nº 2, de 30 de janeiro 2012, 

no Art.5 VIII § 2º define que “ A ciência é conceituada como o conjunto de 

conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca 

da compreensão e transformação da natureza e da sociedade”.  

Entendemos que a proposta de ensino de ciências contido na Diretrizes Curriculares 

Nacionais, implica pensar uma proposta de ensino que tenha por fundamentos a 

alfabetização científica cidadão que busque a emancipação do sujeito. Alfabetizar 

para cidadania significa abraçar a concepção de que a educação e as ciências são 

sempre um processo humano (CHASSOT, 2013), por eles constituídas e a eles 

destinadas. Sendo uma construção humana a ciência, consiste em uma tentativa de 

explicação dá e uma intervenção na realidade.  Nesse sentido Chassot (2013) afirma 

que: 

É um construto humano, isto é, foi construída pelos homens e pelas mulheres. 
Em consequência dessa natureza humana, a ciência não tem a verdade, mas 
aceita algumas verdades transitórias, provisórias, em um cenário parcial na 
qual os humanos não são o centro da natureza, mas elementos dela. O 
entendimento dessas verdades – e, portanto, a não crenças nessas – tem 
uma exigência: a razão. Aqui temos um primeiro alerta: diferentemente das 
religiões que admitem ter a verdades reveladas, a ciência não tem verdade, 
mas verdades provisórias, interpretações temporárias, desafios a resolver ou 
ainda achados reveladores (CHASSOT, 2013, p. 76). 
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O pensamento de Chassot implica desmistificar a ciência enquanto uma verdade pura, 

sem influências históricas, sociais, políticas, econômicas. Dessa forma, a ciência não 

pode ser encarada como um dogma, sendo necessário discutir os aspectos humanos 

presentes na constituição do conhecimento científico e sua finalidade, o que tira desse 

campo do saber o status de saber absoluto e inquestionável. 

Freire (2016) colabora com essa discussão ao afirmar que em todo homem existe um 

ímpeto criador. Sendo, então, a ciência uma criação do homem, sua utilização pode 

ocorrer no caminho da construção de uma sociedade mais justa, ou na 

desumanização dos homens. A ciência em tempos de brutal violência de um estado a 

serviço dos grupos neoliberais pode incorrer no erro de decretar, como já o fez no 

passado com negros e índios, aqueles que são os subcidadãos. Paulo Freire (2016) 

então nos alerta que quanto mais dirigidos são os homens pela propaganda 

ideológica, política ou comercial, tanto mais são objetos e massas. Quanto mais o 

homem é rebelde e indócil, tanto mais é criador. A educação é mais autêntica quanto 

mais desenvolve este ímpeto ontológico de criar. O homem enquanto ser criador, e, 

portanto, criador da ciência, necessita de um olhar transformador, fruto de uma 

consciência crítica: 

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transforma a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que os 
homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desafios do mundo, 
vão temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história pela sua 
própria atividade criadora (FREIRE, 2016, p. 41). 

Morin (2015) colabora com essa discussão ao apresentar o ser humano como um ser 

complexo, único, mas, ao mesmo tempo, cheio de muitas possibilidades, capaz de 

construir um conhecimento científico que leve a melhoria de vida das pessoas, como 

de usar esse conhecimento para a desumanização 

A ciência enquanto construção humana pode ser considerada como uma linguagem 

para explicar o nosso mundo natural (CHASSOT, 2003). Sendo, pois, a ciência uma 

linguagem, ela pode ser interpretada das formas mais diversas, construindo leituras 

da realidade, e acima de tudo possibilitando oportunidade de releituras e recriação do 

saber científico. 

Enquanto linguagem, o conhecimento científico em uma visão freiriana (2016), não 

pode ser uma simples transmissão de informações, o homem precisa ter uma posição 
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diante do mundo e de seus problemas. 

Posto diante do mundo, o homem estabelece uma relação sujeito-objeto da 
qual nasce o conhecimento, que ele expressa por uma linguagem. Esta 
relação é feita também pelo analfabeto, o homem comum. A diferença entre 
a relação que ele trava nesse campo e a nossa é que sua captação do dado 
objetivo se faz pela via preponderantemente sensível. A nossa, por via 
preponderantemente da reflexão (FREIRE, 2016, p. 91). 

Morin (2014) chama atenção para a linguagem científica que, ao negar comunicar e 

democratizar o conhecimento científico, torna-se prejudicial. O autor critica o 

conhecimento fragmentado, sem vínculos entre as partes e o todo, e o todo e as 

partes. Houve uma ruptura muito forte entre os diversos saberes, nesse contexto, o 

saber científico busca assumir-se como verdade absoluta, rompendo o diálogo com 

outras áreas do conhecimento. Assim, o que deveria ser um ambiente desafiador, que 

valoriza a criatividade, acaba por se tornar um espaço padronizador, indiferente ao 

contexto e ao processo. Perdendo a capacidade de promover um grande diálogo entre 

os saberes, ao contrário, a escola ergue muros e fronteiras entre as disciplinas que, 

isoladas, não são capazes de produzir um conhecimento científico que explique a 

totalidade e exclui aqueles que não conseguem realizar a leitura de sua linguagem. 

Freire (2001), nessa mesma linha de raciocínio, afirma que os conteúdos não podem 

ser pedaços de uma realidade desconectada da totalidade. É preciso que ao propor 

um ensino de determinado tema os estudantes consigam ter uma dimensão 

significativa de sua realidade, que possibilite uma análise crítica da interação de todas 

as suas partes, dessa forma, tendo condições de conhecer a totalidade. Nesse 

sentido, o autor destaca: 

A questão fundamental, neste caso, está em que, faltando aos homens uma 

compreensão crítica da totalidade em que estão captando‐a em pedaços nos 
quais não reconhecem a interação constituinte da mesma totalidade, não 

podem conhecê‐la. E não o podem porque, para conhecê‐la, seria necessário 
partir do ponto inverso. Isto é, lhes seria indispensável ter antes a visão 
totalizada do contexto para, em seguida, separarem ou isolarem os 
elementos ou as parcialidades do contexto, através de cuja cisão voltariam 
com mais claridade à totalidade analisada (FREIRE, 2001, p. 96). 

 

Tomando como referência o ambiente cultural onde o homem e a mulher nascem e 

se desenvolvem, entendemos que a ciência não está acima da cultura, mas está 

inserida dentro desse contexto de criação humana. Nesse sentido, Clifford Geertz 

(2008) defende o conceito de cultura semiótico que muito dialoga com a investigação 
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que estamos desenvolvendo: 

O conceito de cultura que eu defendo é essencialmente semiótico. 
Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias 
de significado que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e sua análise, portanto, não como uma ciência experimental em busca 
de leis, mas como uma ciência interpretativa, a procura de significado 
(GEERTZ, 2008, p. 4). 

Freire (2016) propõe uma ciência que seja uma criação humana histórico-social, haja 

vista o fato de que a historicidade está presente em todo saber. Como a rigorosidade 

não nasce repentinamente – ela é forjada na história – implica uma prática em cuja 

intimidade haverá sempre a possibilidade de superação de um proceder ingênuo 

anterior (FREIRE, 2016). 

O ser humano não nasce pronto, nem tudo está feito ou estabelecido, mas é criado 

no coletivo, a partir de vivências reais contextualizadas em um tempo histórico 

particular (FREIRE, 2016). Por isso, devemos entender o ser humano como um sujeito 

de seu tempo, criador de cultura – um sujeito coletivo histórico-cultural. 

Freire (2000) contribui, ainda mais, para que se compreenda tal processo, quando 

explica que: 

Não haveria cultura nem história sem inovação, sem criatividade, sem 
curiosidade, sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo 
negada, se luta. Não haveria cultura nem história sem risco, assumido ou não, 
quer dizer, risco de que o sujeito que o corre se acha mais ou menos 
consciente. Posso não saber, agora, que riscos corro, mas sei que, como 
presença no mundo, corro risco. É que o risco é um ingrediente necessário à 
mobilidade sem a qual não há cultura nem história. Daí a importância de uma 
educação que, em lugar de procura; negar o risco, estimule mulheres e 
homens a assumi-lo (FREIRE, 2000, p. 15). 

Ao entender a cultura como uma construção tecida pelo homem, na qual a ciência 

está inserida, juntamente com todas as outras construções criações humanas, 

Chassot (2008) chama atenção para os saberes populares presentes nas práticas 

cotidianas das classes destituídas de capital econômico, que são, muitas vezes, ricas 

em capital cultural. Chassot (2008) explique que: 

O saber popular é aquele que detém, socialmente, o menor prestigio, isto é, 
o que resiste a menos códigos. [...] talvez devêssemos recordar que esse 
saber popular em algum tempo, foi, é ou será um saber científico. Resta-nos 
questionar por que a Academia é acompanhada da transferência deles para 
classes de maior poder econômico, com a usurpação daqueles que os 
produziram e detinham (CHASSOT, 2008, p. 251). 
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A proposta de Freire (2003) é a de uma ciência que seja uma criação humana 

histórico-social, haja vista o fato de que a historicidade está presente em todo saber. 

Como a rigorosidade não nasce repentinamente – ela é forjada na história – implica 

uma prática pedagógica em cuja intimidade haverá sempre a possibilidade de 

superação de um proceder ingênuo anterior.  

O ensino de ciência proposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o 

ensino médio, ao propor a organização curricular divide a área de estudo da ciência 

em dois campos Ciências da natureza (biologia, química, física) e Ciências Humanas 

(história, geografia, filosofia, sociologia). Como está definido na organização curricular 

acontece uma fragmentação do ensino das ciências, o subdividindo em diversas 

disciplinas. Para Morin (2005) a fragmentação do conhecimento, impossibilita a 

análise da totalidade, ficando com um olhar mutilador apenas em parte de uma dada 

situação, que produz um conhecimento de parte e não do todo. Para o autor é 

necessário repensar a ciência que é complexa porque é inseparável de seu contexto 

histórico e social (MORIN, 2005, p. 9). 

Para Morin (2005) a ciência, enquanto campo de produção do conhecimento, não tem 

consciência. Esse não ter consciência da ciência pode incorrer em diversas 

consequências, tais como: a eliminação da subjetividade e dos conceitos que não 

serem quantificáveis, na especialização e isolamento das disciplinas, na incapacidade 

de um olhar sistêmico e complexo, em um reducionismo incapaz e despreparado para 

lidar com a complexidade. Nas palavras do autor:  

As ciências humanas não têm consciência dos caracteres físicos e biológicos 
dos fenômenos humanos. As ciências naturais não têm consciência da sua 
inscrição numa cultura, numa sociedade, numa história. As ciências não têm 
consciência do papel na sociedade. As ciências não têm consciência dos 
princípios ocultos que comandam as suas elucidações. As ciências não têm 
consciência de que lhes falta uma consciência (MORIN, 2005, p. 30). 

Aqui chegamos, portanto, na proposta de uma ciência humanista, que não seja 

fragmentada, dividida. Defendemos o ensino de uma ciência que pense e defenda a 

vida, que tenha uma consciência ética com importantes pautas, como: a diminuição 

da pobreza, da defesa do ambiente, da melhora na qualidade da educação e da 

pesquisa, tornar mais acessíveis ao domínio público as tecnologias. Enfim, uma 

ciência que seja expressão do trabalho criativa e criador dos homens e mulheres. 
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Na perspectiva de romper com um conhecimento ingênuo e fragmentado, entendemos 

que a educação científica   pode configura-se como um campo de transformação 

social, por meio da qual os homens libertos de suas amarras poderão almejar, de 

forma coletiva, soluções para os problemas que afetam diretamente suas vidas. O 

ensino, nesse sentido, deve valorizar os diversos saberes e conhecimentos prévios, 

em detrimento de um ensino centrado no educador e na transmissão mecânica de 

conhecimento, dando protagonismo ao educando. 

No próximo capítulo daremos prosseguimento ao o diálogo com nosso referencial 

teórico ao discutirmos as contribuições da aula de campo para alfabetização científica 

no contexto de uma educação libertadora. 
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Figura 4 – Estrada de acesso ao Parque Mochuara – Cariacica – ES 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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4 AULA DE CAMPO 

Tendo em vista que pretendemos nesse estudo analisar as contribuições da aula de 

campo para a alfabetização científica, faz-se necessário buscarmos a compreensão 

do que é a aula de campo e do que tem sido produzido a respeito desta temática. 

Assim, neste capítulo pretendemos discutir questões relacionadas com a definição e 

uso das aulas de campo tanto por parte dos educadores envolvidos na sua realização 

como por parte dos pesquisadores que têm se interessado por essa temática, 

procurando, assim, traçar um quadro sobre as principais questões que têm sido alvo 

de atenção quanto a essa prática pedagógica. 

Com relação à terminologia utilizada para designar a atividade, nesse estudo 

chamaremos de aula de campo, podendo afirmar que não há um consenso quanto à 

forma de designa-la. Existe uma grande variação na terminologia, que em nosso 

entendimento, ocorre devido ao fato da aula de campo ser uma metodologia 

pedagógica utilizada nos mais variados componentes curriculares e em todos os 

níveis de ensino.  Corroborando com nosso pensamento, Viveiro (2006) afirma que 

não existe um consenso no que diz respeito à nomenclatura utilizada para estas 

práticas. Este autor aponta em seu trabalho os termos: excursão, atividade de campo, 

aula de campo e trabalho de campo como sendo sinônimos. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), nesse mesmo sentido, apresentam expressão 

“estudo do meio” como sinônimo de excursão, atividade de campo, visita, saída a 

campo, aula de campo, o que assim, pode justificar o possível uso dessas expressões 

sem maiores distinções. 

Com relação ao contexto histórico da aula de campo, Pontuschka (2004), ao realizar 

uma pesquisa histórica sobre o estudo do meio, publica um artigo intitulado “O 

conceito de estudo do meio transforma-se em tempos diferentes, em escolas 

diferentes, com professores diferentes”. A autora apresenta o panorama das aulas de 

campos, nos principais períodos da história do Brasil. 

Segundo Pontuschka (2004) as escolas anarquistas, também conhecidas como 

escolas livres, foram as primeiras a introduzir as atividades semelhantes aos estudos 

do meio, dando um caráter educativo às viagens. Essas escolas atendiam filhos de 

imigrantes, operários adultos e crianças. A escola deveria ser espaço de debate, de 

diálogo que levasse os alunos a pensar com suas próprias cabeças. O objetivo dessa 
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escola era oferecer um ensino racional, atraente, fundamentado na observação e 

formação do espírito crítico, razão pelo qual incluíam, em seu currículo, exercícios 

epistolares, as descrições e as excursões acompanhando o método de trabalho da 

escola anarquista de Barcelona. Com relação ao estudo do meio segundo 

Pontuschka: 

Os trabalhos realizados fora da sala de aula por tais escolas tinham como 
objetivo que os alunos, observando, descrevendo o meio dito natural e o 
social do qual eram parte, pudessem refletir sobre desigualdades, injustiças 
e promover mudanças na sociedade no sentido de saná-las. A escola livre 
estava muito vinculada ao conjunto dos movimentos sociais, políticos e 
culturais dos anarquistas, sempre no sentido de denúncia das arbitrariedades 
do Estado e da Igreja contra os trabalhadores adultos e as crianças 
(PONTUSCHKA, 2004, p. 202). 

As escolas livres enquanto propostas contra hegemônica do movimento anarquista 

passaram a ser combatidas de forma direta pela elite brasileira, tendo sido fechadas 

e seus líderes perseguidos. O estudo do meio conseguiu sobreviver no período do 

movimento da Escola Nova, mas o método que propunha conhecer a realidade para 

transformá-la sofreu mudanças no seio desse novo movimento educacional 

(PONTUSCHKA, 2004). 

Segundo Pontuschka (2004) os formuladores do movimento escola nova resgataram 

as práticas de Estudo do Meio numa perspectiva diferente das escolas anarquistas. 

Estudava-se o meio nesse período não mais para transformá-lo, mas com o objetivo 

de integrar o aluno ao seu meio apoiando-se na influência da teoria educacional de 

Piaget. Na década de 60, a disciplina de Estudos Sociais (História e Geografia) tomou 

para si a responsabilidade de indicar as diretrizes que orientavam os trabalhos 

envolvendo o Estudo do Meio, tais como o estudo de uma rua próxima da escola, do 

bairro, da cidade, do litoral entre outros. Porém, com o golpe de 64, e o início do 

período da ditadura militar, as escolas que utilizavam essas práticas interdisciplinares 

passaram a ser consideradas perigosas, tornando o Estudo do Meio uma prática 

proscrita. Segundo Pontuschka (2004), os professores que desejavam fazer simples 

excursões eram comumente impedidos pela direção das escolas ou pelas delegacias 

de ensino. Pensar na realização de um trabalho interdisciplinar era quase uma 

temeridade.  

Diversos grupos de variadas posições políticas e societárias da sociedade brasileira 

resistiram e denunciaram as arbitrariedades da ditadura militar.  Assim, com a 
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promulgação da Constituição de 1988, em um período em que a democracia brasileira 

ainda recente, construiu seu arcabouço legal, inscrito na carta magna, as aulas de 

campo voltam ao cenário. Segundo Pontuschka (2004), no ano de 1989 assume Luiza 

Erundina como primeira mulher a ser eleita Prefeita da Cidade de São Paulo – SP, 

nomeando para secretária municipal de educação o educador Paulo Freire. Começou, 

então, um movimento de construção coletiva do currículo, sendo elaborada uma 

publicação sobre o estudo do meio, trazendo como pressupostos a participação de 

diferentes disciplinas, tendo como princípio o coletivo, a interdisciplinaridade e, 

simultaneamente, a preservação da especificidade de cada disciplina no sentido de 

estudar melhor o real (PONTUSCHKA, 2004). 

Atualmente educadores de diversas áreas de conhecimento, e de todos os níveis de 

ensino, têm buscado as aulas de campo como método para contextualizar o ensino 

oferecido em sala de aula. As aulas de campo podem favorecer a construção de 

conhecimentos a partir da vivência e do meio no qual o aluno está inserido e, além 

disso, podem promover o encontro com o conhecimento popular, exercitando no aluno 

a possibilidade da leitura crítica do mundo. 

Em nosso trabalho, entendemos a aula de campo em um espaço educativo não formal 

como uma metodologia pedagógica que pode auxiliar na construção de conhecimento, 

e reelaboração de saberes. Não defendemos que esse espaço possa substituir a 

escola. Mas é a escola, que através da saída a campo, do contato direto com o meio, 

pode possibilitar ao aluno o desenvolver outras habilidades, tais como observar e 

analisar as paisagens, a construção de hipótese, a pesquisa e a ciência como 

possibilidade e didaticamente   aproxima a teoria aprendida na escola com a prática 

estudada na aula de campo. Nessa mesma linha de raciocínio Oliveira e Assis (2009) 

dizem que: 

A aula de campo é uma atividade extra-sala/extra-escola que envolve, 
concomitantemente, conteúdos escolares, científicos (ou não) e sociais com 
a modalidade espacial; realidade social e seu complexo amalgamado material 
e imaterial de tradições/novidades. É um movimento que tende elucidar 
sensações de estranheza, identidade, feiura, beleza, sentimento e até 
rebeldia do que é observado, entrevistado, fotografado e percorrido 
(OLIVEIRA; ASSIS, 2009, p. 196). 

Thomaz Júnior (1992) continua essa linha de pensamento ao caracterizar a aula de 

campo como uma alternativa concreta de se viabilizar teoricamente o propósito de 



59 
 

 

  

ultrapassar a reflexão intra-sala de aula, como forma de executar ou praticar a 

observação da realidade, sendo assim, um momento ímpar do exercício das práxis 

teóricas. Corroborando com esse pensamento, Campos, diz: 

As saídas a campo também permitem ser utilizadas como um fim em si 
mesmas, isso na medida em que enfatizam que precisamos mudar nossa 
forma de atuar em sala de aula, o que conduziria a mudanças em nossa forma 
de olhar a natureza e seus recursos, pois, além de sua relevância no 
conteúdo de ciências, a natureza dialoga com nossa relação social. Na 
medida em que desenvolvemos uma ética para com a natureza também 
respeitaremos quem dela sobrevive os limites para sua exploração. Não é 
preciso afirmar que na atualidade muitos alunos não vivenciam experiências 
diretas com a natureza, seu cheiro, seu som, sua dinâmica, nem todas as 
cidades possuem parques naturais, nem todos visitam reservas ecológicas 
(CAMPOS, 2012, p. 26). 

A aula de campo bem organizada, e com objetivos estabelecidos pode oferecer aos 

alunos a oportunidade de vivenciar novas situações e discutir com outras pessoas 

situações já vivenciadas, interação ativa com o ambiente e, consequentemente, 

modificar o olhar do aluno ampliando-o e tornando-o mais crítico. Nesse sentido, 

Fernandes defende que: 

Há muito mais lá fora do que a possibilidade de se falar sobre as coisas do 
mundo. Lá fora, pode-se viver as coisas do mundo. Pode-se investigar as 
coisas do mundo. Pode-se conhecer um mundo de pessoas. Pessoas que 
podem nos ensinar coisas sem mesmo abrir a boca para isso, muito embora 
o que elas nos têm a dizer possa mudar nossas vidas. Lá fora, há pessoas 
que podem aprender conosco, e nós, ao ensiná-las, aprenderemos também 
(FERNADES, 2007, p. 18). 

 

Para Viveiro e Diniz (2009), a aula de campo é um outro momento de aprendizagem 

que possibilita o rompimento dos muros da escola, conduzindo a novas trilhas de 

aprendizagem a partir da interação com o meio. As autoras definem as atividades de 

campo em ciências como: 

 
Toda aquela que envolve o deslocamento dos alunos para um ambiente 
alheio aos espaços de estudo contidos na escola”. De maneira geral, quando 
nos referimos a atividades de campo em Ciências, independente da 
denominação, associamos a ideia de uma estratégia de ensino onde se 
substitui a sala de aula por outro ambiente, natural ou não, onde existam 
condições para estudar as relações entre os seres vivos ali presentes, 
incluindo a interação do homem nesse espaço, explorando aspectos naturais, 
sociais, históricos, culturais, entre outros. Pode ocorrer em um jardim, uma 
praça, um museu, uma indústria, uma área de preservação, um bairro, 
incluindo desde saídas rápidas ao entorno da escola até viagens que ocupam 
vários dias (VIVEIRO; DINIZ, 2009, p. 2). 

Compiani e Carneiro (1993) ao realizarem pesquisas na área de conhecimento da 

geologia, defendem o campo como um cenário de geração, problematização e crítica 
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do conhecimento, onde o conflito entre o real e as ideias ocorre com toda a 

intensidade. 

As atividades de campo, eminentemente práticas e investigativas, devem 
direcionar o aluno para a aquisição de uma metodologia de campo, que 
propicie um conhecimento globalizado de uma área de estudo e aquisição de 
uma visão abrangente da Geologia, não devendo consistir em uma mera 
exposição de processos e fenômenos geológicos (COMPIANI,1991, p. 4). 

 

Compiani e Carneiro (1993), analisam os papéis didáticos da aula de campo, a qual é 

chamada de excursões geológicas. Os autores classificam a aula de campo de acordo 

com os objetivos didáticos que elas assumem dentro do processo de ensino-

aprendizagem, como: Ilustrativas, Indutivas, Motivadoras, Treinadoras e 

Investigativas.  

Para Compiani e Carneiro (1993), nas atividades de Campo Ilustrativas, o 

conhecimento é colocado como um produto acabado, servindo apenas para mostrar 

ou reforçar o que já foi ensinado no contexto da sala de aula. Nessa classificação, o 

professor é o centro e o papel do aluno é de um mero espectador, tendo como função 

anotar as informações repassada pelo professor. Os autores afirmam que essa 

atividade pode ser considerada a mais tradicional das saídas de campo.  

Atividades de Campo Indutivas são conceituadas por Compiani e Carneiro (1993), 

como uma saída de campo, em que o professor conduz os alunos ou faz com que eles 

sigam um determinado roteiro, geralmente acompanhado de um questionário 

envolvendo questões teóricas com conceitos previamente estabelecidos. A saída de 

campo Indutiva visa a guiar sequencialmente os processos de observação e 

interpretação, para que os alunos resolvam um problema dado. Segundo os autores 

o processo de aprendizagem valoriza os métodos científicos e o raciocínio lógico dos 

alunos, sem preocupar-se com os conhecimentos prévios. 

Para Compiani e Carneiro (1993), a atividade de campo Motivadora é centrada no 

aluno, valorizando a experiência de cada um e os seus questionamentos. O objetivo 

é despertar a curiosidade e o interesse do aluno para a disciplina ou curso. Com 

relação às atividades de campo Treinadora, os autores afirmam que este tipo de saída 

de campo visa a treinar habilidades, geralmente com o uso de aparelhos, instrumentos 

ou aparatos científicos. É necessário que os alunos possuam conhecimentos prévios 

e façam anotações, medições ou coleta de amostras. As atividades são direcionadas 
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pelo professor, cabendo ao aluno seguir as recomendações e treinar a técnica ou 

procedimento. 

Segundo Compiani e Carneiro (1993), a atividade de Campo Investigativa é centrada 

no aluno, podendo esses resolverem determinados problemas no campo, elaborar 

hipóteses a serem pesquisadas; estruturar a sequência de observação e 

interpretação; decidir as estratégias para validá-las, inclusive avaliando a necessidade 

de recorrer à literatura; discutir entre si as reflexões e conclusões. 

O quadro a seguir (Quadro 3), elaborado por Compiani e Carneiro (1993), resume 

esquematicamente a discussão com relação às categorias de práticas de campo no 

ensino de Geologia, conforme o papel didático de cada uma delas. 

Quadro 03 – Papeis didáticos das excursões geológicas e os graus de influência dos 
objetivos 

Fonte: Compiani e Carneiro (1993) 
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Cabe destacar que os autores ressaltam as diferentes potencialidades das aulas de 

campo no processo ensino-aprendizagem, as várias possibilidades de enriquecimento 

didático que a saída da sala de aula e a entrada em contato com a realidade traz para 

o aluno, sua contribuição para a um processo educacional que possiblidade a leitura 

crítica do mundo. Mais adiante trataremos das possibilidades e limites da aula de 

campo como estratégia metodológica. 

4.1 AS ETAPAS DA AULA DE CAMPO: PRÉ CAMPO, CAMPO E PÓS-CAMPO 

A aula de campo como toda atividade pedagógica exige planejamento para que não 

se torne um passeio ou visita. Limitar esta atividade apenas à visita propriamente dita 

constitui-se num desperdício das potencialidades possíveis de serem trabalhadas 

(VIVEIROS; DINIZ, 2009). Freitas (2012) afirma que as aulas de campo, quando 

apresentam os objetivos estabelecidos, oferecem ao indivíduo a oportunidade de 

vivenciar novas situações e discutir com outras pessoas situações já vivenciadas.  

Diversos pesquisadores têm evidenciado a necessidade de um planejamento prévio 

para que a aula de campo tenha êxito. É preciso que o professor construa a 

intervenção pedagógica revestida de intencionalidade e organização, na qual suas 

etapas e objetivos estejam bem estruturados. Nesse sentido, Viveiros e Diniz (2009) 

orientam que: 

Por isso, é importante salientar que um trabalho de campo compreende não 
só a saída propriamente dita, mas as fases de planejamento (incluindo a 
viabilidade da saída, os custos envolvidos, o tempo necessário, a elaboração 
e a discussão do roteiro, a autorização junto aos responsáveis pelos alunos, 
entre outros aspectos), execução (a saída a campo), exploração dos 
resultados (importante para retomar os conteúdos, discutir as observações, 
organizar e analisar os dados coletados) e avaliação (verificando, por 
exemplo, se os objetivos foram atingidos ou mesmo superados, quais 
aspectos foram falhos, a percepção dos alunos sobre a atividade) (VIVEIRO; 
DINIZ, 2009, p. 4). 

Rodrigues e Otaviano (2001) chamam a atenção para a importância da programação 

do trabalho de campo, defendendo que este deverá ser dividido em três momentos: a 

preparação, a realização e os resultados. Para Campos (2012), as etapas de 

preparação são necessárias em se tratando de uma intervenção pedagógica que 

possui uma intencionalidade educativa, denominando as etapas de preparação de: 

pré-campo, o campo e pós-campo, terminologias que usaremos nesse trabalho. 

Segundo Silva, Silva e Varejão (2010) o pré-campo é um momento fundamental, 
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quando acontece o primeiro contato do aluno com o objeto de estudo propiciando uma 

representação da realidade, estimulando a curiosidade e contribuindo para que os 

objetivos sejam alcançados. Para Rodrigues e Otaviano (2001), o momento do pré-

campo pode decidir o sucesso ou insucesso de uma saída da escola. Um trabalho de 

campo conscientemente preparado transcorre, de uma forma geral, sem problemas e 

revela-se um ato pedagógico com grandes potencialidades. 

O pré-campo consiste na etapa da preparação, momento onde são definidos e 

pensados todos os aspectos e atividades para a realização da aula de campo. É nessa 

etapa que deve ser informado aos participantes sobre os trajes a serem usados, 

alimentos consumidos, explicadas as atividades que serão desenvolvidas, a 

organização dos documentos necessários, o levantamento e aquisição dos materiais 

e a motivação dos alunos envolvidos. Em seus estudos Falcão e Pereira (2009) 

colaboram para nossa discussão afirmando:   

Conhecido também como momento de preparação/planejamento, pré-campo 
se constitui como elemento fundamental em sua realização, já que é nele que 
o professor organiza a parte estrutural da saída da escola, é a partir desse 
momento que os alunos começam a ter contato com o objeto de estudo da 
aula de campo” (FALCÃO; PEREIRA, 2009, p. 9). 

O campo é o momento onde ocorre a operacionalização dos conhecimentos e para 

realizá-lo usam-se variadas técnicas de estudo: observação, registro de atividades 

previamente estabelecidas, videogravações, fotografias, relatos, e outros recursos 

que favoreçam a socialização dos dados. O objetivo do campo não é convencer os 

alunos a posicionar-se e agir como o professor, mas analisar, refletir e transformar e 

ser transformado. Silva, Silva e Varejão (2010) ressaltam que:  

 
No trabalho de campo, os primeiros passos vão ser sempre os mais difíceis, 
pois o aluno não consegue ainda enxergar a teoria e prática dialeticamente. 
O aluno já pensa o roteiro e dele começa a indagar sobre o que está 
observando, logo deixa de ser observador e passa a ser investigador, tendo 
uma visão crítica, pois está relacionando a prática com a teoria já mostrada 
pelo professor anteriormente (SILVA; SILVA; VAREJÃO, 2010, p. 191-192). 

Nessa mesma direção Campos (2015) aponta que: 

A busca pela apropriação do espaço a ser explorado, encontrando nele um 
cenário para transposição dos conhecimentos construídos em sala de aula, 
de modo a vivenciar outra realidade, bem como o estabelecimento de uma 
relação sinestésica que facilite a (re) elaboração do saber científico e valorize 
os processos de ensino-aprendizagem democráticos e participativos podem 
vir a estimular o docente na adoção, em sua prática educativa, das aulas de 
campo (CAMPOS, 2015, p. 18). 
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O pós-campo é o momento da avaliação, análises e socialização dos resultados da 

aula de campo. Nessa etapa é realizada a análise dos dados coletados na etapa do 

campo, o que poderá vir a contribuir para a consolidação dos conhecimentos. Autores 

como Corrêa Filho (2015) recomenda para essa etapa com vista a socialização dos 

conhecimentos e verificação da aprendizagem a realização de seminários. Outros 

autores sugerem as mais variadas atividades: relatos, fotografias, desenhos, trabalhos 

em grupos, dramatização, vídeos, relatórios, entre outros (RODRIGUES; OTAVIANO, 

2001, p. 42). 

O pós-campo é o momento que a construção do conhecimento é sistematizada e gera 

a possibilidade da realização de diversas atividades interdisciplinaridades. O quadro 

a seguir (Quadro 04) apresenta um resumo das etapas de campo. 

Quadro 04 - Características das Etapas do Trabalho de Campo 
CARACTERÍSTICAS DAS ETAPAS DO TRABALHO DE CAMPO 

Pré-campo 
(preparação) 

Primeiro contato com o objeto de estudo apresentando ao aluno uma representação 
da realidade, quando a curiosidade é estimulada. 

Campo 
(realização) 

Ida dos alunos ao local planejado. O aluno deixa de ser observador e passa a ser 
investigador e a relacionar a prática com a teoria. 

Pós-campo 
(resultados) 

Etapa na qual serão analisados os dados e as informações obtidas no campo. 
Apresentação de um relatório do campo, formação de rodas de debates 
socioambientais, exposição de fotos, croquis, mapas, maquetes, produção de vídeos 
e documentários etc. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

4.2 AULA DE CAMPO: POSSIBILIDADES E LIMITES 

A aula de campo vem se constituindo como uma importante metodologia pedagógica 

para a compreensão da relação existente entre o conhecimento e o espaço vivido, 

que pode possibilitar a leitura crítica da realidade.  

Segundo Rodrigues e Otaviano (2001), o trabalho de campo abarca o significado de 

método, porque é um caminho ou procedimento consciente, organizado 

racionalmente, com a finalidade de tornar o trabalho mais fácil e mais produtivo para 

o alcance de determinada meta.  Enquanto metodologia, para Campos (2012), a aula 

de campo possibilita a quebra de hierarquias, onde o aluno ganha protagonismo e a 

possibilidade de ser um ator ativo em sua aprendizagem. Conforme defende Morin 

(2004): A inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista, disjuntiva e 

reducionista rompe o complexo do mundo em fragmentos disjuntos, fraciona os 
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problemas, separa o que está unido, torna unidimensional o multidimensional (MORIN, 

2004, p. 43). 

As discussões acerca da interdisciplinaridade se intensificaram nas últimas décadas, 

a partir de estudos sobre a produção do conhecimento. Pontuschka (2007) defende 

que a aula de campo é uma metodologia de ensino interdisciplinar que pretende 

estudar a complexidade de um espaço determinado extremamente dinâmico e em 

constante transformação, cuja totalidade dificilmente uma disciplina escolar isolada 

pode dar conta de compreender. 

Nessa perspectiva, Morin (2014) destaca que todo conhecimento constitui, ao mesmo 

tempo, uma tradução e uma reconstrução, a partir de sinais, signos, símbolos, sob a 

forma de representações, ideias, teorias, discursos. A necessidade de repensar o 

problema do ensino, segundo Morin (2014) passa pela necessidade de construir um 

modelo educacional que rompa com um ensino que privilegie a separação em 

detrimento da ligação e análise em detrimento da síntese. O autor reforça a ideia de 

que é preciso construir uma nova noção de autonomia humana, a qual se alimenta da 

dependência de uma educação, de uma linguagem, de uma cultura.  

A aula de campo é um espaço privilegiado para a construção da autonomia humana. 

Em campo, os educandos podem ser relacionar com uma grande quantidade de 

fenômenos ambientais, físicos e sociais que ainda não compreendem. Esse espaço 

educativo, com alta complexidade de análise, requer um educador bem preparado, 

com capacidade de fazer a mediação entre os diversos instrumentos e signos 

presentes no meio, organizando esse conhecimento, para que o sujeito tenha a 

possibilidade de transformar o concreto em abstrato. 

Nesse sentido Vigotski (1996) afirma que a mediação dos adultos vai dando forma a 

processos psicológicos instrumentais mais complexos, e o aluno passa a internalizar 

as representações do mundo, criando compreensões próprias, assim como a fala 

interna ou o pensamento verbal. 

Segundo Vigotski (1996) a criança se constitui como sujeito interativo e, e nesse 

processo, utiliza a fala como um instrumento para organizar o pensamento. A 

interação é então, o modo como os seres humanos vão se desenvolvendo mediante 
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aspectos culturais. Vigotski (1996) defende que o aprendizado é mais do que a 

apropriação de capacidade para pensar, é a aquisição de muitas capacidades 

especializadas para pensar sobre várias coisas. Para Campos (2012) o processo de 

aprendizagem conta com a ação do educador, estimulando a zona de 

desenvolvimento proximal dos seus alunos, provocando avanços nos conhecimentos 

que ainda não aconteceram.  

A Aula de Campo pode favorecer maior proximidade entre alunos e educador que, ao 

participarem do campo abrem-se ao diálogo, sendo uma oportunidade de se 

aproximarem, criando ou fortalecendo vínculos. A aula de campo pode ser um 

momento importante para estabelecimento de comunicação, na conquista do respeito 

e da confiança, o que poderá ser um facilitador da aprendizagem. Para Freire (2016), 

o diálogo é esse encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, 

não se esgotando, portanto, na relação eu-tu.   

Enquanto prática libertadora, a aula de campo pode favorecer o exercício de uma 

prática crítica, que respeite as diferenças, a autonomia, que estimule a curiosidade, 

relacionando teoria e prática, exercendo a pesquisa, desenvolvendo a dimensão da 

humildade e da tolerância. Nesse sentido, Gadotti (2003), nos chama a pensar e 

sonhar educação do futuro e o futuro da humanidade é pensar holisticamente, pensar 

a totalidade. É pensar um processo de aprendizagem que desenvolva a sensibilidade 

diante dos diversos elementos da natureza e das obras humanas, levando a 

compreensão e reconhecimento da importância dos processos e fatos históricos.  

É importante frisarmos que o Instituto Federal do Espírito Santo por meio do Programa 

de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) e do Programa 

de Ensino em Humanidades (PPGEH), está fortalecendo o campo de pesquisa sobre 

aula de campo, já tendo realizado um quantitativo considerável de produções, em 

diversos espaços, tais como, parques estaduais e municipais, museus e centros de 

ciências, trilhas, rios, sambaquis, entre tantos outros. Vale destacar que o grupo de 

pesquisa Divulgação e Popularização da Ciências (DIVIPOP), sob a liderança do 

Professor Carlos Roberto Pires Campos produziu diversos trabalhos com aulas de 

campo, em um livro chamado Aulas de Campo Para Alfabetização Científica: Praticas 

Pedagógicas Escolares (2015), se constituindo em uma rica e inspiradora fonte de 

pesquisa e divulgação dessa metodologia. 
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Em contraposição, existem elementos dificultadores para a realização da aula de 

campo. Os autores Viveiros e Diniz (2009) apontam que existem diversas barreiras 

que podem impor limites para o uso pedagógico das aulas de campo, apontando 

entraves burocráticos e financeiros – problema presente em boa parte das escolas 

públicas –, além da carência de tempo para preparo e o preconceito de outros 

educadores para com aqueles que recorrem a atividades dessa natureza, entre outros 

motivos.  

Bitar (2010) chama a atenção para a organização de saídas de campo, sendo 

conduzidas habitualmente em momentos que não coincidem com a abordagem dos 

conteúdos conceituais correspondentes ao estudo do meio. Para o autor, a aula de 

campo muitas vezes acaba sendo realizada como uma prática pedagógica 

empobrecida, prevalecendo a mecanização da atividade, somente com a transmissão 

de ideias e nenhuma contextualização, sendo praticamente uma transferência das 

aulas expositivas para o campo, deixando de explorar as reais potencialidades que o 

contato com o meio pode proporcionar ao educador e educando. 

4.3 CONTEXTO DAS AULAS DE CAMPO:  ESPAÇO EDUCATIVO NÃO FORMAL 

Ao buscar a produção do conhecimento baseado na realidade e no cotidiano do aluno, 

que propicie a construção de uma leitura crítica da realidade, a partir de um processo 

de ensino que possa estabelecer a relação dialética entre teoria e prática, 

possibilitamos ao aluno a emancipação e a leitura de mundo (FREIRE, 2016).  

Gadotti (2016) propõe que a resposta que precisamos dar é: abrir os muros da escola 

para que ela possa ter acesso à rua, invadir a cidade, a vida. Neste estudo, 

realizaremos a saída a campo em um espaço educativo não formal, o Parque 

Municipal Natural Mochuara em Cariacica – ES. A construção de um ensino que tenha 

por base os princípios de uma educação libertadora precisa aliar o espaço   formal da 

escola, ao seu entorno, favorecendo a construção de um conhecimento capaz de 

possibilitar aos alunos a capacidade de fazerem a leitura crítica da realidade. 

Entendemos ser importante para o nosso trabalho apontar os diversos conceitos 

referentes aos espaços educativos não formais. 

Nosso estudo ocorrerá em um espaço educativo não formal, tendo sido escolhido o 

Parque Municipal Natural Mochuara em Cariacica – ES. Entendemos que se faz 
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necessário buscarmos definir os conceitos de espaço não-formal. Assim, tendo por 

base os estudos de Jacobucci, buscamos as definições necessárias para essas 

questões. Segundo Jacobucci (2008), o espaço formal é: 

O espaço formal é o espaço escolar, que está relacionado às Instituições 
Escolares da Educação Básica e do Ensino Superior, definidas na Lei 
9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É a escola, com todas 
as suas dependências: salas de aula, laboratórios, quadras de esportes, 
biblioteca, pátio, cantina, refeitório (JACOBUCCI, 2008, p. 56). 

Com relação aos espaços educativos não formais, a autora procura mostrar que os 

mesmos podem ser divididos em duas categorias: locais que são Instituições e locais 

que não são instituições.  Assim Jacobucci (2008), com muita propriedade nos lembra: 

Duas categorias podem ser sugeridas: locais que são Instituições e locais que 
não são Instituições. Na categoria Instituições, podem ser incluídos os 
espaços que são regulamentados e que possuem equipe técnica responsável 
pelas atividades executadas, sendo o caso dos Museus, Centros de Ciências, 
Parques Ecológicos, Parques Zoobotânicos, Jardins Botânicos, Planetários, 
Institutos de Pesquisa, Aquários, Zoológicos, dentre outros. Já os ambientes 
naturais ou urbanos que não dispõem de estruturação institucional, mas onde 
é possível adotar práticas educativas, englobam a categoria Não-Instituições. 
Nessa categoria podem ser incluídos teatro, parque, casa, rua, praça, terreno, 
cinema, praia, caverna, rio, lagoa, campo de futebol, dentre outros inúmeros 
espaços (JACOBUCCI, 2008, p. 56). 

De acordo com os conceitos de espaços educativos não formais propostos por 

Jacobucci, o nosso local de pesquisa pode ser considerado um espaço educativo não 

formal não institucional. 
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Figura 5 – Trilha no Interior do Parque Municipal Mochuara – Cariacica – ES 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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5 TRILHA METODOLÓGICA  

5.1 O ESTUDO 

Trata-se um trabalho de pesquisa de natureza qualitativa buscando possibilitar uma 

análise de uma situação escolar de aprendizagem. Nesse sentido, Chizzotti (2001) 

afirma ser a abordagem qualitativa uma metodologia que mostra uma relação entre o 

indivíduo e o contexto social em que esse está inserido, num processo de contínuo 

conhecimento e descobertas, capaz de interpretar os mais diversos fenômenos, tendo 

condição de compreender seus significados e sentidos. Dessa forma Chizzotti (2001) 

relata que: 

A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação 
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o 
sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 
subjetividade do sujeito. O conhecimento não se reduz a um rol de dados 
isolados, conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte 
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos, 
atribuindo-lhes um significado (CHIZZOTTI, 2001, p. 79). 

Nosso estudo, contribuições da aula de campo para a alfabetização científica, buscou 

produzir dados e observar o fenômeno social e cultural presentes no espaço escolar, 

e discutir propostas inovadoras dentro do tema estudado. Os dados foram construídos 

por meio de uma intervenção pedagógica participativa, a partir de atuação dos sujeitos 

da pesquisa. Sendo nosso estudo da área   de pesquisa em educação, há uma grande 

dificuldade de os dados coletados serem mensurados estatisticamente. Nossa 

pesquisa se enquadra no enfoque crítico com visão libertadora, visto que analisa a 

realidade social de forma participativa, para que de forma coletiva possa transformá-

la. Nesse sentido Freire (1996) defende: 

A minha opção é libertadora, se a realidade se dá a mim não como algo 
parado, imobilizado, posto aí, mas na relação dinâmica entre objetividade e 
subjetividade, não posso reduzir os grupos populares a meros objetos de 
minha pesquisa. Simplesmente, não posso conhecer a realidade de que 
participam a não ser com eles como sujeitos também deste conhecimento 
que, sendo para eles, um conhecimento do conhecimento anterior (o que se 
dá ao nível da sua experiência quotidiana) se torna um novo conhecimento. 
[...]. Na perspectiva libertadora em que me situo, pelo contrário, a pesquisa, 
como ato de conhecimento, tem como sujeitos cognoscentes, de um lado, os 
pesquisadores profissionais; de outro, os grupos populares e, como objeto a 
ser desvelado, a realidade concreta (FREIRE, 1996, p. 35). 

A aula de campo é um espaço propício para a relação direta, e em pé de igualdade 

entre pesquisador e participantes que, numa ação coletiva, buscam o estudo da 
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realidade. Nesse sentido, nosso estudo busca analisar as contribuições da aula de 

campo para a alfabetização científica em um espaço educativo não formal, o Parque 

Municipal Mochuara em Cariacica – ES, que congrega uma grande e complexa 

multiplicidade de dimensões capazes de se manifestar em uma aula de campo, 

intrínsecas aos seus aspectos epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, sensoriais 

e socioculturais. Isso, ao enfatizar a complexidade natural, que é inerente a essa 

metodologia pedagógica, e ao evidenciar a inter-relação entre as etapas que a 

constituem (o pré-campo, o campo e o pós-campo) (SILVA, 2016).   

5.2 O CONTEXTO DA PESQUISA 

Buscamos realizar nossa prática investigava fazendo uso da metodologia de campo, 

que conforme propõem Campos (2012) intitula-se de: “pré-campo”, “campo” e “pós-

campo”, as quais as descrevemos a seguir: 

Etapa I: O “pré-campo”, contou com 4 módulos teóricos introdutórios e duas oficinas, 

sendo uma de fotografias e uma de Georreferenciamento, envolvendo um total de 15 

aulas de cinquenta minutos (entre os dias 19/06/2018 e 10/07/2018), na sala de 

multimídia da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira. As atividades desenvolvidas 

nessa etapa compreenderam: aulas dialogadas, atividades em grupo, visualização de 

slides com fotos e imagens de satélite referentes ao local/objeto de estudo, leitura e 

discussão da lenda do Pássaro de Fogo, oficina de fotografia, oficina de 

Georreferenciamento, e orientações para os procedimentos e uso de instrumentos 

durante o campo. 

Etapa II: O “campo”, realizado no Parque Municipal Natural Mochuara, situado na 

cidade de Cariacica – ES, distante 10 Km da escola, iniciado às 7h do dia 11/07/2018 

e finalizado às 12h, do mesmo dia. Nesta etapa, os alunos foram conduzidos a 

percorrer quatro pontos, intituladas: Pedra da Cabana, Clareira da Arvore, Nascente 

da Pedra e Paredão, nas quais se deram as intervenções pedagógicas planejadas. A 

coleta de dados ocorreu por meio da técnica de observação participante (com 

registros no diário de campo), da videogravação (filmagens e transcrições 

videográficas), da fotografia (fotos com o registro dos momentos da aula de campo) e 

preenchimento das grelhas de observação orientada. 
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Etapa III: O “pós-campo”, realizado nas dependências da escola, entre os dias 

12/07/2018 e 13/07/2018, quando socializamos os resultados da etapa do “pré-

campo” e “campo”. Nesta etapa, os alunos realizaram uma roda de conversa sobre as 

experiências no campo, realizaram a confecção de um desenho sobre a experiência 

da atividade de campo e responderam a um questionário individual. A coleta de dados 

se deu a partir da técnica da produção de desenhos, escolha de uma fotografia que 

seja significativa para os mesmos, a qual será exposta na Feira Cultural da Escola 

prevista para ocorrer em outubro de 2018, e do questionário. 

5.3 O CONTEXTO DA ESCOLA 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Néa Salles Nunes Pereira, 

escolhida como nosso campo, para aplicação da Prática de Ensino, está situada na 

Rua 11, s/n, Bairro Maracanã, Cariacica – ES, foi fundada no ano 2000, fruto da luta 

e organização dos movimentos populares da região onde a mesma está localizada. 

A escolha da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira se deu por ser uma escola que 

está intimamente ligada à nossa história de luta por melhoria da qualidade de vida da 

população do bairro Maracanã e região, e por ter atuado como professor e membro 

do Conselho de Escola. Foi durante o período em que ocupava a Presidência da 

Associação de Moradores do bairro Maracanã, que conseguimos unificar os 

movimentos populares da região 11 da cidade Cariacica – ES, que é composta pelos 

Bairro Campo Belo, Itapemirim, Vila Isabel, Maracanã, São Benedito, São Geraldo II 

e Rosa da Penha, em favor da luta pela construção de uma escola de nível 

fundamental II e médio, visto que não havia nenhuma unidade de ensino que 

atendesse a essa faixa etária, o que obrigava o deslocamento para outras regiões. 

Assim, depois de muitas idas e vindas a Secretária Estadual de Educação – SEDU, 

inclusive com ocupação, manifestações, abaixo assinado, começou a construção da 

escola, que durou cerca dois anos, e após concluída as obras, foi necessário mais 

uma vez a mobilização da comunidade para que pudesse entrar em funcionamento , 

com a comunidade forçando a SEDU a realizar matricula no início do ano letivo de 

2000, inclusive cedendo o espaço físico necessário, realizando mutirão de limpeza e 

instalação de equipamentos (Figuras 6 e 7), realizando uma festa popular de 

inauguração da escola, sendo que a inauguração oficial somente ocorreu no ano de 

2001 com a presença do Ministro da Educação daquele período, conforme 



73 
 

 

  

representado na placa de inauguração da escola presente nas figuras 6 e 7. 

Figura 6 – Mutirão para limpeza e instalação de equipamentos 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Figura 7 – Placa de inauguração 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

O espaço físico da escola está dividido em 13 salas de aula, Biblioteca, laboratório de 

informática, sala de vídeo, sala de atendimento pedagógico, sala de coordenação, 

secretária, sala de Professores, sala de direção, sala de Coordenação, sala de 

atendimento especial especializado, cantina, cozinha, refeitório, uma quadra coberta. 

A escola possui 796 alunos matriculados, sendo que no turno vespertino funciona o 

ensino fundamental com um total de 388 alunos divididos em 12 turmas e no turno 

matutino o ensino médio com 408 alunos em 13 turmas. A escola conta com 48 

Professores, 19 efetivos e 29 em designação temporária.  Lecionam no turno 

vespertino 27 e 26 no turno matutino, sendo que 08 profissionais atuam nos dois 

turnos. Todo corpo docente da escola possui curso superior e pós-graduação em nível 

de especialização, 08 profissionais possuem pós-graduação em nível de mestrados e 

02 estão cursando o doutorado. O corpo técnico-administrativo é representado por 01 

Diretora Escolar, 04 Coordenadores de Turno, 04 Pedagogas e 04 auxiliares de 

secretária. A equipe de apoio conta com 08 serventes e 4 vigilantes.  As figuras 8 e 9 

apresenta imagens das dependências internas da E.E.E.F.M. Nea Salle Nunes Norte.  

 



74 
 

 

  

Figura 8 – Dependências da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Figura 9 – Dependências da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Néa Salles Nunes Pereira atende 

uma clientela de diversos bairros da região, sendo eles: Maracanã, Vila Isabel, 

Itapemirim, São Benedito, Campo Belo, Vista Mar, São Geraldo II, Bela Aurora, 

Bandeirantes. Esses bairros possuem infraestrutura precária, com a presença de 

poucos equipamentos comunitários: 01 escola de ensino médio, 02 de ensino infantil, 

02 da 1ª etapa do fundamental, 01 unidade de saúde. Não quadras esportivas, praças, 

destacamentos policiais, ou atividades de lazer e cultura. Na figura 10 podemos 

observar o principal acesso da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira com a presença 

de muita área verde. 
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Figura 10 – Acesso principal da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

A escola onde realizamos nosso trabalho, até há pouco tempo, possuía o nome de 

Escola Maracanã, mas uma funcionária da unidade de ensino, que fez parte da 

comissão de moradores da região, e participou de forma ativa da luta pela construção 

do prédio escolar, e foi funcionária da escola desde sua fundação, veio a óbito, assim, 

os moradores da região, em assembleia popular, decidiram por meio de um abaixo-

assinado, solicitar ao Governo do Estado que a mesma fosse homenageada, com o 

seu nome sendo colocado na escola, assim surgiu a E.E.E.F.M. Néa Salles Nunes 

Pereira. É importante destacar ainda que essa escola sempre teve como uma de suas 

principais características a participação e a presença intensa dos movimentos 

populares da região em seu interior, seja através de participação no Conselho de 

Escola, do Projeto Político Pedagógico, realizando reuniões, assembleias de 

moradores, festas, cultos, missas, festivais de teatros, torneios esportivos, entre 

outros eventos, sendo realizados espaço físico da escola, com o envolvimento da 

comunidade escolar e movimentos sociais. 

Durante alguns anos a Escola sediou em suas dependências um projeto de pré-

vestibular Popular organizado por jovens da região, com a participação de diversos 

profissionais da educação residentes no entorno da escola de forma voluntária. Esse 

curso auxiliou muitos jovens a ter acesso a UFES e ao IFES, sendo que alguns alunos 

hoje já são mestres, e alguns professores do curso de pré-vestibular destacam-se na 

sociedade como o Historiador e Cientista Político e Professor da Universidade Federal 

do Espírito Santo Dr. Uéber Oliveira. 

Outra característica importante da Escola é de trabalhar com diversos projetos e 
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realizar diversas atividades extraclasse, chegando ao ponto de a escola possuir um 

palco fixo onde ocorrem apresentações culturais executadas pelos alunos. Conta 

ainda com diversas equipes esportivas que são treinadas de forma voluntária por 

professores de educação física e representam a Escola e a comunidade em diversos 

torneios e jogos. Alguns alunos que se destacaram na equipe de Handebol ganharam 

bolsas de estudo e ajuda de custo para fazerem parte da equipe de Handebol da 

Escola Castro Alves de Cariacica, que é referência nacional na modalidade esportiva, 

representando o Brasil várias vezes em torneios internacionais. 

Preste a completar 20 anos, a escola encontra-se com sua estrutura física 

necessitando de reformas, conforme podemos observar nas figuras 11 e 12, sendo 

que desde sua inauguração, não houve nenhum investimento significativo por parte 

do Governo do Estado. Há urgência na reforma do telhado da quadra poliesportiva, 

de calçamento em parte do pátio e realização de calçada que garanta acessibilidade 

no lado de fora da escola.  

Figura 11 – Pátio da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira I 

  
 
 

 

 

Fonte: Acervo do autor (2018) 

Figura 12 – Pátio da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Diante do exposto, podemos perceber que a Escola Estadual de Ensino Fundamental 

e Médio Maracanã é uma unidade de ensino que já fez a diferença na vida de diversas 

pessoas, e com uma história importante de participação popular em sua gestão. 

5.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Participaram da intervenção pedagógica 23 estudantes regularmente matriculados no 

1º ano do Ensino Médio do turno matutino da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira. 

Durante o pré-campo, os estudantes foram orientados quanto ao desenvolvimento da 

pesquisa e três estudantes do sexo masculino se recusaram a participar da saída a 

campo, alegando problemas de cunho familiar e de estágio. Conforme o previsto, os 

estudantes que não tivessem interesse em participar eram livres para optarem em 

permanecer na escola desenvolvendo as atividades curriculares, portanto, assim foi 

feito. 

A escolha dessa turma foi por indicação da Professora que acolheu o desenvolvimento 

da pesquisa, pela aproximação dos conteúdos curriculares de Geografia, que estão 

sendo aplicados no contexto da sala de aula e terem a possibilidade de serem 

aprofundados com a realização da aula de campo. Além disso havia a necessidade 

de uma atividade pedagógica que pudesse unificar a turma, que é considerada 

dispersa e indisciplinada. Ainda corroborou para nossa escolha o Currículo Básico 

Comum das Escolas Estaduais que contempla para este ano utilizar procedimentos 

que associam dados e informações de diferentes campos do conhecimento científico 

para compreender, explicar e representar fenômenos, fatos e processos locais e 

globais.  

Os estudantes possuem faixa etária entre 15 e 19 anos, residem em bairros 

adjacentes à escola, alguns localizados a cerca de 10 km do Parque Municipal 

Mochuara em Cariacica – ES. O Parque está presente a todo momento na vida dos 

estudantes, faz parte do cenário paisagístico e se faz presente em diversos espaços 

econômicos, sociais e culturais da cidade de Cariacica – ES, como exemplo: o 

Shopping da cidade é nomeado como Shopping Moxuara, Condômino Residencial 

Moxuara e culturalmente um grupo musical de destaque chama-se Grupo Moxuara. 

Dessa forma, os estudantes, ao longo dos anos, sempre ouviram falar do Parque 

Mochuara, mas apenas 01 já havia estado no local. 
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5.5 A PROFESSORA 

Destacaremos, a seguir, alguns aspectos da formação e da trajetória profissional da 

professora da turma. Para isso, utilizamos informações obtidas por meio de entrevista 

que realizamos com ela.  A professora tinha, no período da realização do estudo, mais 

de 35 anos, trabalhava no turno matutino da escola onde a pesquisa foi realizada, 

atuando na regência de turmas do 1º ano do ensino médio. Era professora efetiva da 

Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo e trabalhava há 14 anos na 

escola onde a pesquisa foi realizada.  

Tinha 18 anos de experiência na regência de turmas do ensino fundamental e médio, 

licenciada e Bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Espirito Santo – 

UFES. É especialista em Ciências Humanas e Desenvolvimento Regional pela UFES 

e Especialista em Gestão Pública Municipal pelo IFES. Cursou Mestrado em 

Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia – PPGG da UFES. 

Atualmente é Doutoranda do mesmo programa, realizando estudo sobre os resíduos 

sólidos no Espirito Santo, com previsão de realizar a defesa da tese na primeira 

semana de dezembro de 2018. 

Com relação à prática, a professora trabalha com projetos, entre eles, sobre 

destinação do lixo, sendo que está construindo em conjunto com os alunos discussão 

com relação à sustentabilidade. É importante destacar que possui excelente relação 

com os alunos e professores, coordenando a área de ciências humanas do turno 

matutino que reúne professores das disciplinas de história, geografia, filosofia e 

sociologia. É representante dos professores no Conselho de Escola e reside no 

mesmo bairro onde a escola está situada. 

5.6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

Empregamos em nosso estudo alguns instrumentos e técnicas que possibilitassem a 

coleta de dados no decorrer das etapas de pré-campo, campo e pós-campo de nossa 

pesquisa, elaboramos, no Quadro 5, um resumo dos instrumentos de coleta de dados 

que foram empregados. 
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Quadro 05 – Instrumentos de coletas de dados 

TÉCNICA INSTRUMENTOS OBJETIVOS 
MOMENTO DA 

PESQUISA 

Observação 
participante. 

Diário de campo. 
Organizar e 
sistematizar a coleta 
dos dados. 

Pré-Campo, Campo e 
Pós – Campo. 

Vídeogravação. Filmagens. 
Registrar o diálogo 
dos alunos. 

Pré-Campo, Campo e 
Pós-Campo. 

Roteiro com as tarefas 
a serem realizadas no 
Parque Mochuara. 

Observação, anotação, 
, diário de campo. 

- Pesquisar aspectos 
relacionados ao 
Parque Mochuara. 

Campo e Pós – Campo. 

Fotografias. 
- Fotos com o registro 
dos momentos aula de 
campo.  

 Registrar momentos 
da pesquisa.  

Pré-Campo, Campo e 
Pós-Campo. 

Desenhos e 
relato escrito. 

  

 

Portfólio ilustrado. 
Propiciar um 
momento de 
reflexão.  

 Pós-Campo. 

Levantamento de 
dados. 

 Questionário. Aplicar questionário.  Pós-Campo. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Os dados que foram produzidos no pré-campo, campo e pós-campo serão analisados 

à luz do nosso referencial teórico, tendo por fundamentos os indicadores de 

alfabetização científica propostos por Sasseron e Carvalho (2008) e categorizados por 

Leonor (2013). Ao analisar os dados, buscaremos avaliar se os objetivos dessa 

pesquisa foram alcançados, e se foi possibilitado aos alunos a construção de uma 

leitura dentro da perspectiva da teoria da Libertação de Paulo Freire. 

5.7 CATEGORIAS DA PESQUISA 

Sasseron e Carvalho (2008) estruturaram indicadores de alfabetização científica em 

três grupos. O grupo 01 está relacionado ao trabalho com os dados durante uma 

investigação, no qual as atividades seriam: Seriar, Organizar e Classificar 

Informações. O grupo 02 trabalha a estruturação do pensamento. São analisados os 

diálogos em sala de aula. Fazem parte deste grupo o uso do raciocínio lógico e 

proporcional. No grupo 03 estão os seguintes indicadores da Alfabetização Científica: 

levantamento de hipótese, teste de hipótese, justificativa e explicação. De acordo com 

os fins dessa pesquisa organizamos a descrição e a relevância destes grupos de 

indicadores da alfabetização científica, elucidados por Sasseron e Carvalho (2008), 

no Quadro 06. 
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Quadro 06 – Principais Indicadores de Alfabetização Científica propostos por 
Sasseron e Carvalho (2008) 

INDICADORES DE 
ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA 
 

SÍNTESE DAS DEFINIÇÕES DOS INDICADORES 

Organização de informações  Organiza os dados referentes ao problema investigado.  
Classificação de informações  Ordena os dados segundo as características dos mesmos.  
Levantamento de hipóteses  Aponta suposições acerca de um fator problematizador.  
Justificativa  Apresenta-se na garantia de uma afirmação proferida  
Explicação  Trata da relação entre informações e hipóteses levantadas  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Leonor (2013) integrou às categorias de indicadores de alfabetização científica 

propostos por Sasseron e Carvalho (2008) as categorias de compreensão do 

problema, que busca verificar a compreensão da situação analisada, e prática social 

que pretende observar se os alunos realizaram associações dos conhecimentos 

científicos apreendidos com a vida cotidiana, por meio de uma reflexão crítica da 

realidade.  

Em nossa pesquisa analisaremos qualitativamente as produções dos alunos nas 

etapas de pré- campo, campo e pós-campo, tendo por base as situações de ensino 

que foram construídas na nos diversos momentos de nossa atividade, fazendo uso de 

algumas categorias de indicadores de alfabetização científica, sendo elas: 

(1) Organização das informações;  

(2) Levantamento de hipótese; 

(3) Natureza da Ciência;  

(4) Conteúdo da Ciência;  

(5) Impactos Ciência e Tecnologia Sobre a Sociedade; 

(6) Prática Social.  

5.8 PRODUTO EDUCACIONAL  

Atendendo às regras da CAPES, bem como às Normativas do Regulamento do Curso 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Humanidade do Instituto Federal do 

Espírito Santo, que além da dissertação, em caráter obrigatório, deve ser elaborado 

um produto educativo produzido durante a pesquisa. Assim, propomos construir como 

produto educacional, um Caderno Pedagógico de aulas de campo no Parque 

Municipal Natural Mochuara/Cariacica – ES, que poderá auxiliar outros educadores 

na realização de atividades educativas no referido espaço não formal de educação. 
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Nesse sentido, produzimos um material educativo com textos didáticos e imagens, 

sistematizando as discussões sobre aula de campo e alfabetização científica fazendo 

uso das potencialidades pedagógicas do espaço educativo não formal do Parque 

Municipal Natural Mochuara em Cariacica – ES (Figura 13). Nesse material destaca-

se o João Bananeira, que é o principal elemento da cultura popular da cidade de 

Cariacica/ES. Esse personagem dá vida ao produto e apresenta a nossa proposta. 

O material educacional foi validado coletivamente por um grupo de professores da 

E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, em   reunião devolutiva. Os dados analisados 

pelos professores na validação do produto educacional foram: organização e objetivo 

do material, conteúdo do material e propostas pedagógicas do material educativo.  

 
Figura 13 – Capa do Produto Educacional 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 14 – Trilha no alto do Parque Municipal Mochuara – Cariacica – ES 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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6 TRILHANDO CONHECIMENTOS NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

MOCHUARA (CARIACICA – ES)  

6.1 A CIDADE DE CARIACICA 

O município de Cariacica (Figura 15), integrante da Região Metropolitana da Grande 

Vitória, está localizado na porção sudeste do Estado do Espirito Santo.  Com área de 

279,98 Km 2, Cariacica faz limite com os municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, 

Santa Leopoldina e Domingos Martins.  

Figura 15 – Localização do município de Cariacica na Região Metropolitana da Grande 
Vitória – ES 

 
Fonte: Freire (2007a) 

Os principais acessos rodoviários ao município de Cariacica ocorrem pelas seguintes 

rodovias: Rodovia Federal BR – 101, Rodovia Federal BR – 262, Rodovia Estadual 

ES - 080 - Rodovia Estadual ES – 469, ES – 471 e ES – 120. Rodovias apresentadas 

como projetadas integralmente ou em trechos específicos, sendo os dois primeiros 

prolongamentos de uma futura rodovia litorânea, de acesso aos portos. A ES – 120 
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promoverá uma alça viária para a BR-101, passando pela área rural do município. 

O trecho da malha ferroviária correspondente à Estrada de Ferro Vitória-Minas, que 

percorre o leste do município, é operada pela Companhia Vale do Rio Doce. A figura 

16 apresenta uma vista aérea do município de Cariacica – ES, tendo ao fundo o Monte 

Mochuara. 

Figura 16 – Vista aérea do município de Cariacica – ES 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cariacica (2018) 

Segundo Bezerra (2009), Cariacica foi ocupada por Jesuítas no sec. XVII, que ao se 

alojar em terras começaram a implantar engenhos e produzir algodão para consumo 

próprio. O município recebeu seus primeiros imigrantes, um grupo de 400 pessoas de 

origem Pomerana acompanhadas por alemães, vindos de Santa Leopoldina e Santa 

Izabel. Tornou-se município pelo Decreto Estadual N°57 de 25 de novembro de 1890, 

tendo como principais características os trabalhos agrícolas e transporte de 

mercadorias. 

Devido à construção da Estrada de Ferro que liga a capital Vitória a Minas Gerais, 

houve desenvolvimento da infraestrutura no município e a construção de almoxarifes 

e oficinas e armazéns de estocagem. O surgimento da Companhia Vale do Rio Doce 

na década de 40 ensejou o surgimento dos primeiros loteamentos, ocasionando um 

expressivo crescimento da população atraída por ofertas de emprego (BEZERRA, 

2009). 
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No processo acelerado de industrialização do país na década de 50, alguns 

investimentos federais promoveram a expansão da Companhia de Ferro e Aço Vitória, 

incentivando o crescimento de Cariacica em locais próximos a BR – 262. O rápido 

crescimento atrelado à falta de planejamento ocasionaram diversos problemas para o 

desenvolvimento territorial (CARIACICA, 2011). 

A partir de 1967 até 1970 foram aprovados mais 25 loteamentos para proprietários 

que tinham a intenção de investir na área industrial, atraindo maiores contingentes 

populacionais em busca de emprego. A década de 70 configurou um período de 

enfraquecimento econômico de Cariacica. A diminuição da oferta de trabalho 

intensificou o processo de ocupação desordenada, surgindo loteamentos clandestinos 

e ocupações irregulares (CARIACICA, 2011). 

O impacto ambiental e social causado nessa época tomou dimensões tão evadas que 

as consequências são notáveis no presente, tais como: falta de infraestrutura básica, 

ocupação desordenada da cidade com a criação de diversos loteamentos irregulares 

e sem infraestrutura básica (CARIACICA, 2018). 

Entre os anos 1970 e 1900 a cidade passou por diversas disputas política. Com 

prefeitos sendo cassados, afastado ou assassinado. A rivalidade política foi intensa 

que a cidade teve 19 prefeitos diferentes em período de 30 anos (FEMAS, 2012). 

Nos anos 2000 ocorreu uma pacificação na rivalidade política, com os prefeitos 

conseguindo concluir seus mandatos. Esse fato possibilitou que pudesse ser pensado 

pelos gestores novos modelos de desenvolvimento para cidade de Cariacica.  É 

importante frisa que os movimentos sociais como a Federação das Associações de 

Moradores de Cariacica (FAMOC), as Pastorais Sociais da Igreja Católica e a figura 

de Padre Gabriel Maire, que foi assassinado em 23 de dezembro de 1989, foram 

importantes para exercerem o controle social e a pressão por melhorias na cidade 

(BEZERRA, 2009). 

Hoje a cidade de Cariacica enfrenta diversos problemas que são comuns aos 

municípios que formam a Grande Vitória: mobilidade urbana, a infraestrutura precária, 

baixa arrecadação, não há Hospital público, violência.   Por outro lado, há crescimento 

a participação social das pessoas, e o fortalecimento do controle social através dos 

Conselhos de políticas públicas (CARIACICA, 2018). 
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Na área ambiental, a cidade de Cariacica conta com cinco unidades de conservação, 

quais sejam: Reserva Biológica de Duas Bocas, Parque Natural Municipal do Monte 

Mochuara, Área de Proteção Ambiental do Monte Mochuara, Parque natural Municipal 

do Manguezal de Itanguá, Reserva do Desenvolvimento Sustentável Municipal do 

Manguezal de Cariacica (CARIACICA, 2018). 

Na próxima seção iremos discutir sobre o Parque Municipal Natural Mochuara que 

será usado como espaço educativo não formal de nossa pesquisa. 

6.2 O PARQUE MUNICIPAL NATURAL MOCHUARA 

O Parque Municipal Natural Mochuara foi criado pelo Decreto Nº 031, de 17 de abril 

de 2007, abrangendo as áreas do maciço granítico do monte Mochuara, num 

perímetro total de 9.390 metros lineares e área de 436,18 hectares o que representa 

1,52% da área total do município de Cariacica. Segundo a legislação, o Parque  

Municipal Natural Mochuara tem por finalidade a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização 

de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico, 

preservação das manifestações culturais e artísticas de forma a contribuir para o 

turismo sustentável, incentivo as boas práticas de manejo do solo e uso dos recursos 

hídricos, contribuir com redução da desigualdade social e da discriminação racial por 

meio de programas e projetos socioambientais (CARIACICA, 2018). 

O monte Mochuara (Figura 17) é um dos mais imponentes da região metropolitana, 

ao lado do Mestre Álvaro na Serra, e do morro do Convento da Penha em Vila Velha. 

O granito tem 724 metros de altitude e possui em seus limites uma biodiversidade 

valiosa.  
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Figura 17 – Vista aérea do Monte Mochuara – Cariacica – ES 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cariacica – ES (2018) 

Com relação à denominação do Monte, existem duas hipóteses, uma seria a partir da 

tradução de dialeto indígena que em nossa língua significaria “veio de diamantes “ou 

“pedra irmã”. A outra hipótese é que a denominação se deve aos corsários franceses 

que aportaram na baia de Vitória no século XVI, significando “lenço branco”. Nesse 

sentido, a única fonte histórica que conseguimos foi dos estudos do pesquisador Omyr 

Leal Bezerra que no início dos anos 1950, realizou estudos sobre a história do 

município de Cariacica, e ao escrever o livro Cariacica Resumo histórico afirma que: 

Os habitantes não conhecem o verdadeiro nome desse granito, porque 
indiferentemente o qualificam de “Monchuar”, “Muchuar” – veio de diamantes 
– ou até com certeza de “Muchauara” – pedra irmã – estribando-se, talvez, 
nos conhecimentos da língua tupi. Entretanto tais designações não passam, 
creio, de corruptela da palavra original. Valho-me do Dicionário Histórico, 
Geográfico e Estatístico da Província do Espírito Santo, editado por contrato 
do nosso estado na antiga Tipografia Nacional, em 1878. Há, porém, versões 
doutas que não deixam de ter fundamentos comprobatório. Afirmam, pela 
etimologia, a modificação oral do n em u – Muxanara/Muchauara – o que não 
altera a verdade primitiva por mim exposta (BEZERRA, 2009, p. 35). 
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Com relação à hipótese de a origem do nome Mochuara ser do dialeto francês, 

Bezerra destaca que: 

Outra, mais lendária, é a que se baseia numa possível exclamação de 
tripulantes franceses ao se aproximarem da entrada da baia de Vitória: 
Monchoir! Vendo o Muxanara, com sua coroa branca, acharam que parecia 
coberto por um lenço (mouchoir). É pouco viável a confirmação que quiseram 
dar ao fato, pedindo apoio para corroborar o ponto de vista, da possível 
absorção pelos indígenas e habitantes de Vitória da exclamação 
“Mouchoir”diante da beleza do espetáculo, sem dúvida, oferecido pelo granito 
num dia nebuloso (BEZERRA, 2009, p. 35). 

O Parque não tem a situação fundiária regularizada e dessa forma não é cercado. 

Tampouco tem marcos identificando os seus limites. A Unidade de Conservação 

também não dispõe de equipe técnica permanente e a fiscalização ocorre somente 

quando são feitas denúncias. Possui uma sede, mas atualmente está sendo usada 

para tratamento de dependentes químicos. Existem trilhas que surgiram 

espontaneamente, mas não conta placas interpretativas para promover a educação 

ambiental ou a educação científica. Verifica-se então que o parque não tem 

infraestrutura para receber o visitante e desenvolver a educação ambiental, um dos 

principais objetivos dessa categoria de manejo. Para concluir, o parque não dispõe de 

plano de manejo e o conselho gestor está inativo. 

Na próxima seção, apresentaremos uma caracterização do Parque Mochuara nos 

aspectos geológicos, hídrico e bióticos. Devido ao fato de não encontrarmos estudos 

sobre o Parque Municipal Natural Mochuara, que pudessem embasar nosso estudo 

com relação à sua caracterização, buscamos apoio no Diagnóstico Preliminar do 

Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Mochuara, realizado no ano de 2012 

pela empresa Ferma Engenharia LTDA, com sede em Curitiba-PR, que nos foi 

gentilmente cedido pela Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal de Cariacica – ES. 

6.3 CARACTERIZAÇÃO DO PARQUE MOCHUARA 

6.3.1 Geologia e Geomorfologia 

O município de Cariacica apresenta diferentes feições geomorfológicas fruto de 

variações climáticas, da litologia e de fatores biológicos. Verifica-se então a formação 

de três unidades: a) Serra da Mantiqueira/Caparaó que faz parte da região 

geomorfológica do Sudeste Sul, inserida no domínio morfoestrutural Cinturões Móveis 
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Neoproterozóicos b) Tabuleiros Costeiros, que fazem parte da região geomorfológica 

Costeira, inserida no domínio morfoestrutural das Bacias e Coberturas Sedimentares 

Farenozóicas; e c) as Planícies Costeiras e Flúvio Marinhas das Unidades 

Quaternárias (IJSN, 2013). 

Tendo por base os estudos realizados no diagnóstico preliminar para a construção do 

Plano de Manejo do Parque Municipal Natural Mochuara, a geologia presente na área 

específica deste estudo são granitos, diabásios, gnaisses e também depósitos 

aluvionares.  

Os gnaisses são de cor cinza escuro (Figura 18), com maior quantidade de minerais 

máficos. São rochas de granulação média a grossa. A textura é nematoblástica e 

granular orientada. 

Figura 18 – Rochas gnáissicas, prováveis ortognaisses (A) e paragnaisses (B) 

 
Fonte: FEMAS (2012) 
 
Os granitos são de cor cinza claro a cinza escuro. Apresentam granulação média (com 

tamanho dos cristais entre 0,3 a 0,5 cm), por vezes grossa (>0,5 cm) e raramente fina 

(<0,3 cm). São compostos predominantemente por feldspato potássico (20-50%) e 

plagioclásio (15-45%), quartzo (20-35%), biotita (2-15%) e muitas vezes anfibólio (2-

5%). São identificadas fácies de sienogranitos, monzogranitos e granodioritos. A 

textura é geralmente equigranular média, porém é comum a ocorrência de fácies 

sienograníticas com textura inequigranular porfirítica, onde ocorrem fenocristais de 

feldspato potássico com cerca de 2 a 4 cm de comprimento. Nas fácies porfiríticas, a 

foliação de fluxo magmático é bem marcada (Figura 19). 
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Figura 19 – Litotipos graníticos presentes no Parque Mochuara 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

Os depósitos aluvionares são compostos de areia média a grossa disposta em 

paleocanais ou em barras laterais nos rios. Há planícies sedimentadas por material 

silto-argiloso. Blocos, seixos e grânulos compõem camadas basais destes depósitos, 

ou são encontrados por vezes sobre as planícies de inundação, depositados ali por 

eventos drásticos como inundações repentinas. 

Figura 20 – Sedimentos recentes transportados e depositados por córregos na região 
de Sertão Velho 

  
Fonte: FEMAS (2012) 
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6.3.2 Hidrografia 

A Região do Parque Municipal Natural Mochuara é rica em cursos d’água, sendo que 

existem diversas nascentes e córregos, os principais são: córrego Roda d’Água, 

córrego Boca do Mato, córrego Montanha, rio Bubu, córrego Tanque e rio Duas Bocas. 

A nascente do córrego Roda d’Água situa-se 300 m a oeste do limite ocidental da Área 

de Proteção Ambiental (APA) Mochuara. Seu curso segue o limite da APA por cerca 

de 3,5 km, quando verte para sul e se distancia da área. O córrego possui no interior 

da APA nove afluentes de primeira ordem e um de segunda ordem. O córrego Boca 

do Mato nasce no interflúvio que separa o conjunto do Mochuara da segunda maior 

elevação da área, a sudoeste do monte. É afluente de primeira ordem do córrego 

Montanha, e possui mais dois afluentes de primeira ordem. O córrego Montanha 

nasce na face leste do maciço menor do conjunto Mochuara e escoa no limite sudeste 

da APA. O córrego Tanque é formado por dois afluentes. Um deles nasce na fenda 

que separa o maciço proeminente do maciço mediano do conjunto Mochuara. O rio 

Bubu nasce nas encostas da localidade de Sertão Velho, escoa para o norte a APA, 

quando verte para nordeste. O rio Duas Bocas nasce no interior da REBIO e limita o 

extremo noroeste da APA (FEMAS, 2012). Nas figuras 21 e 22 podemos observar 

uma nascente que brota no alto do Monte Mochuara. 

Figura 21 – Nascente no alto do Mochuara I 

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 22 – Nascente no alto do Mochuara II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

6.3.3 Caracterização Biótica 

Os estudos de caracterização dos aspectos do meio biótico na área do Parque 

Municipal Natural Mochuara, para elaboração do diagnostico que visa à construção 

do plano de manejo do Parque, concentraram na flora e a fauna da área.   

Com relação à flora, os estudos apresentam que existem diferentes tipologias vegetais 

no interior do parque Mochuara.  Os pesquisadores da empresa Ferma Engenharia, 

consideraram inicialmente os ambientes antropotizados e a seguir as formações 

naturais, dividido esse espaço em categorias, na qual apresentamos a seguir. 

Predomina a Macega, tipologia vegetal resultante da cessão de atividades 

agropecuárias ou diminuição do seu manejo, sobretudo em antigas pastagens, onde 

a regeneração natural desenvolve uma vegetação herbáceo-arbustiva com forte 

presença de espécies exóticas como o capim colonião (Megathyrsus maximus) e o 

capim meloso (Melinis minutiflora) e nativas consideradas plantas daninhas. Em meio 

à vegetação herbácea (Figuras 23 e 24) ocorrem indivíduos de espécies arbustivo-

arbóreas nativas. 
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Figura 23 – Vegetação de macega no Parque Municipal Mochuara, município de 
Cariacica – ES I 

 
Fonte: FERMA (2012) 
 

 

Figura 24 – Vegetação de macega no Parque Municipal Mochuara, município de 
Cariacica – ES II 

 
Fonte: FERMA (2012) 

Outro tipo de vegetação presente no Parque Mochuara foi denominado pela equipe 

responsável pela elaboração do diagnóstico do Plano de Manejo do Parque como 

Floresta Secundária em estágio inicial de regeneração. 

Segundo os pesquisadores, os processos de regeneração natural em alguns trechos 

do Mochuara, em áreas que sofreram no passado com a ocupação antrópica, 

permitiram o desenvolvimento de uma vegetação secundária de porte florestal, 

fisionomia fechada porém com pouca estratificação vertical, baixa riqueza, ausência 

de epífitas, lianas lenhosas e predomínio de espécies pioneiras, tal como o pau jacaré 
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(Piptadaenia gonoacantha), angico branco (Albizia polycephala), aderne (Astronium 

graveolens), cinco folhas (Sparattosperma leucanthum) e a peloteira (Guarea 

guidonea). 

Alguns dados quantitativos dessa floresta como a altura e diâmetros médios de 6,7m 

e 10,6 cm, respectivamente, corroboraram com sua classificação em estágio inicial de 

regeneração. A espécie mais importante na floresta em estágio inicial amostrada no 

Parque foi o Pau Jacaré (Piptadenia gonoacntha) com valores superiores às demais 

em todos os parametros, seguido pelo Guaritá/aroeirão (Astroniun Graveolem) e 

Albizia (albizia Polycephala) (FEMAS, 2012). 

Figura 25 – Floresta secundária em estágio inicial presente no Parque Mochuara, 
município de Cariacica – ES  

 
Fonte: FEMAS (2012) 

A Floresta Secundária em estágio médio/avançado de regeneração, com maior tempo 

ou em locais com melhores condições edáficas, desenvolve uma vegetação de porte 

florestal com fisionomia fechada (dossel em torno de 10m e emergentes de até 20m), 

presença de sub-bosque estruturado e maior diversidade de formas de vida, como 

epífitas e lianas lenhosas. Entre os exemplares arbóreos já ocorrem elementos de 

estágios sucessionais mais avançados (espécies clímax) tais como Sloanea 

guianensis, Virola gardneri, Carpotroche brasiliensis, além de vários representantes 

de Lauraceae, Myrtaceae, Chrysobalanaceae e Sapotaceae, famílias típicas de 

floresta ombrófila densa em bom estado de conservação. 

Na figura 26 podemos observar parte da floresta secundária em estágio 

médio/avançado presentes no Parque Mochuara. 
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Figura 26 – Floresta secundária em estágio médio/avançado no Parque Mochuara 

 
 Fonte: FEMAS (2012) 

A Vegetação em estágio primário de regeneração florestal (Figura 27) se dispõe na 

forma de remanescentes fragmentados. Em diversas situações registrou-se a 

presença da jaca (Artocarpus heterophyllus) inserido na estrutura da floresta, sendo 

um indício do uso antrópico pretérito das áreas, apesar das boas condições 

regenerativas que apresentam. Também foram observados troncos cortados nesses 

trechos florestais (FEMAS, 2012).  
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Figura 27 – Floresta primária no Parque Monte Mochuara, município de Cariacica – 
ES 

   
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Os estudos do diagnóstico para a construção do plano de manejo do Parque Municipal 

Mochuara classificaram no Parque Mochuara uma lista florística composta por 406 

espécies, distribuídas em 112 famílias, sendo as de maior riqueza Fabaceae (35 

espécies), Myrtaceae (26), Rubiaceae (22), Melastomataceae (19), Poaceae (13), 

Malvaceae (12), Piperaceae (12), Arecaceae (11), Euphorbiaceae (10), Lauraceae e 

Bromeliaceae (9 espécies cada). Na figura 28 apresentamos um quadro elaborado 

pela empresa Femas contendo as famílias vegetais com maior riqueza presentes na 

área do Parque Mochuara. 
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Figura 28 – Famílias com maior riqueza na APA/PNM Monte Mochuara, município de 
Cariacica – ES  

 
Fonte: FEMAS (2012) 

Entre as espécies registradas no interior do Parque Mochuara, onze encontram-se 

nas listas de ameaçadas de extinção em nível estadual (Decreto Nº 1.499-R, de 

14/06/2005 ou nacional Instrução Normativa nº 06, de 23/09/2008), a maioria 

ocorrente na floresta primária e classificadas no status de “Vulnerável”. Nas figuras 

29, 30, 31 e 32 podemos observar alguns exemplos de espécies ameaçadas de 

extinção presentes no Parque Mochuara. 

Figura 29 –  Exemplo de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo 
registradas no Parque Mochuara, município da Cariacica – ES I 

 
Fonte: FEMA (2012) 
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Figura 30 –  Exemplo de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo 
registradas no Parque Mochuara, município da Cariacica – ES II 

 
Fonte: FEMA (2012) 
 

 

Figura 31 –  Exemplo de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo 
registradas no Parque Mochuara, município da Cariacica – ES III                                                          

 
Fonte: FEMA (2012) 
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Figura 32 –  Exemplo de espécies ameaçadas de extinção no Estado do Espírito Santo 
registradas no Parque Mochuara, município da Cariacica – ES IV 

 
Fonte: FEMA (2012) 

6.3.4 Fauna  

O diagnóstico para elaboração do plano de manejo do Parque Mochuara apresenta 

dados da fauna presente no território do Parque, sendo encontrados elementos da 

Ictiofauna, Hepertofauna (Répteis e Anfíbios) e Avifauna. Nos Quadros 07 e 08 

apresentamos resumo da características e espécies que ocorrem no local de nosso 

estudo com a denominação popular para melhor assimilação das espécies. 
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Quadro 07 – Resumo das características e espécies da Ictiofauna, Repteis e 
Anfíbios presente no Parque Mochuara 

 CARACTERÍSTICAS ESPÉCIES 

Ictiofauna 

Composta por pelo menos 29 espécies 
de pequeno (<20cm) e médio porte 
(entre20 e 40cm) distribuídas em cinco 
ordens e 13 famílias. Em relação ao 
endemismo, 20 espécies são apontadas 
como apontadas para o presente estudo 
como endêmicas da “Bacia do Leste”. 
Dentre as espécies esperadas para a 

área, destaca‐se a presença de duas 
espécies introduzidas na região, a Tilápia 
(Tilapia rendalli) e o Bagre africano 
(Clarias gariepinus). 

Traíra, Canivete, Piau, Piau-Branco, Piau-
Mutengo, Lambari, Lambari-rabo-
vermelho,Lambari-Prata, Cascudo/caborja, 
bagrinho, Cambeva, cambeva/bagrinho,Mandi, 
Jundiá/bagre,Cascudo-Areia, Cascudinho, 
Bagre-Africano,Tuvira, Barrigudinho, Acará, 
Tilápia. 

Repteis 

Representada por 26 espécies de répteis 
distribuídas em 2 ordens e 13 famílias. 
Deste total apenas uma o cágado-de 
serra (Hydromedusa maximiliani) detém 
status de ameaçada de extinção. 

Cágado-de-Serra, Lagarto, Camaleãozinho, 
Papa-vento, Cambaleão/ Calango Preto, 
Lagartixa-da-Mata, Lagartinho-da-Serra-do-
Mar,Lagartinho, Teiú, Calango, Cobra -de-Vidro, 
Jibóia, Espia-Caminho, Jararaquinha, Cobra-de-
Capim, Cobra, Dormideira, Cobra-Cipó, Falsa-
Coral, Coral-Verdadeira, Jararaca, Jararacussu. 

Anfíbios 

Representada por 44 espécies de 
anfíbios divididas em duas ordens e 12 
famílias (Tabela 26). Destas levam status 
de ameaçadas de extinção a 
Pererequinha macaco (Phasmahyla 
exilis) e a râ-de-vidro (Vitreorana 
uranoscopa) e a perereca-da-mata 
(Scinax heyeri), perereca-da-mata 
(Scinaxkautskyie) a rãzinha-da-mata 
(Zachaenus carvalhoi) consideradas com 
status de conservação insuficientemente 
conhecidos. 

 

 

Rã-do-folhiço, Rã-da-Mata, Rã-de-
Verruga,Perereca-verde,Pererequinha-Pintada, 
Pererequinha, Pererequinha-de-moldura, 
Pererequinha-de-colete, Pererequinha-do-brejo, 
Perereca-Café, Perereca-Cabrinha, Rã-Ferreiro, 
Sapo-Martelo, Sapo-Porco, Perereca-da-
Folhagem, Pererequinha-Macaco, Rã-Macaco, 
Perereca, Pererequinha-da-Mata, Perereca-
Raspa-Cuia, Perereca-de-Banheiro, Perereca-
da-Mata, Perereca-Dourada, Perereca-Grande, 
rã-de-Vidro, Rã-Cobre, Rã-Estriada, Rã-Gota-
D’água, Rã-Manteiga, Sapo-De-Chifres, Rã-
das_Pedras, Sapinho, Rãzinha-da-Mata, Rã, 
Rã-Cachorro, Sapo-da-Mata, Sapo-de-Verruga, 
Rãzinha-do-Riacho, Rã-da-Cachoeira, Rãzinha, 
cobra-cega. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador (2018) com base em FEMAS (2012) 
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Quadro 08 – Resumo das características e espécies da Avifauna presente no 
Parque Mochuara 

AVIFAUNA 

CARACTERÍSTICAS ESPÉCIE 

Abriga 141 espécies de aves 
divididas em duas ordens e 45 
famílias (Tabela 27), o que 
representa aproximadamente 
22% da avifauna do Estado do 
Espírito Santo. Entre as 
espécies relacionadas se 
destacam quatro por 
apresentarem status de 
conservação relevante. O 
Macuco é considerado 
Criticamente em Perigo no 
Estado do Espírito Santo e 
quase ameaçada. Já o Beija-
flor-rajado é considerado Em 
Perigo de Extinção. Outra 
espécie com status relevante 
é o gavião-pega-macaco tido 
como vulnerável. Já o gavião-
pombo, apesar de não levar 
status relevante para o 
Estado, nacionalmente é 
considerado como vulnerável. 

 

 

Inhambu-Xintã, Inhambu, Macuco, Gaviãozinho, Caracoleiro, 
Gavião-Tesoura, Gavião - de- Cabeça - Cinza, Gavião-Pombo-
Pequeno, Gavião-Carijó, Gavião-de-Cauda-Branca, Águia-
Chilena, Gavião-Caboclo, Gavião-Pega-Macaco, Marreca-
Ananaí, Garça-Branca-Grande, Socozinho, Garça-Real, Socó-
Dorminhoco, Socó-Taquari, Socó-Boi-Ferrugem,Urubu-Preto, 
Urubu-de-Cabeça-Vermelha, Quero-Quero, Curiango-Comum, 
Pomba-Amargosa, Rolinha, Juriti-Gemedeira, Juriti, Juriti-
Piranga, Anu-Preto, Anu-Branco, Andorinhão-do-Temporal, 
Beija-Flor-Rajado, Rabo-Branco-Rubro, Beija-Flor-de-Fronte-
Violeta, Beija-Flor-de-Banda-Branca,Surucuá-de-Barriga-
Dourada, Martim-Pescador-Grande, Martim-Pescador-Verde, 
Urubuzinho, Maçarico-Pintado, Cauré, Pinhé, Carrapateiro, 
Acauã, Caracará, jaçanã, Jacupemba, Maitaca-verde, Tiriba-
de-Testa-Vermelha, Periquito-Rico, Periquito-Cabeça, 
Aratinga-Estrela, Juruva, Saracura-Três-Potes, tucano-de-bico-
Preto, Araçari-de-Bico, Branco, Araçari-Minhoca, Jão-Velho, 
Pica-Pau-Velho, Pica-Pau-Anão-Barrado, Pica-Pau-do-campo, 
Pica-Pau-Bufador, Pica-Pau-Pequeno, Mergulhão-Pequeno, 
Suindara, Corujinha-do-Mato, Corujinha-de-Orelha, Coruja-
Buraqueira, Mãe-da Lua, Choquinha-Estrelada, Cloquinha-de-
Flanco-branco, Choca-Bate-Cabo, Choca-Plumbea, Coquinha-
Chumbo, Formigueiro-Assoviador, Formigueiro, pintadinho, 
Papa-Tacoca, olho-de-Foco-do-Sul, Borralhara-Preta, Papa-
Formigas-vermelho, Chupa-Dente-de-Máscara, João-de-Barro, 
Barranqueiro-Olho-Branco, Limpa-Folha-Coroado, Andorinha-
do-Rio, Andorinha-Serrador, Andorinha-Grande, Arapaçu-
Pardo, Arapaçu-de-Garganta-Branca, Arapaçu-Escamoso, 
Arapaçu-Rajado, Arapaçu-de-Bic0-Preto-Torto, Guaracava-de-
Barriga-Amarela, Abre-Assa-da-Capoeira, Cabeçudo, patinho, 
Assadinho-de-PeitoDourado, Lavadeira,Bem-Te-Vi, Suiriri, 
Bem-Te-Vi-De-Bico-Chato, Bem-Te-Vi-De-Coroa-Vermelha, 
Bem-Te-Vi-Rajado, Capitão-de-Saíra, Caneleiro-Preto, 
Corruíra, Arrebita-Rabo, Sabiá-Laranjeira, Araponga, Tangará-
Dançarino, Rendeira, Japu-Preto, Graúna, Chupim, Guaxe, 
Sebinho, saíra-de-Sete-Cores, Saíra-Turquesa, Tiê-Preto, 
Gurundi, Tiê-Galo, Saíra-de Cabeça-Castanha, Saíra-
Ferrugem, Sanhaço-Cinza, Sanhaço-do-Coqueiro, Vi-Vi, 
Gaturamo-Verdadeiro, Saí-Beija-Flor, Saí-Azul, Saí-Andorinha, 
Furriel, tempera-viola, Tiê-da-Mata, Cigarra-Bambu, Catatau, 
Coleirinha, Tico-Tico,Pitiguari,Juruviara. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) com base em FEMAS (2012) 

6.4 IMPORTÂNCIA CULTURAL E ECONÔMICA 

A região do Parque Mochuara abriga importantes atividades econômicas e culturais. 

É nessa região que ocorrem as bandas de congos e o carnaval de congo, única 

manifestação cultural desse tipo no Brasil (Figuras 33 e 34), contando ainda com a 

presença do João Bananeira elemento folclórico e histórico da cidade de Cariacica.  



102 
 

 

  

Figura 33 – João Bananeira

Fonte: Prefeitura Municipal de Cariacica – ES (2018) 

Figura 34 – Carnaval de Congo 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cariacica – ES (2018) 

É do Parque Mochuara também, a mais importante lenda do município de Cariacica-

ES, onde os povos indígenas que habitavam a região buscavam explicar o surgimento 
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do Mochuara e do Monte Mestre Álvaro – Serra/ES, através de uma bela história de 

amor, conforme descrita no Quadro 09 abaixo: 

Quadro 09 – Lenda do Mestre Álvaro e Mochuara – O Pássaro de Fogo 

A LENDA DO MESTRE ÁLVARO E MOXUARA - O PÁSSARO DE FOGO 

Serra e Cariacica são cúmplices numa história de amor. As duas cidades, segundo conta uma lenda, 
estão ligadas para sempre pela força de um sentimento que une até hoje o índio Guaraci e a índia 
Jaciara. Pertencentes a duas tribos inimigas - Temiminós e Botocudos - o jovem casal foi impedido de 
viver a sua história de amor. Conta-se que a muito tempo atrás, uma belíssima princesa indígena e um 
belo jovem índio guerreiro de uma tribo inimiga apaixonaram-se perdidamente. Aumentou por isso, a 
rivalidade entre as tribos. O cacique pai da princesa, ficou muito zangado quando soube do romance 
de sua filha com o inimigo. Ordenou que o feiticeiro de sua tribo perguntasse aos oráculos se o amor 
dos dois era sincero. Os oráculos responderam que o amor entre eles era mais do que sincero, era 
eterno. Em consequência disto foram estabelecidas rigorosas divisas entre as terras ocupadas pelas 
duas tribos, terras dos atuais municípios de Cariacica e Serra. Desesperado, o cacique ordenou que 
seus melhores guerreiros cercassem a tribo, não deixando o guerreiro inimigo encontrar-se com sua 
filha. No entanto, não há amor sem esperança e como o jovem índio amava muito a princesa, esperou. 
Numa tarde, ele encontrou na floresta, uma ave misteriosa. Ele a seguiu até o alto de uma colina. Logo 
em seguida, a ave alçou voo para a tribo da princesa, conduzindo-a até outra colina, próxima de sua 
tribo. Os dois então podiam se ver. Então a índia cantava e a delícia de sua voz chegava ao eleito do 
seu coração. Continuaram, assim, se vendo todos os dias. Um dia o malvado cacique ficou sabendo 
que sua filha continuava se encontrando com o inimigo. Furioso, ele ordenou que o feiticeiro 
transformasse os dois apaixonados em pedras quando se encontrassem novamente. Além disso, 
mandou transformar a ave numa bola de fogo. Assim aconteceu. No dia seguinte, a princesa índia e o 
jovem guerreiro foram transformados em rochas. O cacique e o feiticeiro não sabiam que a ave 
misteriosa era uma fada encantada. A ave amiga, transformada em uma bola de fogo, serve desde 
então, de mensageira entre os dois apaixonados e com uma mágica, faz com que uma vez por ano, 
na noite de São João, os dois tomem forma humana e, de modo invisível, se encontrem. As tribos não 
mais existem, entretanto, o jovem guerreiro, o monte Mestre Álvaro na Serra, e a bela índia, Mochuara, 
em Cariacica, continuam lá como o verdadeiro amor: eternos. Diz a tradição, que na noite de São João 
uma Bola-de-Fogo passa, no céu, e vai do Mochuara ao Mestre Álvaro e vice-versa. É a viagem do 
fogo, a descrever no espaço, a eternidade do amor. 

Fonte: TEMISTOCLA (2018) 

Segundo dados da Prefeitura Municipal de Cariacica – ES (2018), na região do Parque 

Mochuara, são desenvolvidas diversas atividades de agroturismo, que abarcam 11 

propriedades e mais três atividades produtivas que compõe o circuito do turismo rural 

em Cariacica são: Bica do Luiz, Aldeia dos Cocos, Fazenda São Sebastião, Fazenda 

Terra Santa, Fazenda Roças Velhas, Mirante dos Ventos, Recanto dos Sauís, 

Recanto da Lagoa, Sítio Beija-Flor, Sítio Colírio e Estância Vale do Moxuara, que 

oferecem uma diversidade de atividades como ecoturismo, lazer, entre outros. Na 

figura 35 podemos observar a localização dos empreendimentos que estão inseridos 

dentro do Parque Mochuara. 
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Figura 35 – Empreendimentos inseridos dentro do Parque Mochuara e seu entorno 

 
Fonte: FERMA (2012) 

6.5 RISCOS 

O Monte Mochuara é o símbolo mais importante da cidade de Cariacica, nomeia 

Shopping, condomínios, ruas, Banda de música, e marca com sua imponência a 

paisagem da cidade e de toda Grande Vitória.  Durante a preparação para a saída a 

campo de nossa pesquisa realizamos 04 visitas à área do Parque Mochuara e em seu 

entorno, momentos em que constatamos toda a potencialidade do espaço para 

atividades educacionais, científicas, turísticas e de geração de renda. Além das 

possibilidades anteriormente citadas, foi possível identificar alguns riscos relevantes, 

tais como: não há nenhum controle ou vigilância no Parque Mochuara, sendo o acesso 

livre. Assim, notamos certa quantidade de lixo nas trilhas (Figuras 36 e 37), fogueiras, 

vestígios de acampamentos, pichações, além de erosão que acontece com a abertura 

de trilhas no local 
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Figura 36 – Presença de lixo na área do Parque Mochuara I 

 
Fonte. Acervo do autor (2018) 

Figura 37 – Presença de lixo na área do Parque Mochuara II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Outra questão que nos preocupou diz respeito a privatização do acesso ao Parque 

Mochuara, que é uma área pública, instituída por Lei. Encontramos instalação de 

cercas elétricas e implantação de estruturas particulares nas áreas de preservação 

permanente, tudo isso dentro do perímetro do Parque. Além disso algumas 

propriedades que trabalham com o turismo rural só permitem acesso às trilhas do 

Parque mediante pagamento, privatizando um espaço público. A figura 38 apresenta 

um mapeamento das propriedades localizadas dentro e no entorno do Parque 

Mochuara. 
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Figura 38 – Propriedades dentro e no entorno do Parque Mochuara 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Cariacica – ES (2008) 

O avanço da urbanização com diversos loteamentos criados, no entorno do Parque 

Mochuara, com a comercialização de propriedades dentro dos limites do Parque, tem 

colocado em risco esse espaço natural, que se aproxima do meio urbano conforme 

podemos observar nas figuras 39 e 40, o que impacta diretamente na fauna, flora, e 

hidrografia do espaço. 

Figura 39 – Avanço da urbanização e venda de propriedade no espaço do Parque I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 40 – Avanço da urbanização e venda de propriedade no espaço do Parque II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Segundo estudos da Ferma Engenharia (2012), outro risco real ao Parque Mochuara 

diz respeito às atividades de mineração, sendo que a área do entorno do Parque 

possui cerca de 40% do substrato requerido junto ao DNPM, contando com sete 

requerimentos na fase de autorização de pesquisa e um requerimento na fase de 

concessão de lavra.  

A falta de fiscalização tem levado ao desmatamento do Parque para retirada de 

madeira para o uso doméstico. Em nossas visitas ao Mochuara, encontramos diversos 

vestígios dessa atividade ilegal. Encontramos ainda diversos tipos de plantações no 

dentro dos limites da área pública, com destaque para a banana, e evidência de 

criação de gado. As figuras 41, 42, 43, e 44 retratam os problemas de corte ilegal de 

árvores, plantações e de criação de animais dentro do território do Parque Mochuara. 
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Figura 41 – Corte ilegal de árvores, plantações e vestígios de gado no espaço do 

Parque Mochuara I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

Figura 42 – Corte ilegal de árvores, plantações e vestígios de gado no espaço do 

Parque Mochuara II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

  

Figura 43 – Corte ilegal de árvores, plantações e vestígios de gado no espaço do 
Parque Mochuara III 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

Figura 44 – Corte ilegal de árvores, plantações e vestígios de gado no espaço do 
Parque Mochuara IV 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Existe uma sede no acesso principal do Parque Mochuara, mas atualmente está 

sendo usada como moradia por uma Organização Não-governamental (ONG) que 

realiza um trabalho para tratamento de dependentes químicos. As trilhas existentes 

no Parque surgiram de forma natural, não havendo placas interpretativas que possam 

auxiliar na promoção a educação ambiental. O parque não possui uma estrutura para 

receber visitantes, pesquisadores e estudantes, assim como não dispõe de plano de 

manejo.  
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O conselho gestor do Parque Municipal Natural Mochuara criado pelo Decreto 

Municipal nº 93 de 26 de novembro de 2007, que em sua composição deveria ser 

paritário com representantes do poder público municipal e da sociedade civil, 

encontra-se inativo. Isto torna-se um problema. Pois, segundo dados do Projeto 

Agenda Cariacica – Planejamento da cidade 2010 - 2030, o parque foi contemplado 

com recursos de uma compensação ambiental da empresa VALE, no valor 

aproximado de R$ 2.154.000,00 que deverão ser utilizados para regularização 

fundiária, recuperação da sede, cercamento, pavimentação da estrada de acesso e 

do estacionamento e aquisição de veículos, para estruturar o parque. Com o Conselho 

Gestor do Parque desativado, poderá haver dificuldade para participação e 

fiscalização da sociedade civil na aplicação dos recursos (CARIACICA, 2010). 
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Figura 45 – Vista do alto da trilha do Parque Municipal Natural Mochuara 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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7 AVENTURA PEDAGÓGICA: AULA DE CAMPO NO PARQUE MOCHUARA 

As atividades de coleta de dados que propusemos nesta pesquisa ocorreram 

seguindo a metodologia de campo em 3 etapas distintas denominadas, 

respectivamente, de pré-campo no espaço físico da escola, campo no Parque 

Municipal Natural Mochuara – Cariacica – ES, e pós-campo na escola. Acreditamos 

que a aula de campo é uma metodologia pedagógica que pode possibilitar ao ser 

humano a superação da percepção ingênua da realidade por meio da sua própria 

capacidade de (re) construir o seu conhecimento. Nesse sentido, diz Freire (2002): 

Desta forma, aprofundando a tomada de consciência da situação, os homens 
se “apropriam” dela como realidade histórica, por isto mesmo, capaz de ser 
transformada por eles. O fatalismo cede, então, seu lugar ao ímpeto de 
transformação e de busca, de que os homens se sentem sujeitos (FREIRE, 
2002, p. 74). 

Descreveremos, a seguir, as atividades, desafios e dados observados em cada uma 

destas etapas. 

7.1 ETAPA: PRÉ-CAMPO 

a) Primeiro momento: sensibilização do corpo docente da Escola 

No primeiro momento do pré-campo buscamos sensibilizar o corpo docente da Escola, 

assim, nos reunimos no dia 07/11/2017 com a Direção e Equipe Pedagógica da 

E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, para apresentação do projeto e solicitação de 

autorização para a realizá-lo na escola, bem como ouvir sugestões e críticas. Após 

resposta ao questionamento referente ao desenvolvimento da pesquisa, foi autorizada 

a realização da pesquisa na dependência da escola, sendo que nos foi indicado 

realizar o projeto junto à Professora de geografia do turno matutino, que foi convidada 

a participar da reunião, e tomar ciência do projeto, a qual aceitou prontamente a 

parceria. Em janeiro de 2018, houve mudança na Direção da Escola, sendo nomeada 

uma nova diretora, o que gerou a necessidade de novo contato para reapresentarmos 

o projeto, sendo novamente autorizado. 
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b) segundo momento: escolha dos pontos estratégicos de parada para observação 

 A escolha dos pontos estratégicos de parada para observação e realização das 

atividades de intervenção pedagógica foi realizada em 04 visitas ao Monte Mochuara, 

onde percorremos as trilhas mais conhecidas. O local escolhido foi a trilha principal 

com subida pela localidade conhecida como Mochuara, onde está situada a antiga 

sede do Parque, a uma distância de 13 km da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira 

(Figura 46). 

Figura 46 – Vista aérea do Monte Mochuara 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 
Figura 47 – Trajeto da Escola à trilha no Parque Mochuara 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 48 – Trilha escolhida  

 
Fonte: Acervo do autor (2018) – Trilha escolhida: ___Outras trilhas: ___ 

Conforme se observa na figura 48, existem algumas trilhas no parque, todavia, tendo 

em vista os objetivos desta pesquisa, houvemos por bem eleger a trilha indicada em 

vermelho pelo fato de reunir características naturais necessárias à realização das 

práticas pedagógicas que propusemos: apresenta acesso que oferece segurança, 

possui  pontos de observação, reflexão, e debate propícios para que através da 

realidade vivida os alunos tenham a capacidade de realizar uma leitura crítica do 

mundo (FREIRE, 2002), e de forma criativa tenham capacidade de intervir e 

transformar o mundo. Apresentamos abaixo os pontos escolhidos para o 

desenvolvimento de nossa atividade de campo. 

7.1.1 Pedra da Cabana 

A pedra da cabana (Figura 49) é uma formação rochosa que apresenta um espaço 

entre as rochas que forma uma pequena gruta, apelidada pelos frequentadores do 

Parque de Cabana. Nesse espaço, podemos realizar discussão sobre diversos 

assuntos, tais como: formação rochosa, minérios, exploração da mão-de-obra e 

destruição do ambiente para exploração de rochas ornamentais capixabas (granito e 

mármore), além disso discutimos a questão da moradia desde homem pré-colonial ao 

homem atual, entre outros tantos assuntos. 
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Figura 49 – Pedra da Cabana 

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

7.1.2 Clareira da Árvore 

Outro ponto que escolhemos como parada para nossas atividades é da Clareira da 

Arvore (Figuras 50, 51 e 52), espaço interessante para realização de debate e reflexão 

sobre a flora local, e ampliando essa discussão para as possibilidades de debates 

socioambientais. Nesse espaço havia muitos indícios da atuação homem sobre o 

ambiente com lixo e resto de fogueira, do que parece ter sido um acampamento. Pelo 

relevo do local ser plano escolhemos esse lugar para a realização da intervenção 

pedagógica direta sobre o ambiente. 
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Figura 50 – Clareira da árvore I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Figura 51 – Clareira da árvore II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 52 – Clareira da árvore III 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

7.1.3 Nascente da Pedra 

Continuando nossa subida em busca de espaços que pudessem oferecer reflexão e 

debate socioambiental chegamos à nascente da pedra (Figura 53). É uma nascente 

no alto do Parque Mochuara que entre a fenda da pedra faz jorrar água, que desce o 

Mochuara formando no final uma pequena cascata. Nas águas dessa nascente é 

possível observar diversos animais, com destaque para pequenos girinos, na cascata 

há diversos pequenos peixes.  

Figura 53 – Nascente na fenda da pedra 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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7.1.4 Paredão 

O último local escolhido para nossas reflexões é conhecido como Paredão, que se 

trata de um mirante natural formado na rocha que compõem o monte Mochuara, sendo 

o último obstáculo para se alcançar o topo do monte. Por questão de segurança, 

resolvemos que seria o ponto máximo a que iriamos com os alunos, vez que para 

completar o caminho e atingir o cume seria necessário equipamento próprio de 

escalada e pessoas com os conhecimentos necessários. 

No paredão (Figuras 54 e 55), a vista é privilegiada. É possível realizar diversos 

debates, desde a formação rochosa, vegetação, animais, ao rio Santa Maria, Baia de 

Vitória, Lenda do Mestre Álvaro e Mochuara, entre outros. 

 
Figura 54 – Mirante do Paredão e vista do Mirante do Paredão I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 55 – Mirante do Paredão e vista do Mirante do Paredão II 

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 

C) terceiro momento: Investigar os conhecimentos prévios dos alunos e prepará-los 

para o campo  

O terceiro momento do pré-campo contou com 5 módulos teóricos introdutórios, e 

duas oficinas: fotografia e Georreferenciamento, envolvendo um total de 15 aulas de 

cinquenta minutos, entre os dias 19/06/2018 e 10/07/2018 na sala de multimídia da 

escola. As tarefas desenvolvidas implicaram o levantamento do conhecimento prévio 

dos alunos sobre conceito de cultural, ciências, rocha, fauna, flora, urbanização e meio 

ambiente, e orientações gerais sobre a saída, e técnicas para uso de algumas 

ferramentas necessárias para as atividades de campo, além da oficina de fotografia e 

de georreferenciamento. 

O Quadro 10 traz um resumo dos conteúdos, quantidades de aulas desenvolvidas e 

atividades realizadas em cada momento pedagógico. 
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Quadro 10 – Resumo dos conteúdos da etapa pré-campo 
AULAS OBJETIVOS CONTEÚDOS 

19/06/2018 
Módulo 1: Sensibilização dos 
alunos e apresentação do 
Parque Mochuara. 

- Apresentação do Projeto de Pesquisa, 
distribuição       de documentos de para        
preenchimento pelos   alunos e responsáveis. 
- Identidade histórica do Parque Municipal 
Mochuara: seu contexto histórico de criação, seus 
objetivos e sua importância cultural e ambiental e 
econômica. 

20/06/2018 

Módulo 2: Discutir os conceitos 
de cultura e ciências; 
Relembrar conceitos de rocha, 
flora e fauna, hídricos. 
Discutir os aspectos 
econômicos da região do 
Mochuara 

-   Cultura e cidadania, cultura popular de Cariacica, 
banda de congo, João Bananeira. 
Ciências como criação humana. 
-  Rochas, intemperismo, erosão e formação do 
solo. 
-    Fauna: mamíferos, aves, répteis, anfíbios, 
aracnídeos, insetos e diplópodes; 
-    Flora: folhas, flores e frutos; troncos e raízes; 
polinização e germinação. 

21/06/2018 

Módulo 3: Debater os riscos 
ambientais e sociais do Parque 
Mochuara. 
 
Oficina de Fotografia. 

- História da fotografia, técnicas de fotografar, 
fotografia e ciências.  

09/07/2018 

Módulo 4: Apresentar os 
recursos hídricos presentes no 
parque Mochuara. 
Discutir os aspectos 
econômicos da região do 
Mochuara. 
Debater os riscos ambientais e 
sociais do Parque Mochuara. 

-   Nascentes e formação de rios na Região do 
Mochuara. Crise hídrica. 
-    Turismo rural e ecológico, artesanato e produção 
de renda. 
-    Risco da presença de lixo, queimada, mineração 
e urbanização. 

10/07/2018 

Módulo 5:  Oficina de 
Georreferenciamento. 
- Orientação finais para a Etapa 
de Campo. 

-   manuseio da trena, delimitação de quadrante e 
uso de medidas métricas.  
-  leitura de coordenadas geográficas pelo GPS, 
obtenção de latitude e longitude. 
 -   o nível do mar e a obtenção da altitude, por meio 
do altímetro. 
-   orientação, o manuseio da bússola e a obtenção 
do norte magnético da Terra. 
-  obtenção dos pontos cardeais e colaterais de 
uma rosa-dos-ventos 
 - Técnica do quadrante. 
- Técnica de registro, a partir da utilização do diário 
de bordo.  
- Orientações finais para aula de campo. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

A dinâmica dos encontros de pré-campo foi por aulas expositivas e dialogadas, com 

planejamento e participação coletiva da professora da turma. 

No primeiro encontro do pré-campo realizamos a apresentação do Projeto “Rompendo 

muros, trilhando conhecimentos: contribuições da Aula de Campo para Alfabetização 

Científica”, apresentamos o cronograma da atividade, tiramos dúvidas e foram 

distribuídos os Termos de consentimento – TCLE, Termo de assentimento –TALES, 
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e Termos de Cessão de Imagem e Voz. Foram realizados diversos questionamentos, 

sendo que chamou atenção a pergunta da aluna “Qual valor será cobrado de cada 

estudante? Pergunto porque nem todos possuem dinheiro”. Ao serem informados que 

o Conselho de Escola aprovou a realização do projeto e uso de recursos da Escola, e 

que não haveria custo aos alunos, e que ainda seria fornecido todo material, ônibus e 

lanche, o aluno B afirmou: “ Estou desconfiado a esmola é grande demais para ser 

verdade”.  

Os módulos teóricos 1 e 2 e 4 (Figuras 56 e 57), contaram com aulas dialogadas na 

Sala Multimídia da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, tendo como recurso um 

aparelho notebook, e projetor de slides para exibição de data show.  

Figura 56 – Aspectos dos módulos teóricos do Pré-Campo I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 
Figura 57 – Aspectos dos módulos teóricos do Pré-Campo II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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No módulo 3 (Figuras 58 e 59), ocorreu uma oficina de fotografia realizada pela equipe 

Pinhole que é coordenada por uma ex-aluna da escola, quando foram trabalhados 

diversos aspectos da fotografia, principalmente em relação à técnica fotografia, 

escolha de posição, luz, entre outros. 

Figura 58 – Oficina de fotografia na etapa Pré-campo I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

Figura 59 – Oficina de fotografia na etapa Pré-campo II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

Objetivando preparar os alunos para uso de instrumentos de GPS, bússola, conceitos 

de latitude e longitude, no módulo 5 realizamos uma oficina de georreferenciamento 

(Figuras 60 e 61), que foi realizado por um geografo mestrando do Programa de Pós-



123 
 

 

  

graduação em Educação em Ciências e Matemática do IFES, que é membro do grupo 

de pesquisa DIVIPOP, do qual fazemos parte. O principal destaque da oficina foi 

ensinar o uso de aplicativo de GPS do celular, sendo que foi disponibilizado pela 

direção da escola acesso à internet para os alunos, possibilitando que todos 

pudessem baixar o aplicativo e realizar os testes necessários para aprender as 

diversas técnicas de georreferenciar. 

Figura 60 – Oficina de Georreferenciamento na etapa Pré-campo I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Figura 61 – Oficina de Georreferenciamento na etapa Pré-campo II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

No módulo 5 da etapa pré-campo, apresentamos ainda os locais demarcados para a 

pesquisa, realizamos a divisão e organização dos grupos de trabalho e testagem dos 

equipamentos a serem utilizados, oferecemos orientação quanto ao uso do diário de 
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bordo e do comportamento esperado durante a saída a campo, bem como a 

vestimenta, alimentação, e o uso de água. 

7.2 ETAPA: CAMPO 

A aula de campo foi realizada na manhã do dia 11/07/2018 no Parque Municipal 

Natural Mochuara a 10 Km da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, quando foram 

realizadas as 4 atividades pedagógicas de intervenção intituladas: Pedra da Cabana, 

Nascente da Pedra, Clareira da Arvore e Mirante do Paredão, nas quais os quinze 

alunos, sendo 07 meninas e 08 meninos, organizados em 3 grupos de 5 alunos, 

percorreram de forma sequencial.  

O grupo se reuniu às 7:00 em frente ao portão principal de acesso da E.E.E.F.M. Nea 

Salles Nunes Pereira. Dos 22 alunos autorizados via TCLE, 07 não compareceram ao 

portão da escola para embarcar no ônibus, apesar de terem participado de todas 

atividades do pré-campo.  A justificativa para a ausência foi o mal tempo. Com muitas 

nuvens carregadas, as previsões meteorológicas indicavam a possibilidade de um 

grande volume de chuva para região. Isso causou preocupação em todos envolvidos, 

tanto que logo cedo fomos questionados pela direção da escola se a saída a campo 

seria realizada mesmo com risco de chuva. Devido à complexidade para organização 

de uma saída a campo, resolvemos seguir as recomendações de Campos (2012), 

para quem uma atividade de campo só deve ser cancelada no local em que seria 

realizada. Assim, resolvemos manter nosso campo. Felizmente não houve ocorrência 

de chuva, ficando um dia com clima agradável, propício para as atividades. 

Estavam presentes, além dos alunos, a professora de geografia e a de biologia da 

turma, uma estudante do curso técnico de meio ambiente do IFES e um aluno do curso 

de Engenharia de produção do IFES. Quando chegamos ao local da aula de campo, 

conduzidos por um ônibus fretado, reorganizamos os grupos de trabalhos e 

distribuímos a grelha de atividades.  

Iniciamos a trilha escolhida para nossa atividade, sendo que os alunos foram 

desafiados a manterem silêncio para que pudessem ouvir os sons da floresta, e que 

descrevessem e fotografassem o que lhes chamou mais atenção, procedendo ao 

registro em seus diários de campo. As figuras 62 e 63 retratam o início da atividade 

pedagógica no Parque Mochuara. 
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Figura 62 – Reorganização dos grupos e início da trilha I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 
Figura 63 – Reorganização dos grupos e início da trilha II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Durante a preparação das atividades, tivemos a preocupação em organizar em cada 

espaço de parada uma abordagem que materializasse os conteúdos discutidos em 

sala de aula, mas que avançasse para um debate atrelado ao contexto no qual está 

inserido. 

Nossa primeira parada foi na localidade conhecida como Pedra da Cabana (Figuras 
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64 e 65), espaço que os alunos puderam observar a formação rochosa, perceber os 

impactos antrópicos sobre o ambiente, e sistematizar as discussões levantadas no 

pré-campo. 

Figura 64 – Discussões na Pedra da Cabana I 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 
Figura 65 – Discussões na Pedra da Cabana II 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

Ao longo da atividade chamamos a atenção dos alunos a respeito da formação 

geológica do Monte Mochuara (Granito), o que lhes surpreendeu, tanto que o aluno C 

perguntou; “esse granito é o mesmo que temos em casa na pia da cozinha? ” Também 

foi interessante a observação dos alunos para o que havia dentro da rocha que forma 

a Pedra da Cabana, uma outra rocha de um outro material (granito) com outra textura 

e cor, momento em que houve questionamentos e os alunos levantaram diversas 

hipóteses. Diante da curiosidade dos alunos a professora de geografia da turma, 
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explicou que esse fenômeno ocorre quando no momento da consolidação do magma 

que forma uma rocha, outra rocha de diferente material, por algum motivo cai dentro 

desse magma em consolidação, formando o que é chamado de xenólito (Figura 66).  

Os questionamentos dos alunos, e as hipóteses levantadas e as respostas dos alunos 

aos questionamentos serão discutidas adiante. 

Figura 66 – Rocha Ígnea Xenólito 

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

Com as atividades concluídas na Pedra da Cabana, os alunos foram conduzidos a um 

ponto mais alto até onde surge uma nascente na fratura da rocha, com o objetivo de 

discutirmos questões relacionadas aos recursos hídricos. Os alunos admiraram o fluxo 

da água brotando da rocha, momento em que levantaram várias hipóteses. 

Conduzimos a discussão para relevância da água, o problema da seca, a privatização 

desse recurso vital, o custo para seu beneficiamento. Após os convidamos para 

observarem atentamente para água que descia da rocha, os alunos observaram 

atentamente o grande número de pequenos girinos e espécies de baratinhas 

aquáticas (Figura 67). Para uma melhor visualização, os alunos fizeram uso da lupa, 

o que possibilitou uma melhor análise dos seres vivos daquele pequeno ecossistema. 

Com a presença desses animais na água, várias questões foram levantadas. No fim 

das discussões, chegaram à conclusão que é necessário preservar os mananciais e 

protegerem as nascentes pois deles depende toda uma cadeia biológica na qual se 

inclui o homem. 

Os alunos perceberam ainda a presença de uma casa velha próxima a nascente 

(Figura 67), em cuja proximidade havia evidências de criação de gado e outros 

animais, o que levantou discussão sobre a necessidade de proteção da nascente e 

do Parque Mochuara como um todo. 
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Figura 67 – Debates e análises na Nascente da Pedra, e presença antrópica 

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Terminadas as atividades na nascente continuamos nossa subida na trilha do Parque 

Mochuara em direção à próxima parada, a Clareira da Árvore.  As tarefas pertinentes 

a este espaço demandaram um tempo maior. Nesse ponto da intervenção foram 

realizadas atividades: discutimos sobre a flora e empreendemos uma experiência de 

medição de uma árvore, realizamos uma experiência com fotografia em uma lata de 

leite usada e os grupos receberam um roteiro para execução das atividades de campo. 

A figura 68 retrata as atividades sobre atividades da flora e medição de uma árvore 

que realizamos nesse espaço. 

Figura 68 – Atividades sobre flora, medição de uma árvore 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Realizamos ainda nesse espaço uma experiência de fotografia tendo como câmera 

fotográfica uma lata de leite usada (Figura 69), sendo a experiência orientada pela 

fotógrafa e monitora de oficina de fotografia que auxiliou os alunos na atividade pré-
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campo. Devido à falta de claridade suficiente a foto queimou não sendo possível sua 

revelação. 

Figura 69 – Experiência com fotografia em lata usada de leite 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Neste espaço os grupos de trabalhos anteriormente divididos, receberam um roteiro 

de intervenção com as tarefas a serem realizadas. A incumbência era delimitar um 

quadrante de 2X2 metros do solo e responder às questões presentes no referido 

roteiro de campo (Quadro 11).   

 
Quadro 11 – Roteiro de atividades para aula de campo 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DA AULA DE CAMPO NO PARQUE MOCHUARA/CARIACICA 
– ES 

Alunos integrantes do grupo:  
Data:        /         /          2018  Horário:  

Temperatura Atmosférica 
 

Latitude Longitude 

1- Delimitar um quadrante de 2x2. 
2 – Observar e Registrar no Diário de Campo com descrição simples, todos os seres vivos e 
não vivos presentes no quadrante. No caso de plantas descrever raízes, caules, folhas, 
altura média das árvores, espessura do tronco. Se houver animais identifique-o. 

3 -Observar e anotar se a vegetação foi introduzida ou é nativa: 
 
4 – identifique a presença dos quatro elementos da educação ambiental no seu quadrante: 
Água, Ar, Fogo e Terra. 
5 – É possível identificar o Parque Municipal Mochuara como um espaço natural? 
6 - Descrever a paisagem observada, a partir do Parque Mochuara 
7 - Em caso de ocorrência de urbanização (presença de residências, comércio ou indústria) 
qual a distância aproximada desta até o Parque Mochuara?  
8- Na sua opinião, você faz parte desse ambiente? Por quê?  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Os grupos de trabalhos se mostraram atentos as questões presentes no roteiro, e 

mais uma vez demonstraram compromisso com as atividades buscando responder 

aos quesitos. Houve muito debate e durante o surgimento de algumas dúvidas, os 

alunos buscavam saná-las com os professores que os acompanhavam. Esse fato 

comprova o quanto a aula de campo corrobora para o processo de ensino horizontal, 

aproximando professor e aluno, estreitando os laços e fortalecendo a uma relação de 

confiança, possibilitando extrapolar os livros didáticos ao permitir o aluno a tocar e 

sentir de perto a realidade. Assim, pode ocorrer uma leitura crítica do mundo e uma 

motivação para que os alunos busquem novas descobertas, passando a ser um 

participante ativo em sua aprendizagem. As figuras 70 e 71, apresentam os grupos de 

trabalho realizando as atividades propostas no roteiro de campo. 

Figura 70 – Grupos de trabalho realizando as atividades do roteiro de campo 

 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Figura 71 – Exemplos de espécies da flora e fauna presentes dentro dos quadrantes1 

 
Fonte: Acervo do autor (2018)  

Terminadas as atividades na clareira da árvore, continuamos a subir a trilha em 

direção à última etapa, todos já se mostravam cansados dos quase 700 metros de 

trilha morro acima, mas ao chegar ao mirante do paredão (Figura 72) todo esforço foi 

compensado com uma visão da paisagem da cidade. Nesse espaço, foi possível 

discutirmos sobre o conceito de paisagem (Figura 73), os alunos conseguiram analisar 

a baia de Vitória, discutir os impactos econômicos da construção das pontes 

Florentino Ávidos e da Segunda Ponte para a cidade de Cariacica. Conseguiram 

identificar o rio Santa Maria e fizemos uma análise da vegetação presente no paredão 

da rocha, além de debaterem sobre a realização de esportes radicais, ao perceberem 

a presença de grampos para rapel e escalada. 

Figura 72 – Mirante do paredão  

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

  

                                                        
1 Os alunos encontraram alguns pequenos animais mortos, folhas e frutos caídos no local em que 

realizaram atividade do quadrante.  Apresentaram para debate e os colocaram no lugar que 
encontraram. 
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Figura 73 – Vista da paisagem a partir do mirante do paredão 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

Após contemplarmos a paisagem (Figura 73) e repormos as energias após uma pausa 

descanso, começamos a descida da trilha. É importante destacar que durante a 

realização da atividade os alunos demostraram interesse, e atitude investigativa, pois 

perguntavam sobre tudo, o que revelou sua motivação. Os alunos estavam felizes por 

participarem desse momento de aprendizagem que os tirou da rotina escolar e da 

passividade. 

Ao chegarmos ao ônibus, abrimos uma roda de debates quando todos puderam expor 

com uma palavra o que representou a participação na aula de campo, sendo que após 

a dinâmica, foi dada a palavra para aqueles que desejassem fazer uso.  Em seguida 

foi servido um lanche (Figura 74) para todos os presentes, embarcando no ônibus logo 

em seguida para retornarmos para a escola.  

Figura 74 – Reunião final e lanche 

 
Fonte: Acervo do autor (2018)  
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7.3 ETAPA: PÓS-CAMPO 

Após a atividade de campo, iniciamos o pós-campo, que foi realizado nas 

dependências da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, nos dias 12/07/2018 e 

13/07/2018, o qual iniciou-se com a socialização de um vídeo2 que resume as 

atividades do campo. 

Na sequência foram elaboradas discussões com os alunos, organizados em círculo, 

quando foram debatidos elementos analisados no pré – campo e na etapa campo.   

Buscamos, nesse sentido, despertar a interação e o diálogo com os alunos, 

instigando-os a emitirem suas opiniões, a se posicionarem criticamente sobre os 

temas abordados tanto na etapa de pré-campo quanto na etapa de campo. 

Figura 75 – Atividade pós-campo roda de conversa e trabalho em grupo 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Também, nesse momento, um questionário foi aplicado a fim de verificar se, após a 

aula de campo, o conhecimento dos alunos a respeito de três categorias de nossa 

pesquisa: natureza da ciência, conteúdo de ciências e impactos CT sobre a 

sociedades foram favorecidos ao terem contato com a realidade. O Quadro 12 

apresenta o questionário aplicado aos alunos na etapa pós-campo. 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=fvoP3iVf_RE&feature=youtu.be>. 

Acesso em: 12 de jul. 2018. 
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Quadro 12 – Questionário aplicado na atividade Pós-Campo 
ATIVIDADES PÓS CAMPO 

Nome:________________________________________________Nº_____________ 
 
1 - Categoria Natureza da Ciência 
 
Como você acha que a ciência constrói interpretações para o funcionamento da natureza? 
 
(    ) Pesquisa de fatos; 
 
(    ) Observações dos pássaros, dos rios, e do ar; 
 
(    ) Leitura da Bíblia; 
 
(    ) Observando e testando o que observou. 
 
 
2 - Categoria Conteúdo de ciência 
 
Desenhe com objetividade o que você aprendeu dessa aula de campo. 

 
 
3 – Impacto C.T. sobre a sociedade 
 
O espaço que você visitou apresentava intervenções / impactos provocados pelo homem? 
Quais? 
 
4 – Escreva o que você viu, sentiu ou tocou na aula de campo. 
 
5 – Quem você acha que é responsável por proteger o ambiente? 
 
6 – Na sua opinião a ciência pode errar? Ela é infalível? É necessário publicar os 
resultados? 
 
 
7 – Para fazer ciência é preciso? 
 
(    ) publicar os resultados; 
 
(    ) Pesquisar sobre um assunto; 
  
(    ) Ler os jornais e bíblia todo dia. 
 
 
8 – Se o ser humano falha, a ciência pode falhar? Por que? 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Por último os alunos construíram desenhos (Figura 76) expondo de sua forma o que 

mais marcou durante a atividade de campo no Parque Municipal Natural Mochuara. A 

forma de socialização escolhida foi através de um grupo criado pelos alunos no 

aplicativo Whatsapp. Todos deveriam socializar uma foto que da sua perspectiva 

fosse a que mais marcou durante a atividade. As fotografias escolhidas serão 

expostas na semana cultural da Escola que acontecerá no mês de outubro, quando 

em um estande os alunos irão a partir das fotografias (Figura 77) apresentar o Parque 
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Mochuara à comunidade escolar. 

Figura 76 – Desenho elaborado pelos alunos representando a lenda do Mestre Álvaro 
e o Mochuara 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

Figura 77 – Fotografia escolhida pelos alunos 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesse capítulo procuramos organizar e discutir os dados que foram coletados durante 

a pesquisa nas etapas de pré-campo, campo e pós-campo. O objetivo geral de nossa 

pesquisa foi desenvolver uma intervenção pedagógica participativa no Parque 

Municipal Natural Mochuara em Cariacica – ES destacando como a aula de campo 

nesse espaço contribui para favorecer avanços na alfabetização científica dos alunos. 

Cabe destacar que para a realização da nossa aula de campo, o projeto foi 

apresentado e aprovado pelo Conselho de Escola da E.E.E.F.M Nea Salles Nunes 

Pereira, sendo os custos da atividade, arcados com recursos oriundos das 

transferências do Governo do Estado para o caixa gerido pela Escola. 

Na coleta dos dados buscamos registrar desde as argumentações dos alunos ao 

longo do pré-campo, campo e pós-campo até as produções escritas nos diários de 

campo, portfólios, desenhos e fotografia, que serão úteis para uma análise qualitativa, 

tendo como propósito identificar evidências da alfabetização científica favorecidas 

pelas intervenções pedagógicas desenvolvidas ao longo das três etapas da aula de 

campo.   

Segundo Sasseron e Carvalho (2008), durante o processo de alfabetização científica, 

os alunos em contato com o ambiente passam a desenvolver habilidades associadas 

ao trabalho do cientista. Essas habilidades, segundo as autoras, podem ser 

analisadas a partir de indicadores de alfabetização científica. Dessa forma, 

desenvolvemos a pesquisa com um olhar direcionado à construção de uma 

aprendizagem que possibilitasse aos alunos uma leitura de mundo dentro da 

perspectiva da teoria da Libertação de Paulo Freire e, em diálogo com Sasseron e 

Carvalho (2008), elegemos como categorias de análise desse estudo os seguintes 

indicadores da alfabetização científica: organização das Informações; levantamento 

de hipótese; natureza da ciência; conteúdo da ciência; impactos da ciência e 

tecnologia sobre a sociedade e prática social. 

Serão apresentados a seguir alguns episódios colhidos no transcurso da pesquisa, os 

quais evidenciam atitudes, perguntas, atuação no espaço, registros de atividades, 

flagrados pelo pesquisador, os quais podem ser indicadores de avanços na 

alfabetização científica dos alunos.   
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As atividades da etapa pré-campo visavam a trabalhar conceitos e a preparar a saída 

a campo. Assim, trabalhamos conceitos de cultura, ciência e conteúdo que os alunos 

já haviam estudado como rochas, vegetação, hidrografia, latitude e longitude. Foram 

realizadas também duas oficinas: fotografia e georreferênciamento.  No Quadro 13, a 

seguir, apresentamos dados colhidos durante as atividades do pré-campo. 

 
Quadro 13 – Dados produzidos durante a etapa de Pré-Campo 

DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE 
REALIZADA 

DADO COLHIDO 

Sensibilização para 
participação nas 

atividades da 
pesquisa. 

Aluno 1: “Quanto irá custar”? “Não tenho dinheiro”? 
Aluno 2: ”porque escolheu logo nossa turma? Você vai se arrepender 
Professor. ” 

 
Cultura 

Aluno 1: “pensava que cultura era somente as peças de teatro e 
aquelas músicas instrumentais chatas”. 
Aluno 2: “ então a forma que me visto e o que como é cultura! ” 
Aluno 3: “Professor nesse caso tudo que fazemos é cultura. Sempre 
achei que era só coisa de filme, música, teatro”. 

Ciências 
 

- O que é Ciências 
 
 

Quem faz ciências? 

Aluno 1: “De como a gente tava pensando né. Tipo que a ciência era 
coisa de pessoas, tipo gênio, que a gente precisava entender e seguir 
tudo que a ciência mandasse. “ 
Aluno 2: “ Para mim é o estudo da natureza, corpo humano, tipo das 
descobertas das curas. Tipo assim, aquelas coisas feitas no 
laboratório. ”   
Aluno 3: Eu acho que é tipo estudar para melhorar a vida das 
pessoas; criar novas coisas. Inventar coisas diferentes. Enfim mudar 
o mundo para melhor. ” 
 Aluno 4: “Para mim ciência é coisa de cientista, pessoas que 
estudaram muitos, os astronautas da Nasa, aquelas pessoas que 
vestem jalecos e trabalham em laboratórios, as universidades 
professor. ” 

Oficina de Fotografia 

Aluno 1: Professor o que um filme de fotografia, nunca tinha visto 
isso. Já tinha visto câmera digital, agora essa de filme primeira vez” 
Aluno 2:  “Então, para uma foto ficar boa, precisa, de depender luz 
para foto fica boa. ” 
Aluno 3: “Caramba para bater uma foto a gente precisa entender de 
química e física. Nossa! Agora complicou tudo. ” 
Aluno 4: “ Professora ninguém mais usa isso não. Já está 
ultrapassado. ”  

Oficina de 
Georreferenciamento 
Para onde você quer 

ir?", 
 

Aluno 1: “ caramba! Usa isso tudo, precisa de tanto satélite assim? ” 
Aluno 2: “O Brasil fabrica satélite? Como faz então? ” 
Aluno 3: “Que legal. Tenho isso no celular e nem sabia. ” 
Aluno 4: “Professor, mas como vou saber o que é latitude e 
longitude? ” 
Aluno 5: “A escola não nos da internet, mas nós conseguimos a 
senha e usamos escondido. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Chamou–nos a atenção, na etapa de pré-campo, quando no momento de 

sensibilização dos alunos para a participação na pesquisa, fomos questionados pelo 

aluno 1 “: “Quanto irá custar”? “Não tenho dinheiro”?  O questionamento do aluno nos 

possibilitou refletir primeiro sobre a necessidade de, ao desenvolver uma prática 
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pedagógica, conhecer a realidade da comunidade em que a escola está inserida. No 

caso, a E.E.E.F.M Nea Salles Nunes Pereira está situada em um bairro da periferia 

da cidade de Cariacica, onde residem pessoas com baixo poder aquisitivo. Por outro 

lado, a falta de investimento na educação, com recursos escassos o ensino, de modo 

a possibilitar o financiamento de atividades extraclasse e projetos, leva a escola à não 

realização de tais práticas. Pode acontecer também de tais atividades serem 

financiadas pelos os próprios alunos e professores, o que implica a exclusão daqueles 

que não podem arcar com esse custo. 

A Lei de diretrizes e Bases da Educação – LDB, Lei 9.394/1996 de 20/12/1996, ao 

tratar dos princípios da educação brasileira no Art. 3º afirma que o ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I - Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

VI - Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

X - Valorização da experiência extra-escolar;  

Como explicitado acima, a exclusão da participação de alunos devido à falta de 

recursos financeiros por parte da escola, transferindo os custos da realização de 

atividades extraclasse para os alunos, ocorre com muita frequência, o que implica o 

descumprimento da legislação vigente e demonstra a falta de compromisso com a 

educação por parte dos governos. 

Para Paulo Freire é preciso aproveitar todos os momentos e todos os fatos que 

ocorrem na escola para estabelecer um diálogo capaz de levar a uma reflexão sobre 

o processo de educação em que estão inseridos alunos e professores. A partir dessa 

mediação dialógica possibilita-se uma tomada de consciência que se caracteriza pela 

profundidade com que se interpretam os problemas e pelo engajamento sociopolítico 

(FREIRE, 2008). 

Para Morin (2011), o conhecimento das informações ou dos dados isolados é 

insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que 

adquiram sentido. Assim sendo, em momentos em que os alunos verbalizam 

determinados fatos, é preciso analisar o contexto da situação, para que ela se 

transforme em conhecimento, e esse saber novo tenha sentido na realidade em que 

os alunos estão inseridos para que os mesmos possam ter a possibilidade de 
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transformá-la.  

Outro episódio ocorrido durante o período de sensibilização que cabe aqui destacar 

se relaciona com o estigma que foi colocado sobre a turma de alunos que participou 

da pesquisa. Essa turma era considerada na comunidade escolar como a pior turma 

da escola em questão de disciplina e rendimento, razão pela qual estava segundo 

relatou a professora da turma entrando num processo de aceitação e apatia. Fomos 

questionados pelo aluno 2: “porque escolheu logo nossa turma? Você vai se 

arrepender professor. ”  

A afirmação acima merece um aprofundamento sobre o perigo que ronda os diversos 

espaços sociais, o de rotular, que cria estigmas. Quando o aluno 2 faz a afirmação, 

ele a faz com base em um preconceito, uma representação produzida dentro da escola 

com relação ao desempenho conceitual e atitudinal dos alunos.  É preciso 

compreender que no espaço escolar estamos lidando com adolescentes em processo 

de construção de seu eu.  

Na concepção de Vigotski (2003), aluno aprende na sua relação com outro, com o 

mundo, com a realidade cultural e histórica que lhe cerca. Assim, os alunos não podem 

serem vistos como sujeitos passivos do ensino, como aqueles que não possuem 

capacidade para aprender os conceitos ensinados. 

A rotulação de alunos reflete um processo de exclusão, no qual a lógica passa a ser 

a da meritocracia, da valorização daqueles que se ajustam às normas, aos bons 

receptores, aqueles que não se rebelam, não questionam. Sendo excluídos e 

rotulados todos aqueles que não seguem a norma padrão. Na concepção de Vigotski 

(2003) o professor possui o papel de mediador no processo de ensino, estimulando 

as funções superiores, tendo como característica fundamental a estimulação 

autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos artificiais que se tornam a causa 

imediata do comportamento dos alunos. 

Trazendo Freire (2016) para esse debate, o autor entende que os pressupostos da 

educação bancária estão presentes no processo de ensino e se assentam na narração 

alienada e alienante. Ou seja, há a perspectiva de educar para a submissão, para 

crença de uma realidade estática, bem-comportada, compartimentada, para uma 
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visão de um sujeito acabado, concluso, excluindo os que tiverem um comportamento 

diferente. 

Retornaremos para essa discussão no momento da análise do pós-campo, quando, 

na roda de conversa, essa situação acerca da representação social da turma foi 

relatada com mais clareza. 

Durante a atividade de   Pré-Campo, ao perguntarmos aos alunos o que é ciências? 

E quem faz ciências, recebemos as seguintes respostas, que serão analisadas à luz 

de nosso referencial teórico.  

  

Aluno 1: “De como a gente tava pensando né. Tipo que a ciência era coisa 
de pessoas, tipo gênio, que a gente precisava entender e seguir tudo que a 
ciência mandasse. “ 
Aluno 2: “ Para mim é o estudo da natureza, corpo humano, tipo das 
descobertas das curas. Tipo assim, aquelas coisas feitas no laboratório. ”   
Aluno 3: Eu acho que é tipo estudar para melhorar a vida das pessoas; criar 
novas coisas. Inventar coisas diferentes. Enfim mudar o mundo para melhor. ” 
Aluno 4: “Para mim ciência é coisa de cientista, pessoas que estudaram 
muito, os astronautas da Nasa, aquelas pessoas que vestem jalecos e 
trabalham em laboratórios, as universidades professor.   

Analisando as respostas dos alunos ao questionamento feito, podemos perceber uma 

valorização da ciência. Transparece a visão de uma ciência longe, distante de sua 

realidade, uma ciência feita por pessoas com conhecimentos superiores capazes de 

intervir na realidade, como uma verdade absoluta. Das afirmações dos alunos, 

podemos inferir que a escola não é vista como produtora de ciência, de 

conhecimentos. Da mesma forma, podemos concluir que o fazer ciência é uma 

habilidade para poucos, não sendo possível a alunos do ensino médio essa 

habilidade. Há ainda nas respostas dos alunos um empoderamento da ciência, como 

se ela fosse pura, neutra e capaz de mudar sozinha o destino das pessoas. Na 

contramão dessas afirmações, para Chassot (2003), a ciência é uma construção 

humana que pode ser considerada uma linguagem para explicar o nosso mundo 

natural. Sendo, pois, a ciência uma linguagem, ela pode ser interpretada das formas 

mais diversas, construindo leituras da realidade e, acima de tudo, possibilitando 

oportunidade de releituras e recriação do saber científico. 

Partindo dessas reflexões, Chassot (2014) entende a Ciência como uma linguagem 

facilitadora da compreensão das coisas do mundo. Ao mesmo tempo, contrapõe ao 

cientificismo que muitas vezes acontece em salas de aulas e até nas universidades. 
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Esta crença exagerada no poder da ciência e nos seus efeitos sempre benéficos não 

constrói nos atores escolares e no grande público uma possibilidade de ser crítico. 

Posicionar-se diante dos efeitos da ciência e questionar seu poder é parte do processo 

de alfabetização científica. A alfabetização científica busca também levar atores 

sociais a compreender que os conhecimentos da ciência fazem parte da construção 

do ser humano, portanto, são falíveis. 

Trazendo o pensamento freiriano para esse debate, percebemos que o ensino de 

Ciências precisa ser trabalhado dentro de uma visão educacional libertadora, na qual 

o professor assumindo de forma consciente que seu papel de ensinar atua de modo 

político, assumindo-se enquanto intelectual a serviço de uma classe social, engajado 

na tarefa de transformação da sociedade (FREIRE, 2016). Nesse sentindo, a ciência 

e seu ensino não podem ser reduzidos a um mero treinamento de habilidades práticas 

e/ou memorização mecânica de conteúdo. Em contraposição, entendemos que é 

papel da escola possibilitar ao aluno o acesso a toda produção cultural humana 

produzida coletivamente. Nesse sentido, Paulo Freire defende que: 

Não posso pensar-me progressista se entendo o espaço da escola como algo 
meio neutro, com pouco ou quase nada a ver com a luta de classes, em que 
os alunos são vistos apenas como aprendizes de certos objetos de 
conhecimento aos quais empresto um poder mágico. Não posso reconhecer 
os limites da prática educativo-política em que me envolvo se não sei, se não 
estou claro em face de a favor de quem pratico (FREIRE, 2016, p. 25). 

O pensamento freiriano defende que é responsabilidade da escola garantir ao aluno 

o direito de apropriar-se do conhecimento produzido pela humanidade. Em função 

disso, o ensino de ciências precisa resgatar que, desde os primórdios da história da 

humanidade, o homem buscou construir diversas tecnologias que pudessem lhe 

proporcionar uma melhor qualidade de vida. Durante diversas fases, buscou resolver 

os problemas que o afetava, por meio de experiências, inventos, contribuindo para 

que essas “descobertas” fossem democratizadas, podendo ser livremente acessadas 

pelas pessoas. 

Ocorre que esse desejo não se materializou. No atual momento histórico, em que 

muitos denominam de era da tecnologia e das comunicações, o acesso à ciência e 

aos bens tecnológicos produzidos estão em poucas mãos. A ciência foi aprisionada 

nos laboratórios, na academia, nas grandes corporações. O saber do povo não é mais 

levado em consideração ou é encaixado e vendido a preços exuberantes.  
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Tendo por base esses conceitos, entendemos que a alfabetização científica se torna   

necessária para desmitificarmos os estudos científicos, aproximarmos os sujeitos do 

mundo da ciência e demonstrar que ciência não é algo delimitado apenas a algumas 

áreas ou a pessoas iluminadas, mas que busca por soluções de problemas que afetam 

a humanidade. Essa compreensão é útil para os atores sociais os quais poderão optar, 

decidir, criticar e negar a própria ciência e confrontar as formas como ela pode 

impactar suas vidas. 

Passamos então a analisar a etapa de campo, que foi um momento muito proveitoso, 

onde os alunos mostraram todo envolvimento com a pesquisa. Essa etapa foi 

realizada no espaço educativo não formal do Parque Municipal Natural Mochuara na 

cidade de Cariacica – ES. 

Apresentamos os Quadros 14, 15 e 16 com alguns dados que foram colhidos nessa 

etapa da pesquisa. 

Quadro 14 – Dados produzidos na etapa de campo da pesquisa 
DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

DADOS PRODUZIDOS 

 
Pedra da Cabana: 
Formação rochosa; 
Residência/moradia 
- Como se deu essa 
formação rochosa? 

Por que o esse 
nome? 

Aluno 1: “É por causa que, tipo assim, você tem assim, né? As rochas, 
elas... vão surgindo do chão. Por causa das lavas que tem no fundo 
da terra. ” 
Aluno 2: “Professor o que segura essa pedra? Só essas pedrinhas aí? 
Parece que ela vai rola a qualquer momento. ” 
Aluno 3: “Professor essa outra tonalidade aqui? Parece outra pedra?” 
Aluno 4: “Verdade professor! como isso é possível são pedra 
diferentes? Parece que alguém a colocou ai? Então, tipo, o Mochuara 
é um vulcão?” 
Aluno 5: “Eu acho que por que dá para se esconder aqui do frio e da 
chuva. Será que os homens da caverna moravam aqui. ” 

Clareira da Arvore 
Vegetação/ 

experiência de 
medição da arvore. 
- Qual vegetação é 

predominante desse 
local? 

Existe vegetação de 
outro local? 

Qual a idade dessa 
árvore? 

Aluno 1: “Olha eu acho que aqui é coisa do litoral, estamos muito 
perto do mar. ” 
Aluno 2: “Eu acho que é mata atlântica. ”  
Aluno 3: “Tem alguns coqueiros e muita banana professor? ” 
Aluno 5: “Professor eu vi alguns pés eucaliptos também” 
Aluno 6: “Aqui no parque pode cortar arvores professor. Vi muitas 
cortadas por machadada. ” 
Aluno 7: “Professor essa arvore deu 3 metros a grossura do tronco 
dela. Como descubro a idade dela? ” 
Aluno 8: “Professor tem muitas fogueiras por aqui. Se pegar fogo no 
parque como que faz para apagar? ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

O episódio de ensino descrito no Quadro 14 foi vivenciado durante a etapa de campo 

no momento de estudos na Pedra da Cabana e na Clareira da Árvore, onde a partir 

da observação do local e estimulados por questionamentos, foram elaborando 
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respostas que revelaram a habilidade de levantamento de hipóteses, ao elaborarem 

diversas suposições sobre o que lhes foi questionado. Segundo Sasseron e Carvalho 

(2008), o levantamento de hipótese é uma categoria que visa a apontar instantes em 

que são alçadas suposições acerca de certo tema. Este levantamento de hipóteses 

pode surgir tanto da forma de uma afirmação, quanto como uma pergunta (atitude 

muito usada entre os cientistas quando se defrontam com um problema).  

Para Silva (2016), a formulação de uma dúvida é essencial para o levantamento de 

uma hipótese, a qual poderá se articular com a organização das informações 

disponíveis para sua possível comprovação. Isso, se os conhecimentos previamente 

vivenciados, na etapa de pré-campo, forem aproveitados (na etapa de campo), e 

direcionados ao reconhecimento de feições e fenômenos do ambiente investigado. 

Nos episódios descritos no quadro 14, os alunos, ao observarem a pedra da Cabana, 

e sendo instigados por questionamentos, buscaram criar explicações relacionando 

com conhecimentos que já possuíam anteriormente.  Com o intuito de melhorar nossa 

compreensão de suas ideias, realizaremos a análise de duas frases separadamente. 

O primeiro trecho: “É por causa que, tipo assim, você tem assim, né? As rochas, elas... 

vão surgindo do chão. Por causa das lavas que tem no fundo da terra. ” Essa 

constatação mostra o aluno, que ao tentar explicar o surgimento das rochas começa 

com a exposição de uma hipótese expressa pela sentença: “ é por causa, tipo assim, 

né? As rochas, elas... vão surgindo do chão. ”  Associada a esta hipótese, o aluno 

busca   justificar sua afirmação tentando lhe dar valor com a segunda afirmação: “Por 

causa das lavas que tem no fundo da terra”. Podemos perceber que junto a hipótese 

o aluno já busca estabelecer uma explicação que possa defender sua resposta. Na 

verdade, o aluno fazia referência ao ciclo das rochas e ao soerguimento de rochas 

ígneas, formadas nas profundezas da crosta terrestre. 

No segundo trecho que separamos para analisar, o aluno, ao ser questionado sobre 

o tipo de vegetação predominante no Parque Mochuara, afirma: “Olha eu acho que 

aqui é coisa do litoral, estamos muito perto do mar”. Podemos destacar que o aluno 

constrói sua hipótese “ é coisa do litoral” (mata atlântica), por perceber a proximidade 

com o mar. Ou seja, a hipótese do aluno é vinculada a explicação que possa sustentar 

sua hipótese. 
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Segundo Morin (2003) afirma que, com o desenvolvimento de uma habilidade, o aluno 

busca situar todos acontecimentos, informação ou conhecimento em relação de 

inseparabilidade com seu meio ambiente – cultural, social, econômico, político e, é 

claro, natural. 

Continuando nossa análise da atividade de campo o quadro 15 apresenta a forma que 

os alunos organizaram as respostas do roteiro de atividade. 

Quadro 15 – Dados coletados no roteiro de campo 
DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

DADOS PRODUZIDOS 

Roteiros de 
atividades 

Latitude/longitude 
Grupo 2: Professor a latitude e longitude muda em cada lugar do 
Parque? 
Seres vivos e não vivos presentes no quadrante 
Grupo 1: Um inseto voador, casca de um caramujo, uma lagarta, uma 
borboleta, uma folha seca, há plantas de quintal, pequenos galhos 
secos, não há árvores. 
Grupo 2: Aranha verde, formigas, folhas mordidas, plantinhas (broto), 
43 cm 
Grupo 3: Formigas, árvore com 8m e tronco mediano. 
Vegetação Introduzida ou nativa? 
Grupo 1: A maior parte da vegetação é nativa, mas foi encontrado um 
pé de acerola que hipoteticamente foi introduzido pelo homem. 
Grupo 2: Nativa 
Grupo 3: Nativa 
Presença dos elementos da educação ambiental 
Grupo 1: Tem ar e terra, não possui fogo e nem água. 
Grupo 2: Tem terra, água e ar. 
Grupo 3: Água, terra e ar. 
O Parque Mochuara como um espaço natural 
Grupo 1: Sim, porque tem muitos aspectos naturais. 
Grupo 2: Yes, claro. 
Grupo 3: Sim. 
Descrever a paisagem observada a partir do Parque Mochuara 
Grupo 1: Há muitas folhagens verdes, pedras, rochas, grandes 
elevações, raízes no chão, troncos variados, uma nascente 
Grupo 2: Bahia de Vitória, morro do Mestre Alvares. 
Grupo 3: Muita vegetação. 
Urbanização qual a distância aproximada até o Parque Mochuara 
Grupo 1: Por volta de 1,5km 
Grupo 2: Aproximadamente 1 km de distância. 
Grupo 3: 1500 m. 
Você faz parte desse ambiente? Por que? 
Grupo 1: Não muito pois não convivemos muito com o ambiente, mas 
estamos ciente da preservação e afins. 
Grupo 2: Cada um tem sua opinião: de 5 integrantes 4 acham e 01 
não. 
Grupo 3: Não, a gente vive na área urbana. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Sasseron e Carvalho (2008) indicam que a categoria Organização das Informações 

refere-se aos momentos em que se discute sobre o modo como um trabalho foi 
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realizado. Este indicador pode ser vislumbrado quando se busca mostrar um arranjo 

para informações novas ou já elencadas anteriormente. Por isso, este indicador pode 

surgir tanto no início da proposição de um tema quanto na retomada de uma questão. 

Essa habilidade foi observada durante a realização das atividades, quando, em 

campo, os alunos apresentaram que a composição dos elementos vivos do quadrante 

continha, além de animais, plantas, sementes. Os alunos foram capazes de realizar a 

separação desse material, categorizá-lo. No trecho abaixo, foi possível identificar que 

houve uma preocupação em as informações serem selecionadas e alinhadas a 

proposta da atividade: “um inseto voador, casca de um caramujo, uma lagarta, uma 

borboleta, uma folha seca, há plantas de quintal, pequenos galhos secos, não há 

árvores. ” 

Na figura 78 podemos observar a preocupação dos alunos em registarem no roteiro 

de campo e no diário as informações que foram coletadas nesse momento da 

atividade. 

Figura 78 – Registro de informações no roteiro e diário de campo 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Na figura 79, a seguir, observa-se resposta dos grupos dos alunos no roteiro de 

campo. 
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Figura 79 – Respostas dos alunos registradas no roteiro de campo 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

Observamos durante a atividade que os alunos estavam envolvidos com os trabalhos 

que deveriam cumprir, o que se materializou na seriedade em atribuir respostas às 

questões e na coleta das informações e dados que estavam registrando no roteiro de 

campo e no diário. A atividade não foi realizada de forma mecânica, como simples 

preenchimento de um roteiro. Houve muita discussão com o uso de diversos 

argumentos, o que demonstrou que os alunos se envolveram de fato com uma 

proposta pedagógica, atuando como sujeitos ativos de sua aprendizagem. Nesse 

sentido, Freire (2016) afirma que “ o mundo, agora, já não é algo sobre que se fala 

com falsas palavras, mas o mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da 

ação transformadora dos homens, de que resulte a sua humanização (FREIRE, 2016, 

p. 105).  Vigotski (2016) atribui fundamental destaque ao papel de mediador da 

aprendizagem que deve ser exercido pelo professor ou um colega mais experiente. 

Segundo o autor “ essas formas culturalmente dadas serão ao longo do processo de 

desenvolvimento, internalizadas pelo indivíduo e se constituirão no material simbólico 

que fará a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento (VIGOTSKI, 2016, p. 

48). 

Continuando a análise dos dados que foram coletados durante atividade campo, o 

quadro 16 apresenta um episódio que será discutido a partir do indicador de 

alfabetização cientifica Impactos da ciência e tecnologias sobre a sociedade. 
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Quadro 16 – Dados coletados no Mirante do Paredão 
DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

DADOS PRODUZIDOS 

 
Mirante do Paredão 
- Espaço geográfico, 

Atividades 
econômicas. 

Aluno 1: ” Nossa que vista linda. Que rio é aquele professor? ” 
Aluno 2: “Gente da vontade ficar aqui pelo resto da vida apreciando 
essa paisagem. Linda! Adorei professor. ” 
Aluno 3: “ Agora entendi a lenda do Mochuara e Mestre Álvaro. Ficam 
de frente um para o outro. ” 
Professor: Vocês sabiam que no passado Cariacica possuía porto? 
Aluno 1: “Como assim? E por que não possui mais? ” 
Aluno 2: “ Acho que é por causa das pontes, não tem como o navio 
passar por baixo. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)  

Na atualidade, a ciência e a tecnologia provocam impactos diários em nossa vida. O 

comportamento humano está cada vez mais marcado pela lógica da eficácia 

tecnológica e das inovações científicas. O avanço tecnológico e o surgimento de 

diversas mídias digitais geram a possibilidade de acesso a informações de forma 

instantânea e sem filtro. Além disso, o surgimento diário de novos equipamentos e a 

valorização do conhecimento impuseram à humanidade um ritmo acelerado de 

mudanças, exigindo que as pessoas estejam em um processo contínuo de 

preparação, de novas habilidades, qualificação e domínio de técnicas que as 

possibilite realizar uma compreensão crítica do mundo.  

A avaliação da ciência e da tecnologia e suas repercussões na sociedade precisam 

seguramente tomar rumos nas atividades didáticas. Em nosso trabalho, escolhemos 

essa categoria para analisar a percepção dos alunos quanto aos impactos da ciência 

e tecnologia em nossas atividades diárias.  Na etapa campo, no momento de nossa 

pesquisa em que chegamos ao local denominado Paredão do Mirante, os alunos 

puderam observar a paisagem, a partir da qual surgiram diversos questionamentos. 

Escolhemos um episódio que mostra o impacto negativo da ciência e tecnologia no 

desenvolvimento da cidade de Cariacica. Ao serem questionados: Vocês sabiam que 

no passado Cariacica possuía porto?  Surgiram diversos debates e hipóteses, entre 

elas escolhemos a que segue por atingir nosso objetivo de discussão. O Aluno 2 

buscas responder ao questionamento apresentando a resposta: “ Acho que é por 

causa das pontes, não tem como o navio passar por baixo”. 

O aluno observando a baía de Vitória/ES, percebe que a altura das pontes que foram 

construídas ligando a cidade de Vitória/ES à cidade de Vila Velha e Cariacica impede 

que navios possam ancorar na baia de Cariacica.  Essa percepção dos alunos 
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possibilitou-lhes constatar que os impactos da ciência e da tecnologia podem ser 

benéficos, mas também podem ser negativos. No caso, a cidade de Cariacica perdeu 

a possibilidade de ter portos construídos, o que impactou no desenvolvimento 

econômico. A figura 80 podemos ver a vista do Monte Mochuara e a ponte Florentino 

Ávidos. 

Figura 80 – Vista do Monte Mochuara a partir da baia de Vitória 

Fonte: Acervo do autor (2018) 

Outro fato que discutimos em relação aos impactos da ciência e a tecnologia diz 

respeito à rapidez com que as invenções tecnológicas são substituídas, isso ficou 

claro quando os alunos participaram da oficina de fotografia e a maioria deles não 

sabiam o que era um filme fotográfico, ou uma máquina fotográfica digital conforme 

podemos verificar nas afirmações do Aluno 1: “Professor o que é um filme de 

fotografia, nunca tinha visto isso. Já tinha visto câmera digital, agora essa de filme 

primeira vez. ”, O aluno 4 também expressa a velocidade com que os equipamentos 

vão sendo substituídos pelo surgimento de novas tecnologias ao afirmar: “Professora 

ninguém mais usa isso não. Já está ultrapassado”.  

Não podemos perder a noção que muitas dessas novas tecnologias que constroem 

novos objetos ficando outros obsoletos têm muito a ver com a lógica de produção do 

sistema capitalista que precisa criar novos produtos impondo-lhe valor de troca. Nesse 

sentido, Paulo Freire (2016) indica que essas transformações culturais podem ser 

melhor entendidas na indissociável relação homem e mundo. O autor argumenta que 
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são inevitáveis as percepções das transformações culturais provocadas pelos 

impactos da ciência e da tecnologia, nesse sentido diz que o homem é homem e o 

mundo é histórico-cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram numa 

relação permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de 

sua própria transformação (FREIRE, 2016, p. 77). 

O processo de alfabetização científica pode significar a superação do ensino de 

conceitos abstratos e distantes, ou o preparo da mão de obra para o mercado ou a 

formação de consumidores que tenham um domínio de certas habilidades. Ao 

contrário de posições educacionais adaptativas, almeja proporcionar ao ator social 

inserir-se como sujeito de sua própria história na construção de uma sociedade plural.  

Nesse sentido, Freire defende que “a alfabetização é um ato criador”, razão pela qual 

tal processo não opera de cima para baixo, nem de fora para dentro, mas como uma 

doação ou exposição, de dentro para fora pelo próprio analfabeto (FREIRE, 2016, p. 

99). 

Outros dados que nos chamaram a atenção na aula de campo foi a alegria presente 

nos alunos, mesmo realizando uma atividade que exigia esforço físico (subir o 

Mochuara), os alunos demostravam uma dedicação evidente (Figura 81).  Além disso, 

os alunos, durante a atividade superaram muitos obstáculos, exigindo-lhes atos 

solidários e de colaboração mútua, seja oferecendo água ou fruta, seja auxiliando em 

algum local de mais difícil acesso, seja buscando colaborar com os outros grupos. 

Figura 81 – Alegria e solidariedade presentes na aula de campo 

   

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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Na aula de campo, os laços afetivos entre os participantes foram fortalecidos ou 

construídos. Assim como o respeito de opiniões, os debates de ideias, a afetividade, 

a liberdade, a solidariedade, dentre outras habilidades sociais são visíveis dentro da 

pesquisa. A aula de campo por ocorrer em um lugar diverso do rotineiro, torna-se mais 

prazerosa, provoca a curiosidade, possibilita que o aluno comece a descobrir um novo 

mundo, na sua relação com esse novo ambiente também se reconstrua enquanto ser 

humano. Em campo, não há mesa e carteiras, quebram-se as hierarquias e o ensino 

ordena o movimento dos atores escolares. 

Paulo Freire pensou e sonhou uma escola onde a alegria pudesse reinar. O Pedagogo 

da Libertação também é o Pedagogo da alegria e do amor. Para o autor, o sentido de 

educar em um momento onde há tanto ódio, divisão, em que os valores humanistas 

estão sofrendo um brutal ataque, é evitar o risco de destruição da vivência humana 

na Terra. Freire convida os educadores a apresentar e representar um novo mundo 

possível para os educandos, e, ao mesmo tempo, nos convocar para sermos senhores 

e construtores de nossa história. Para Freire, 

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 
homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e 
recriação, se não há amor que infunda. Sendo fundamento do diálogo, o amor 
é, também, diálogo. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não 
possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é patologia de 
amor: sadismo em quem domina; masoquismo nos dominados. Amor, não. 
Porque é um ato de coragem nunca de medo, o amor é compromisso com os 
homens (FREIRE, 2016, p. 110). 

A aula de campo enquanto atividade pedagógica proporcionou aos alunos uma 

vivência de solidariedade, afetividade,amorosidade e de dialogo permanente, o que 

favoreceu o fortalecimento de laços de afetivos que provoquem um resgaste de uma 

educação libertadora, que se coloque a serviço da luta pela  humanização, no sentido 

de tornar a escola um espaço de vivência e de alegria  Freire (1993) nos fala assim: 

Os educandos descubram e sintam a alegria nela embutida que dela faz parte 
e que esta sempre disposta a tornar todos quantos a ela se entregam. A 
alegria na escola [...] não é so necessária, mas possível. Necessária porque 
gerando-se numa alegria maior- a alegria de viver-, a alegria na escola 
fortalece e estimula a alegria de viver[...] significa mudá-la, significa lutar para 
incrementar, melhorar, aprofundar a mudança[...] lutar pela alegria na escola 
é uma forma de lutar pela mudança no mundo (FREIRE, 1993, s.p. apud 
SNYDERS, 1993, p. 9). 

Como visto, a proposta defendida por Freire (2016), de amorosidade e alegria na 

escola, não significa que o aluno não tenha que enfrentar dificuldades, realizar 
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exercícios, cumprir uma disciplina, pelo contrário. É preciso dedicação, esforço, 

investigação, práxis que possibilite a superação da consciência alienada. 

8.1 AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DESENVOLVIDA 

Na etapa de pós campo foram elaboradas discussões em sala de aula com os alunos, 

os mesmos responderam a um questionario, construiram um desenho e escolheram 

de seus arquivos uma fotografia para exposição futura. Houve também a avaliação da 

prática desenvolvida. 

Apresentamos nos Quadros 17 e 18, a seguir, alguns dados que foram colhidos nessa 

etapa para serem  analisados. 

Quadro 17 – Dados produzidos na etapa Pós-campo: Roda de Conversa 
DESCRIÇÃO DA 

ATIVIDADE 
REALIZADA 

DADOS PRODUZIDOS 

 
Roda de conversa 

sobre a aula de 
campo 

Aluno 1: “Achei bacana a aula. Tipo assim, estava lá em casa 
conversando com meu pai sobre ir no Mochuara e ele disse que nós 
não íamos conseguir subir, que ele foi com uns amigos e não 
conseguiram, e nós não íamos também. Mas nós conseguimos chegar 
até o fim, mesmo tendo muita coisa para atrapalhar. Assim pensei que 
na vida é da mesma forma, muita gente vai dizer que não vamos 
conseguir mas se tivermos força de vontade podemos conseguir 
também. ” 
Aluno 2:  “Foi uma aula diferenciada para a gente e dele também. E 
que foi espetacular para a gente. Para todos vocês. ”  
Aluno 3: “É, assim eu gostei muito da organização do projeto, teve 
muita responsabilidade, assim, sabe, não foi algo solto, enfim foi algo 
planejado. Deu tudo certo. Inclusive como representante da turma, 
quero parabenizar os alunos, foi tudo legal, ninguém ficou perdido na 
selva, todo mundo participou de todas atividades. Então eu fiquei 
impressionada. Na verdade, isso deu uma boa impressão para a 
nossa sala. Quando a professora escolheu a gente. Nossa sala, por 
que a gente não esperava. Sabe. E a gente foi escolhido e então deu 
uma boa impressão. Foi um bom projeto. Teve um bom rendimento. 
Acho que agora a gente pode até ser levado a outros lugares, a outros 
campos. Enfim gostei muito. ” 
Aluno 4: “Bom tipo eu conhecia. Já tinha ido lá uma vez, mas não foi 
tão proveitoso quanto agora. Da última vez foi com um pessoal que se 
reuniu, e eu nem conhecia, e só subimos até a metade. A menina lá 
mexeu com marimbondo, desceu todo mundo correndo. Desta vez foi 
inesquecível, chegamos até o fim e a gente ficou sabendo de muitas 
coisas. ” 
Aluno 5: “Já quero saber quando é o próximo. ” 
Aluno 6: “Na moral achei massa o negócio, nunca tinha participado 
de uma parada assim. Subir o morrão daquele lá, assim tipo foi muito 
legal. A turma estava bastante unida, deu para aproveitar bastante. A 
vista lá de cima é muito bonita. A vista da cidade. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Figura 82 – Avaliação da prática desenvolvida 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 

O primeiro momento das atividades de pós-campo foi realizar uma conversa com os 

alunos (Figura 96) para que pudéssemos trocar experiências e avaliarmos a atividade 

de campo.  Foi um momento muito importante da pesquisa pois os alunos tiveram a 

oportunidade de falar aquilo que observaram e sentiram, de fazer críticas e sugestões, 

enfim tiveram a oportunidade de se expressar, de ter a palavra, e poder verbalizar 

seus sentimentos, angústias, desejos, percepções. Entre as diversas falas, uma 

chama atenção, sendo de grande importância para a análise de nosso trabalho que, 

à luz da teoria da libertação de Freire, buscamos uma alfabetização científica onde os 

alunos tenham a capacidade de proceder a uma leitura de mundo. O aluno 3 que é 

representante da turma pediu a palavra para fazer sua avaliação da atividade e 

relatou: 

É, assim eu gostei muito da organização do projeto, teve muita 
responsabilidade, assim, sabe, não foi algo solto, enfim foi algo planejado. 
Deu tudo certo. Inclusive como representante da turma, quero parabenizar os 
alunos, foi tudo legal, ninguém ficou perdido na selva, todo mundo participou 
de todas atividades. Então eu fiquei impressionada. Na verdade, isso deu 
uma boa impressão para a nossa sala. Quando a professora escolheu a 
gente. Nossa sala, por que a gente não esperava. Sabe. E a gente foi 
escolhido e então deu uma boa impressão. Foi um bom projeto. Teve um bom 
rendimento. Acho que agora a gente pode até ser levado a outros lugares, a 
outros campos. Enfim gostei muito (ALUNO 3, 2018). 

 

O aluno 3 retoma o que foi falado no início dessa análise pelo aluno 2: “Aluno 2: porque 

escolheu logo nossa turma? Você vai se arrepender Professor. ” Durante a realização 

das atividades da pesquisa na E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, tomamos 
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conhecimento que a turma escolhida para participar do projeto “Rompendo Muros, 

Trilhando Conhecimentos: contribuições da aula de campo para a alfabetização 

científica”, era rotulada na escola como sua pior turma tanto em indisciplina como em 

rendimento, razão pelo qual estava se tornando uma turma apática.  No decorrer do 

projeto, entre um comentário e outro, tomamos conhecimento que os alunos da turma 

participante do projeto resolveram se unir para participar das atividades da melhor 

forma possível, tendo como objetivo conseguir superar o rótulo auferido e provar que 

eram iguais as outras turmas e que deveriam ter a oportunidade de participar de outras 

atividades desenvolvidas pela escola, das quais eram excluídos.   

A fala do aluno 3 leva a algumas reflexões importantes para nossa pesquisa. Primeiro 

fica evidente que os alunos conhecem e sabem quando uma determinada atividade é 

planejada e quando transcorre sem planejamento. Ou seja, os alunos muitas vezes 

não questionam, ou são impedidos de realizarem questionamentos sobre as 

atividades às quais estão submetidos, configurando-se como sujeitos passivos de 

uma educação que Paulo Freire (2016) classifica como bancaria. Segundo o autor a 

tarefa da educação bancária é encher os educandos dos conteúdos de sua narração, 

conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade.  

Desta posição de Paulo Freire (2016) emerge a compreensão de que o trabalho 

docente não é uma atividade neutra pois, revestida de características ideológicas, 

toda ação educativa representa uma postura política, em que o professor é 

responsável pelas consequências das atividades que ele propõe. Ainda que possam 

não ser conscientes para cada um, é no ato de educar-aprender que se revelam, de 

fato, as intenções das práticas educativas. Freire (2016) explicita essa percepção, 

com clareza, ao afirmar que ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: “os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” 

(FREIRE, 2016, p. 96). 

Partindo da afirmação de Freire (2016), os alunos em contato com mundo, a partir de 

uma metodologia que valoriza os conteúdos escolares, a partir das experiências 

sociais vividas no espaço tanto da sala de aula como do Parque Mochuara onde os 

alunos são parte ativa do processo de ensino aprendizagem, partem para uma busca 

capaz de resgatar sua autoestima e os fortalecer como grupo. Isso fica evidente no 

trecho da fala do aluno 3:  
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Deu tudo certo. Inclusive como representante da turma, quero parabenizar os 
alunos, foi tudo legal, ninguém ficou perdido na selva, todo mundo participou 
de todas atividades. Então eu fiquei impressionada. Na verdade, isso deu 
uma boa impressão para a nossa sala (ALUNO 3, 2018). 

 

A fala do aluno 1 corrobora com a afirmação do aluno 3, ao expressar que: 

  

Achei bacana a aula. Tipo assim, estava lá em casa conversando com meu 
pai sobre ir no Mochuara e ele disse que nós não íamos conseguir subir, que 
ele foi com uns amigos e não conseguiram, e nós não íamos também. Mas 
nós conseguimos chegar até o fim, mesmo tendo muita coisa para atrapalhar. 
Assim pensei que na vida é da mesma forma, muita gente vai dizer que não 
vamos conseguir mas se tivermos força de vontade podemos conseguir 
também (ALUNO 1, 2018). 

 

 O aluno busca na superação das dificuldades das atividades de campo a força para 

conseguir superar os problemas que acontecem na vida. Essa fala demonstra que a 

aula de campo pode influenciar na construção da autoestima dos alunos, assim como 

também em uma nova prática social. 

Trazendo para discussão Vigotski (2001), o autor entende que o professor exerce um 

papel importante de mediação, possibilitando que as vivências das atividades 

escolares adquiram um caráter simbólico, um elemento mediador na relação homem-

mundo-homem. Nesse sentido, a aula de campo proporciona o fortalecimento de uma 

relação que é fundamental, qual seja, a relação aluno-professor.  Segundo Vigotski: 

O mestre deve viver na comunidade escolar como parte inalienável dela e, 
nesse sentido, as suas relações com o aluno podem atingir tal força, 
transparência e elevação que não encontrarão nada igual na escala social 
das relações humanas (VIGOTSKI, 2001, p. 455). 

 

Paulo Freire (2016), ao tratar da relação aluno-professor defende que a mesma deve 

ser uma relação amorosa e dialógica, considerando-as indispensáveis para que a 

educação proporcione “o encontro amoroso entre os homens que, mediatizados pelo 

mundo, o “pronunciam”, isto é, o transformam, e, transformando-o, o humanizam para 

a humanização de todos” (FREIRE, 2016, p. 43). A libertação autêntica que é a 

humanização em processo não é uma coisa que se deposita nos homens. Não uma 

palavra a mais, oca, mistificante. “É práxis, que implica a ação e a reflexão dos 

homens sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 2016, p. 93). 

Entendemos que experiência de participar de uma aula de campo é um momento 

prazeroso, que pode proporcionar aos alunos o encantamento, ou reencantamento, 
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pela escola na busca de mais conhecimentos que possam possibilitar uma leitura 

crítica do mundo.  

Continuamos a discussão dos dados de nossa pesquisa analisando a partir do quadro 

18 a presença da habilidade do indicador de alfabetização científica pratica social nos 

episódios descritos abaixo. 

Quadro 18 – Continuidade dos dados produzidos na etapa Pós – campo: Roda de 
Conversa 

DESCRIÇÃO DA 
ATIVIDADE REALIZADA 

DADOS PRODUZIDOS 

A aula de campo contribuiu 
para a aprendizagem de 
vocês? De que forma? 

Aluno 1: “Ficar dentro da sala de aula, dentro de quatro 
paredes só, é muito chato. Precisa de uma aula diferente para 
mudar o ar da gente. ” 
Aluno 2: “A gente não aprende só aqui dentro, lá fora a gente 
aprende também. ” 
Aluno 3: “Também lá fora a consegue participar de outras 
coisas. Tipo, aqui dentro aprende as matérias, que temos de 
estudar. Lá fora a professora nos ensinou latitude na prática. 
Mas lá a gente aprende coisas também, que vão ficar 
marcadas, por exemplo no psicológico. Aprende a se importar 
com os outros, a ter união, entender. É muito mais do que só ir 
para aula de campo. ” 
Aluno 4: “Se estou aqui na sala e a professora me ensina o que 
é uma escala gráfica. Ela pode me ensinar tudo e ao chegar lá 
fora eu não sei como usar. Ou em biologia que o cara me 
ensina, mas não temos laboratório, e não sei o que é. Por isso 
essa aula é importante. ” 

Após essa ida ao Parque 
Mochuara, que risco vocês 
conseguiram visualizar que 

ele corre? 

Aluno 1: “lixo”. 
Aluno 2: “desmatamento”. 
Aluno 3: “fogueiras de acampamentos desordenados” 
Aluno 4: “ se não houver proteção o homem vai acabar com 
tudo. ” 
Aluno 5: “Estava conversando com minha mãe sobre o 
passeio, e ela me disse que lá poderia ser perigoso. Ela achou. 
Aí fui pesquisar na internet sobre o lugar, e vi umas imagens 
bacanas que um cara colocou: o Mochuara agora. E o 
Mochuara depois cheio de casinhas. Na hora não entendi bem, 
mas no campo. Ai que fui perceber que as pessoas podem 
ocupar aquilo tudo. A urbanização está chegando muito perto. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Para Leonor (2013), a Prática social ocorre quando os alunos conseguem associar os 

conhecimentos científicos que foram aprendidos fazendo uso dos mesmos na sua 

realidade cotidiana, tendo a capacidade de refletir e intervir de forma crítica e 

autônoma no seu meio social.  

O indicador de alfabetização científica “prática social” foi manifestado no episódio em 

que os alunos relacionam os riscos que o Parque Mochuara poderá vir a sofrer. 

Quando os alunos respondem: 
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Aluno 1: Lixo.  
Aluno 2: Desmatamento. 
Aluno 3: Fogueiras de acampamentos desordenados. 
Aluno 4: Se não houver proteção o homem vai acabar com tudo. 

 

Já o aluno 5 consegue fazer uma associação a vídeo que viu nas redes sociais ao 

procurar informações sobre o Parque Mochuara, com o que ele observou durante a 

aula de campo, relatando: 

 

Estava conversando com minha mãe sobre o passeio, e ela me disse que lá 
poderia ser perigoso. Ela achou. Aí fui pesquisar na internet sobre o lugar, e 
vi umas imagens bacanas que um cara colocou: o Mochuara agora. E o 
Mochuara depois cheio de casinhas. Na hora não entendi bem, mas no 
campo. Ai que fui perceber que as pessoas podem ocupar aquilo tudo. A 
urbanização está chegando muito perto (ALUNO 5, 2018). 

 

Buscando em Freire (2016) a reflexão sobre a pratica social, o autor ensina que na 

luta dos oprimidos pela libertação não há sujeitos ativos e outros passivos, todos são 

igualmente sujeitos da ação e reflexão, constituindo-se em sujeitos da práxis. Partindo 

dessa visão, uma atividade pedagógica que procura realizar um trabalho baseado na 

alfabetização científica emancipadora deve constituir-se não apenas em ensino de 

conceitos científicos, de forma mecânica, mas de uma educação que possibilite uma 

revolução cultural contra hegemônica na relação homem e mundo. Nesse sentido 

Freire (2016) argumenta; “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, 

no trabalho, na ação-reflexão (FREIRE, 2016, p. 108). 

Corroborando com a reflexão, Morin (2011) destaca a análise do contexto histórico da 

prática educativa, a importância do agir e do fazer fundados numa perspectiva de uma 

educação que deve contribuir não somente para a tomada de consciência de nossa 

Terra-pátria, mas também permitir que esta consciência se traduza em vontade de 

realizar a cidadania terrena. 

Aprofundaremos a discussão sobre a pratica social um pouco mais à frente em nossa 

pesquisa quando discutirmos a apresentação de duas atividades pós-campo: a 

elaboração de desenhos e fotografias que caracterizam a percepção dos alunos na 

aula de campo. 

Na etapa pós-campo aplicamos também um questionário visando a verificar a 

construção do conhecimento dos alunos a partir dos conceitos trabalhados no pré-

campo e no campo. Assim, apresentamos a seguir o resultado das questões 
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respondidas pelos alunos. Sobre a pergunta número 1: Como você acha que a ciência 

constrói interpretações para o funcionamento da natureza?  

Nesse item 60% dos alunos (9) responderam que a ciência constrói interpretações 

observando e testando o que observou. Para 25% (4), ela constrói pela pesquisa de 

fatos e para 15% (2) por meio das observações dos pássaros, dos rios, e do ar. E 0%, 

ou seja, nenhum aluno respondeu de através da leitura da Bíblia. 

Figura 83 – Dados das respostas da questão 1 do questionário Pós-campo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Esse dado (Figura 83) mostra que os alunos compreendem que a ciência constrói 

suas interpretações da natureza observando e testando aquilo que observou. 

Somando esse ao que aparece em segundo lugar, pesquisa de fatos, podemos 

concluir que para os alunos é através da observação de fatos, e sua testagem, que a 

ciência produz conhecimentos novos, e interpreta os acontecimentos. Observamos 

que nenhum aluno apontou que o olhar a partir da religião influencia a ciência na 

análise da realidade. 

Com relação à questão 02: Desenhe com objetividade o que você aprendeu na aula 

de campo. Os alunos apresentaram desenhos diversos. Apresentamos três desenhos 

realizados, analisaremos os desenhos realizados pelos alunos em conjunto com as 

fotografias que os mesmos deveriam escolher para uma exposição na semana cultural 

da escola. 

 

 

Observando e Pesquisa Observações dos Leitura da Bíblia
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Figura 84 – Desenhos dos alunos sobre o que aprendeu na aula de campo 

   
Fonte: Acervo do autor (2018) 

 

Figura 85 – Fotografias escolhidas pelos alunos para exposição 

  
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

Analisaremos os desenhos e fotografias dos alunos estabelecendo um paralelo com 

suas respostas nos quadros 18 e 19, por entender que há contradições entre a fala 

dos alunos, seus desenhos e fotografias, as quais são importantes serem analisados. 

Nesse sentido, citamos Morin (2011) para quem “o conhecimento das informações ou 

dos dados isolados é insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em um 

contexto para que adquiram sentidos” (MORIN, 2011, p. 65). 

A forma de cada participante perceber a realidade encontra embutida nas projeções 

dos desejos, afetividade, experiências anteriores, com o olhar, levando a diferentes 

maneiras de percepção de uma dada realidade. Por isso, há a necessidade de as 

análises dos dados buscarem a totalidade dos fatos, frente aos riscos de erro de 

análise fragmentada. 

O quadro 19 apresenta algumas respostas referentes às questões de número 03 a 04. 
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Quadro 19 – Resposta das questões de 03 a 04 
QUESTÃO PROPOSTA RESPOSTA DOS ALUNOS 

Questão 3: O espaço que você visitou 
apresentava intervenções / Impactos 

provocados pelo homem? Quais? 

Aluno 1: ” sim. Casas, ruas, eles derrubam 
árvores para fazer lenha. ” 
Aluno 2: “Sim. Fogueira, bastante lixo e 
desmatamento. ” 
Aluno 3: “Sim, tinha marca de fogo, lixo no 
chão, rochas com escrita de tinta. ” 
Aluno 4: “Sim. Vimos um pé de acerola, que 
hipoteticamente foi introduzido pelo homem. ” 
 Aluno 5: “Sim. Pedras colocadas para fazer 
caminho é uma ação feita pelo homem. ” 

Questão 4: Escreva o que você viu, sentiu ou 
tocou na aula de campo. 

Aluno 1: “Vi o Mestre Álvaro, árvores 
gigantes, plantas que nunca tinha visto, 
paisagens maravilhosas, rochas, nascentes, 
etc. Senti a mudança de temperatura de um 
certo local para outro, um lugar que transmite 
paz e tranquilidade; toquei em árvores, 
plantas, rochas. ” 
Aluno 2: “Vi muitas árvores, plantas e pedras. 
Toquei em galhos, folhas, rochas, etc. É um 
momento muito bom para pensar e descansa 
a mente. Sentimento de liberdade. ” 
Aluno 3: “Vi uma aranha verde pequena em 
meio aos galhos no chão. Uma planta com 
folhas diferentes (verde e rosa claro), uma 
árvore com raízes para fora e no meio das 
raízes tinha uma pedra enorme. ” 
Aluno 4: “No Mochuara eu vi árvores lindas 
algumas doentes. Vi também insetos, vários 
pássaros, pedras grandes e pequenas. Vi 
também uma nascente que reflete na história 
de Cariacica, senti lá no Mochuara um ar mais 
leve. Toquei em insetos, toquei na nascente, 
nas pedras e em várias plantas. ” 
Aluno 5: ”Vi muitas coisas interessantes 
incluindo uma nascente, uma rocha, várias 
plantas que nunca tinha visto, e uma linda 
árvore com o tamanho de 3 metros de 
circunferência. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
 

Ao analisarmos as respostas dos alunos presentes no quadro 18 e 19 estabelecendo 

um paralelo com as figuras 84 e 85, percebemos que nos desenhos elaborados pelos 

alunos e nas imagens selecionadas os alunos trabalham com a representação de uma 

visão de natureza intocada. Não há representação dos impactos que presença 

antrópica causa no Parque Natural Mochuara. 

Entretanto, ao analisarmos as repostas dos alunos com relação categoria prática 

social presentes em diversos momentos dessa pesquisa e analisados no quadro 18 e 

19 observamos que os alunos conseguem responder de forma satisfatória sobre os 

riscos e impactos antrópicos presentes no Parque Mochuara. Na roda de conversa, 
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os alunos demonstraram preocupações e trouxeram para o debate diversas 

sugestões. Porém quando avançamos na discussão e solicitamos aos alunos 

desenhos com aquilo que mais lhes chamou a atenção e apresentassem uma imagem 

que mais representa a visita ao Mochuara e na resposta da questão 04, onde 

questionamos sobre “ o que você viu, sentiu ou tocou na aula de campo, as respostas 

e a figura revelam que demonstram uma visão de uma natureza perfeita, intocada, 

sem conexão com os riscos antrópicos tão bem discutidos em outras questões de 

nosso debate pós-campo.  

Entendemos que a forma como cada pessoa percebe o ambiente no qual está 

inserido, pode ser entendida como uma tomada de consciência do homem, ou seja, o 

ato de perceber que faz parte do ambiente, e que é preciso aprender a proteger e a 

cuidar do mesmo. 

Para Freire (2016), é a partir da situação social, econômica e cultural do indivíduo, no 

nosso caso, do educando, que podemos começar o processo de desvelamento do 

mundo. Segundo Freire a aproximação espontânea do homem em relação ao mundo, 

a posição normal fundamental não é uma posição crítica, mas uma posição ingênua. 

O Autor argumenta que a conscientização é teste da realidade. Quanto mais nos 

conscientizamos, mais “desvelamos” a realidade. Freire (2016) diz que: 

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 
apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a 
realidade se dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma 
posição epistemológica (FREIRE, 2016, p. 56). 

 

O autor diz ainda que: 

A conscientização é o processo pedagógico que busca dar ao ser humano 
uma oportunidade de descobrir-se através da reflexão sobre sua existência. 
Ela consiste em inserir criticamente os seres humanos na ação transformação 
da realidade, implicando, de um lado, no desvelamento da realidade 
opressora e, de outro, na ação sobre ela para modifica-la (FREIRE, 2016, p. 
17). 

 

Como podemos perceber não basta que os alunos participem de uma aula de campo 

para que consigam fazer a travessia de uma realidade ingênua para uma visão crítica 

de mundo. Isso exige trabalho, reflexão, busca, estudo. Nesse sentido, num momento 

histórico em que uma onda autoritária e conservadora se apropria da condução do 

Estado brasileiro, e que se fala em substituição do professor pelo ensino a distância e 
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da censura ao debate pelo projeto escola sem partido, entendemos ser o professor 

um elemento central na mediação do processo de aprendizagem dos alunos, 

possibilitando-lhes a capacidade de leitura da realidade. 

Assim, reafirmamos a importância do professor na mediação da formação da 

consciência humana. Segundo Vigotski (2001), todas as nossas relações são 

mediadas, seja através dos signos, principalmente pela linguagem, que nos permite 

interagir com o outro, entrando em contato com suas experiências; seja por meio dos 

instrumentos de trabalho, que nos permitem intervir na natureza, e ao fazer isso, 

formamos nossa consciência. 

Entendemos então, que a pratica social enquanto indicador de alfabetização cientifica 

ocorre quando o aluno consegue superar a visão ingênua e fragmentada da realidade, 

e consiga realizar uma leitura crítica do mundo.  

Continuado nossa analise chamou atenção a figura 85, nela podemos perceber a 

presença de indicadores de alfabetização científica. Segundo Sasseron e Carvalho 

(2008), a presença de um indicador não inviabiliza a manifestação de outro. Ao 

contrário: durante as argumentações em sala de aula nas quais os alunos tentam 

explicar ou justificar uma ideia, é provável que os indicadores demonstrem suporte e 

apoio à explanação que está sendo feita. 

No caso da figura 86, que reapresentamos a seguir, o aluno ao desenhá-la estabelece 

uma conexão entre uma lenda relacionada ao Monte Mochuara e o Mestre Álvaro: 

Pássaro de Fogo. O que difere e demonstra a presença de indicadores de 

alfabetização científica é a hipótese que o aluno levanta ao refletir sobre a lenda de 

que o pássaro de fogo foi um meteoro, visto pelos povos indígenas das tribos 

representadas na história. 
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Figura 86 – Desenho do Monte Mochuara destacando o “ pássaro de fogo” 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
 

Nessa imagem elaborada pelo aluno entendemos estar presente os indicadores da 

alfabetização científica: “levantamento de hipótese”, “organização das informações”, 

“prática social e da ciência”. O aluno consegue articular um tema trabalhado no pré-

campo com sua visão na atividade campo relatada no quadro 16 “ Agora entendi a 

lenda do Mochuara e Mestre Álvaro. Ficam de frente um para o outro”. Esse aluno 

busca articular outros conhecimentos científicos ao conceber em seu desenho a 

hipótese que os povos indígenas no passado viram um meteoro cortando o céu e o 

entenderam como um pássaro de fogo. Nesse sentido, o aluno estaria saindo de uma 

explicação no senso comum e alcançando uma explicação com base científica. 

Continuando a discussão dos dados ao analisarmos em conjunto o quadro 20 e as 

questões 07 e 08, entendermos que nesses episódios há elementos que possibilitam 

à discussão da categoria” natureza da ciência”.  
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Quadro 20 – Resposta das questões de 05 a 06 
QUESTÃO PROPOSTA RESPOSTA DOS ALUNOS 

Questão 5: Quem você acha que é 
responsável por proteger o meio ambiente? 

Aluno 1: “A prefeitura e os exploradores da 
região. ” 
Aluno 2: “A prefeitura e os moradores da 
região. ” 
Aluno 3: “No meu ponto de vista somos nós. 
E devemos ter conscientização em questão 
disso, pois o ambiente faz parte de nossas 
vidas. ” 
Aluno 4: “ meu ponto de vista todos nós 
temos o dever de proteger o meio ambiente 
onde quer que esteja, eu cuido hoje e a 
natureza agradece amanhã. ” 
Aluno 5: ” O homem. ” 

Questão 6: Na sua opinião a ciência pode 
errar? Ela é infalível? É necessário publicar 

os resultados? 

Aluno 1: “Na minha opinião a ciência pode 
sim erra, e ela não é infalível. Sim é 
necessário para que pessoas possam ver o 
resultado se deu certo ou errado. ” 
Aluno 2: “Sim, ela pode cometer erros. Mas 
não é infalível. Sim, pois faz parte dos estudos 
científicos. ” 
Aluno 3: ” A ciência é um pouco difícil de 
errar, porque antes de dar qualquer resultado 
os cientistas pesquisam muito. ” 
Aluno 4: “Na minha opinião a ciência pode 
sim errar, ela nem sempre é infalível. Nem 
sempre é preciso, mas quando a pesquisa é 
vantajosa de sim se divulgada. ” 
Aluno 5: “Sim pode errar, não é infalível, sim 
pois assim podemos ter mais respostas. ” 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

Com relação à questão 07: Para fazer ciência é preciso? Todos os alunos (15/100%) 

optaram pela resposta pesquisar sobre um assunto. Não houve nenhuma resposta 

para a questão publicar os resultados e ler os jornais e a Bíblia todo dia. 

A questão de número 08: Se o ser humano falha, a ciência pode falhar? Por que? 

Apresentamos algumas respostas para essa pergunta, realizando uma análise desses 

episódios à luz de nosso referencial teórico. 

Aluno 1: Pode sim errar, pois como já disse a ciência é feita pelo o homem e 
o ser humano é sujeito a errar. 
Aluno 2: Depende. Pois a ciência precisa do ser humano para financiar, e se 
o ser humano fizer alguma coisa em que ilude, a ciência com certeza vai 
falhar em alguma coisa. 
Aluno 3: Sim porque a ciência é feita pelo ser humano e o ser humano é que 
usa a ciência.  
Aluno 4: Sim, porque nós somos os cientistas.  
Aluno 5: Sim, pois a ciência é estudada pelo ser humano, então 
tecnicamente ela pode estar propensa a errar também. 

 



164 
 

 

  

Segundo Chassot (2016) podemos entender a natureza da Ciência como um conjunto 

de elementos que tratam da construção, estabelecimento e organização do 

conhecimento científico. Isto pode abranger desde questões internas, tais como 

método científico e relação entre experimento e teoria, até outras externas, como a 

influência de elementos sociais, culturais, religiosos e políticos na aceitação ou 

rejeição de ideias científicas. 

Quando questionamos os alunos “se o ser humano falha, a ciência pode falhar? Por 

que? ” A maioria das respostas apontam que a ciência pode falhar. Apresentamos um 

episódio da resposta a essa questão respondida pelo aluno 1: “Pode sim errar, pois 

como já disse a ciência é feita pelo homem e o ser humano é sujeito a errar. ” 

A resposta do aluno corrobora com o pensamento de Chassot (2016), para quem a 

ciência não está enclausurada em uma bolha, invulnerável aos acontecimentos ao 

redor, portanto, não é neutra e livre de falhas ou de uso ideológicos. Como o 

conhecimento científico é obra humana, e como os homens estão inseridos em uma 

determinada sociedade – com seus modelos culturais, políticos, históricos, 

econômicos etc. –, eles trazem à Ciência suas concepções, crenças e anseios.  

Entendemos que falar da ciência é falar do homem. Não há ciência sem humanidade, 

sendo esta uma construção histórica do homem. Nesse sentido, Morin (2016) externa 

a ideia de que é preciso compreender o caráter humano no mundo, como a condição 

do mundo humano que, ao longo da história moderna, se tornou a circunstância da 

era planetária, da própria sobrevivência da terra. 

Conforme relatado pelos alunos, sendo a ciência uma construção humana, e por ser 

humana sujeita a falhas, cabe então romper com uma proposta de ensino que não 

problematiza as relações de poder embutidas dentro da construção do conhecimento, 

e que esse conhecimento pode, e deve ser questionado.  

Para Freire (2016), a ciência deve ser um diálogo, um encontro dos homens 

mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo. Para Chassot (2016), a ciência é uma 

linguagem para facilitar nossa leitura do mundo. Sendo então a ciência uma 

linguagem, um diálogo do homem com homem no mundo torna-se então fundamental 

que esse diálogo proporcione o direito a participação de todos. Não seja somente 

realizado nos laboratórios, nas academias, por especialistas e de forma fragmentada. 
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Para Morin (2016), é preciso superar a fragmentação razão pela qual a educação deve 

conduzir ao conhecimento da consciência do destino da espécie humana, individual, 

social e histórico, tudo entrelaçado e inseparável. Hoje não se pode mais conceber 

propostas para um ensino de ciências sem incluir nos currículos componentes que 

estejam orientados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes 

(CHASSOT, 2003). 

Freire (2016) propõe uma ciência que seja uma criação humana histórico-social, haja 

vista o fato de que a historicidade está presente em todo saber. Como a rigorosidade 

não nasce repentinamente – ela é forjada na história – implica uma prática pedagógica 

em cuja intimidade haverá sempre a possibilidade de superação de um proceder 

ingênuo anterior. 

Entendemos que a Alfabetização Científica tendo como pressupostos a teoria da 

libertação de Freire precisa partir de um ensino que possibilite o desenvolvimento da 

criticidade e o pensamento lógico, onde o educando tenha capacidade de 

compreender como é o funcionamento da ciência que, como criação humana possui 

uma natureza, se organiza, tem alcances e limites, e não é neutra. Desta forma, a 

alfabetização científica poderá auxiliar as pessoas nos momentos de tomadas de 

decisão, em uma sociedade, onde se faz presente a tecnológica e a informação. 

Assim, defendemos uma alfabetização científica que leve os educandos a 

compreenderem que a ciência não é algo distante, mas que está presente no seu 

cotidiano.  
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Figura 87 – Vista do Monte Mestre Álvaro a partir do Monte Mochuara 

Fonte: Acervo do autor (2018) 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim como quem se se dispõe a fazer uma trilha percorre paisagens e lidar com 

subidas e descidas, percorre um caminho com a promessa de que encontrará um belo 

lugar ou uma bela vista, consideramos que da mesma forma foi a construção de nossa 

pesquisa. Uma trilha de conhecimentos, que nos fez romper com os muros que nos 

aprisionavam. 

Na trilha, as subidas fazem questionar se esse ou aquele objeto era mesmo 

necessário na mochila. Em nosso estudo, foi necessário nos prepararmos nas 

disciplinas que nos deram embasamento necessário, nas discussões no grupo de 

pesquisa, nas disciplinas optativas, nas palestras e seminários. As trilhas nos fazem 

pensar por que não nos dedicamos tanto aos exercícios físicos na vida diária. Na 

nossa pesquisa pensamos por que não lemos esse texto, como não vi esse livro, 

solicitamos a indicação de um referencial, expressamos a necessidade de escrever.  

A subida deixa sem ar e nós percebemos a nós mesmos. Na mata, a paisagem é 

verde. Quando as flores aparecem, suas cores tão mais intensas prendem o olhar. 

Nossa participação nas atividades do mestrado foi do mesmo jeito. Ficamos sem 

fôlego com a quantidade de leitura. Passamos noites em claro. Ficamos sem ar. 

Alguns colegas com crise de ansiedade, outros em depressão, outros angustiados. E 

é aí que percebemos que somos humanos, frágeis e incompletos. Aceitar como tal 

nos leva a buscar, a fortalecer nossa participação na vida acadêmica apresentando 

trabalhos em congressos, escrevendo artigos para revistas, vendo que todo esforço 

da subida é recompensado com flores de ter seu trabalho ou artigo aceito. 

Na trilha pisamos em solo batido. Terra já tantas vezes tentada por tantos outros 

seres. E pensamos em todos que por ali passaram? A construção de nosso trabalho 

foi da mesma forma. Buscamos solo firme nos textos de nosso referencial teórico. 

Bebemos sabedoria na água de nosso orientador. Pisamos firme ao termos contato 

com outras pesquisas, nos debates, nas saídas a campo. Na trilha, ao encontrarmos 

uma descida, o corpo agradece. Conhecemos o ditado? Todo santo ajuda! E ajuda 

mesmo. Às vezes ajuda tanto que embalamos e tropeçamos na escada. Em nosso 

estudo ocorreu tudo da mesma forma. Ficamos acomodados, a dúvida muitas vezes 

nos faz paralisar, e ficamos olhando o tempo passar, deixando para depois, na maior 

tranquilidade. E quando percebemos, estamos tropeçando em nossos medos, na falta 
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de planejamento. Mas mesmo com os joelhos ralados e os tropeços são necessários 

para continuar a trilha.  

Em uma trilha depois de um tempo o corpo pode facilmente entrar no automático, 

eventualmente esquecemos onde estamos e voltamos para domínio da mente. 

Subimos. Descemos. Continuamos. Atravessamos. Não sentimos mais as fadigas e o 

cansaço.  Na pesquisa foi desse jeito. Com tempo vamos tendo mais clareza de nosso 

objeto. Já dominamos nosso referencial. Fortalecemos nossa hipótese. Participamos 

de congressos, apresentamos trabalhos em eventos. Auxiliamos no grupo de 

pesquisa. Qualificamos nossa pesquisa. É hora dos acertos finais. 

Na trilha em certos momentos podemos nos questionar: por que eu vim? Reclamar do 

cansaço, da sede. Mas aí nos lembramos da promessa de lugar espetacular que 

encontraremos ao fim da trilha, continuamos. Na trilha que percorremos em nossa 

pesquisa foi desse jeito. Chegou um momento em que estávamos cansados. Não 

conseguimos o deferimento da licença capacitação que preiteamos no nosso local de 

trabalho. Às vezes os recursos financeiros ficam escassos. Deu vontade de parar. Às 

vezes falamos que ao terminarmos nossa pesquisa não iremos mais entrar em outra. 

Que chega. Mas aí vem uma força. Uma vontade grande atingirmos nosso projeto de 

vida. E a vida precisa continuar e assim continuamos. 

Voltando o olhar agora, mais diretamente para nosso estudo, vemos que se torna 

desafiador em um momento de contrarreforma neoliberal, com a chegada da ultra 

direita no poder e o avanço maior do conservadorismo, concluirmos um curso de 

Mestrado Profissional em Ensino de Humanidade em uma instituição de ensino que 

esteve durante muito tempo voltada para uma formação técnico- científica tradicional. 

Nesse contexto de ataque aos preceitos humanistas, Bosi afirma que: 

O que chamamos Humanidades passa atualmente por uma situação 
paradoxal. Ao mesmo tempo assistimos a uma reflexão sobre os novos 
métodos propostos pela pedagogia e pelas didáticas específicas que 
abrem novos rumos ao magistério e enfrentamos uma depreciação das 
mesmas Humanidades pelo pensamento tecnicista que se generalizou 
em órgãos burocráticos dentro e fora da Universidade. O equilíbrio 
saudável entre as ciências humanas e as ciências biológicas e exatas 
tornou-se raro, em virtude da intensa necessidade de especialização 
da revolução industrial e tecnológica que ainda está em curso (BOSI, 
2018, p. 1). 

O Curso de Mestrado Profissional em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do 
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Espírito Santo nasceu com o objetivo de proporcionar a formação de professores em 

visão interdisciplinar e crítica para atuar nas diversas áreas do conhecimento humano. 

A formação que recebemos nos proporciona desenvolver práticas pedagógicas em 

diversas áreas do conhecimento humano, adquirindo consciência crítica, habilidades 

investigativas, preparando-nos, dessa forma, para o exercício do magistério, 

constituindo-nos como seres humanos mais completos e sensíveis aos fenômenos 

atuais. 

Foi durante o curso que nos aproximamos de um dos maiores, se não for o maior, 

pedagogo humanista brasileiro, o educador Paulo Freire. O contato e a aprendizagem 

que obtivemos com a teoria da libertação, tornaram-nos uma pessoa melhor, capaz 

de enxergar no outro um ser humano, que na relação com outros seres humanos e 

com o mundo, pode através das práxis, transformar-se e transformar o mundo. 

Assim, torna-se importante defendermos o legado de Paulo Freire que se encontra 

ameaçado pelo avanço do conservadorismo, daqueles que não fizeram nem a leitura 

da palavra freriana, nem a leitura da realidade. Entendemos que defender o legado 

de Paulo Freire é defender a democracia e a liberdade de ensinar e aprender. É se 

colocar na luta em defesa do oprimido. É permitir a palavra aqueles que são calados 

e trazer os marginalizados, os oprimidos, aqueles que foram desumanizados para 

centro do debate. Como diz Paulo Freire (2016) é preciso ter esperança. O desespero 

é uma espécie de silêncio, de recusa do mundo, de fuga. No entanto, a 

desumanização que resulta da ordem injusta não deveria ser uma razão da perda da 

esperança, mas, ao contrário, uma razão desejar ainda mais, e de procurar sem 

descanso, restaurar a humanidade esmagada pela injustiça. Reinventaremos Paulo 

Freire na luta! 

Passamos agora a nossa dissertação, que ao chegarmos a sua conclusão, mas não 

ao seu fim, buscaremos demonstrar os seus resultados, tendo por base o alcance dos 

objetivos inicialmente fixados. O Objetivo geral desse estudo foi desenvolver uma 

intervenção pedagógica participativa no Parque Municipal Natural Mochuara em 

Cariacica–ES destacando como a aula de campo nesse espaço contribui para 

favorecer avanços na alfabetização científica dos alunos. 

Quanto aos objetivos específicos, nosso primeiro objetivo foi caracterizar o espaço do 
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Parque Municipal Natural Mochuara em seus aspectos socioambientais. Podemos 

dizer que realizar esse objetivo foi um grande desafio para nossa pesquisa, devido ao 

fato de não encontrarmos estudos sistematizados sobre o Parque Mochuara. Não 

encontramos nenhuma dissertação ou tese especificas sobre o Mochuara e poucos 

trabalhos sobre a cidade de Cariacica-ES, nos bancos de dados. Na busca desses 

dados conseguimos junto à Prefeitura Municipal de Cariacica, o diagnóstico preliminar 

do plano de manejo do Parque Municipal Mochuara que foi realizado pela Empresa 

Femas Engenharia no ano de 2012. Com esse material, juntamente com outras 

informações colhidas nas secretárias de Planejamento e Educação e Meio Ambiente 

da Prefeitura de Cariacica, conseguimos elaborar uma caracterização do Parque.  

Realizamos visitas ao Parque Mochuara para o reconhecimento do espaço e 

mapeamento das atividades que poderiam ser desenvolvidas. Assim, por meio da 

trilha de acesso pública, que consideramos a principal, visto ser um espaço educativo 

não formal não institucionalizado (JACOBUCCI, 2008), e por existir diversos pontos 

que entendermos terem potencial para realização de práticas educativas, escolhemos 

quatro locais para realizarmos nossa as atividades da aula de campo. O primeiro 

espaço escolhido é conhecido como Pedra da Cabana, local que recebe esse nome 

por frequentadores do local, por forma uma pequena gruta que se assemelha à uma 

cabana. O segundo é conhecido como Nascente da Pedra, uma fonte de água que 

surge no alto do Monte Mochuara. O terceiro local escolhido no Parque Mochuara 

para a realização de nossas atividades é conhecido como Clareira da Árvore, sendo 

ao nosso olhar, essa localidade apropriada para a realização intervenções 

pedagógicas que envolvam trabalho em grupo ou exploração de atividades de 

caracterização do espaço, devido a topografia do terreno. O quarto e último espaço 

escolhido foi um local conhecido com Paredão do Mirante, um mirante natural onde 

podem ser vistas diversas paisagens e localidades da Grande Vitória.   

Entendemos que a caracterização do Parque Mochuara que realizamos poderá 

contribuir com outras pesquisas posteriores, sobretudo aquelas que vierem a 

intencionar a utilização desse espaço não formal para a promoção de atividades 

educativas. Entendemos também que diante da situação de abandono em que se 

encontra o Parque Municipal Mochuara, nosso estudo será capaz de auxiliar na 

formulação de políticas públicas para a humanização e conservação de um espaço 

rico em possibilidades pedagógicas, históricas, culturais e ambientais.  



171 
 

 

  

Quanto ao segundo objetivo específico de nossa pesquisa, que foi o de identificar e 

analisar os indicadores da alfabetização científica relacionados às atividades coletivas 

realizadas pelos alunos, no decorrer da aula de campo, acreditamos por tudo que foi 

discutido, que a aula de campo enquanto metodologia pedagógica é de grande 

relevância para construção de habilidades de alfabetização científica. A aula de 

campo configura-se como uma atividade valiosa para o aprendizado de temas 

socioambientais. Ao romper os muros da escola, indo ao encontro de um contato mais 

íntimo com a realidade, com o mundo, existe a possibilidade de essa vivência provocar 

nos alunos a construção de uma leitura crítica da realidade que o cerca, tendo 

capacidade de intervir e transformar essa realidade. 

Com relação às contribuições da aula de campo para a alfabetização científica 

entendemos ter demonstrado o seu alcance. Para tal, escolhemos seis categorias de 

análise, quais sejam: (1) organização das informações; (2) levantamento de hipóteses; 

(3) natureza da ciência; (4) conteúdo da ciência; (5) impactos ciências e tecnologia 

sobre a sociedade; e (6) prática social. Essas categorias dialogaram com as 

evidências que se manifestaram no transcorrer das etapas de pré-campo, campo e de 

pós-campo, as quais foram registradas no diário de bordo, nas transcrições 

videográficas, em fotografias e no portfólio ilustrado.  

Como apresentado na análise e discussão dessa pesquisa, os dados colhidos 

superam as categorias elencadas, ao constatarmos que os alunos da turma que 

participaram da pesquisa fizeram da aula de campo um espaço de luta para superação 

do processo de desumanização a que estavam inseridos. Transformaram o rotulo 

negativo em autoestima. Esse fato demonstra o tanto que os estudos de Freire, 

Vigotski e Morin colaboram para com nossos estudos ao fazermos usos em nosso 

trabalho dos conceitos de mediação, cultura, humanização, diálogo, entre outros. Não 

são palavras sem significado, mas que ganham vida ao serem relacionadas com os 

diversos momentos de nossa atividade de campo.  

Entendemos com os resultados dessa pesquisa ser possível a construção de um 

conceito de alfabetização científica emancipatória que na perspectiva da teoria da 

Libertação de Paulo Freire possa possibilitar aos alunos mais que uma leitura da 

palavra, uma leitura crítica do mundo! 
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Quanto ao terceiro objetivo específico da pesquisa, que foi o de propor estratégias 

pedagógicas que permitam aos alunos uma leitura crítica da realidade, acreditamos 

tê-lo atingido durante nossa pesquisa.  Isso, levando em consideração que nossas 

propostas se materializaram por meio de um conjunto de procedimentos que se iniciou 

no momento do pré-campo com a sensibilização dos alunos, finalizando nas etapas 

do campo e do pós-campo. 

Como já relatado nessa pesquisa, os alunos que participaram da prática pedagógica 

eram rotulados com da pior turma escola, entrando num processo de baixo estima e 

apatia. A atividade de pesquisa possibilitou à turma mais que serem alfabetizados 

cientificamente. Possibilitou-lhes a oportunidade de lutarem contra o rotulo, e 

reconstruírem sua estima. Dessa forma os alunos se envolveram em todas a 

atividades propostas, no pré-campo com as oficinas de fotografia e 

georreferenciamento, a construção de materiais, nos trabalhos em grupo. Durante o 

campo, os alunos estamos extremamente felizes. Percebíamos que não estavam ali 

por nota, ou para sair da escola, ou por obrigação. Estavam no campo porque queriam 

fazer parte da atividade. Queriam mostrar à escola que não eram inferiores. Como 

defende Freire (2016) estavam lutando contra o processo de desumanização ao qual 

eram submetidos. Acreditamos que os dados, mostram que houve a construção de 

um novo conhecimento, e por meio desse novo saber os alunos puderam superar suas 

amarras, adquiriram novas habilidades, e acima de tudo perceberam que são 

capazes, que podem ser sujeitos ativos da construção de conhecimentos. 

Com relação ao quarto objetivo específico de nossa pesquisa, qual seja, elaborar um 

caderno pedagógico para aulas de campo no Parque Municipal Mochuara, a partir da 

investigação de suas potencialidades pedagógicas, como produto educacional de 

nosso estudo, propusemos um caderno pedagógico voltado ao professor denominado 

“Aventura Pedagógica nas Trilhas do Parque Mochuara: Contribuições da Aula de 

Campo para a Alfabetização Científica ”.  Em nosso material, procuramos destacar a 

cultura popular da cidade de Cariacica-ES, com o João Bananeira, principal 

personagem do folclore Cariaciquense. Buscamos apresentar as potencialidades 

pedagógicas do Parque Mochuara, para que outros profissionais da educação possam 

ocupar com as mais variadas atividades aquele espaço público rico em possibilidades. 

Compreendemos que conseguimos atingir os quatro objetivos específicos de nosso 
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estudo, que ao faze – ló também alcançamos o objetivo geral de nossa pesquisa e, 

por conseguinte, atendemos à resposta para o nosso problema da pesquisa, qual seja: 

analisar de que maneira a aula de campo pode contribuir para a promoção da 

alfabetização científica dos alunos de uma turma do 1º ano do ensino médio, ao 

explorar as potencialidades do Parque Municipal Natural Mochuara em Cariacica – 

ES. 

Por fim, consideramos que as ações realizadas durante a pesquisa modificaram, na 

medida do possível e das condições objetivas que tínhamos, o olhar sobre a práxis 

pedagógica e puderam, mesmo que minimamente, transformar todos os envolvidos. 

Reforçamos que a aula de campo enquanto metodologia pedagógica desenvolvida 

em um espaço educativo não formal pode auxiliar no desenvolvimento de uma 

educação que possibilite alunos e professores uma leitura crítica do mundo. 

Esperamos que com nossa pesquisa, outros pesquisadores possam realizar outros 

estudos no Parque Natural Municipal Mochuara em Cariacica-ES, que aprofundem o 

que realizamos. Com os autores que deram o respaldo teórico ao nosso estudo, 

aprendemos a necessidade de uma educação que esteja a serviço dos oprimidos e 

os impulsione criar meios para lutarem pela sua libertação. De nosso estudo, o maior 

aprendizado que fica é a certeza de que enquanto seres humanos somos sujeitos 

incompletos, cheios de potencialidades, e que precisamos despertar nossa 

consciência para construirmos de forma crítica, criativa e criadora a nossa história, 

uma nova história de homens livres. 

Ao concluirmos mais essa etapa em nossa vida, em que houve significativo 

crescimento pessoal e profissional nos propomos a continuar a caminhada. Às vezes, 

a trilha já está dada, já está ali. Parece fácil e simples. E mesmo assim o caminho 

pode nos apresenta dificuldades, altos e baixos. Uma série de obstáculos são 

colocados. É preciso superá-los, para encontrarmos aquilo que procuramos. 

E se não houver uma nova trilha já prontinha? Nesse caso não ficaremos parados. 

Vamos abrir um caminho nunca antes proposto. Certamente teremos diversos novos 

desafios, além daqueles pelos quais já passamos.  Mas temos uma certeza, seja qual 

for o caminho que vamos seguir, não saberemos qual paisagem iremos encontrar. 
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Figura 88 – Vista do Mirante da pedra do Mochuara 

 
Fonte: Acervo do autor (2018) 
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APÊNDICE A – Instrumento de Validação do Produto Educacional Objetivo e 
Organização do Material  

 
OBJETIVO E ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 

 
Legenda: S – Sim; P – Parcialmente; N – Não  

 

 
S 

 
P 

 
N 

1 – O material apresenta objetivos coerentes com a 
Alfabetização Científica? 

 

   

 
2 – Os objetivos propostos no material são executáveis? 

 

 
 

 

3 – As apresentações do conteúdo facilitam a apropriação 
do conhecimento? 

 

   

4 – Os capítulos apresentam sequência coerente?  
 

   

5 – Há equilíbrio na apresentação de textos e imagens?  
 

   

6 – A disposição dos conteúdos e itens apresentados 
facilita a compreensão do professor (Uso de diferentes 
tipos de linguagens – balões; figuras/imagens; legendas)? 

 

   

7 – O material educativo é ferramenta adequada à 
proposta a que se destina? 

 

   

  Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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APÊNDICE B – Instrumento de Validação do Produto Educacional Conteúdo do 
Material Educativo 

  
CONTEÚDO DO MATERIAL EDUCATIVO 

 
Legenda: S – Sim; P – Parcialmente; N – Não 

 

 
S 

 
P 

 
N 

1 – Os conteúdos apresentados possuem boa fonte de 
informação? 
 

   

2 – Apresenta a divisão de capítulos e suas subseções de 
maneira adequada? 
 

   

3 – Os conteúdos dos capítulos são elaborados de forma 
coerente, promovendo o diálogo entre os temas 
abordados? 
 

   

4 - Os conteúdos dos capítulos possuem informações 
claras e linguagem acessível? 
 

   

5 – As propostas temáticas apresentadas nos capítulos 
permitem trabalhar diferentes áreas do conhecimento? 
 

   

6 – Os termos técnicos e científicos utilizados são 
explicados adequadamente? 
 

   

7 – Contribui para ampliar as discussões sobre 
alfabetização científica? 

   

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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APÊNDICE C – Instrumento de Validação do Produto Educacional Proposta 
Pedagógica do Material Educativo 

 
PROPOSTAS PEDAGÓGICAS DO MATERIAL EDUCATIVO 

 
Legenda: S – Sim; P – Parcialmente; N – Não 

 

 
S 

 
P 

 
N 

1 – Os questionamentos apresentados no material 
educativo possuem respostas possíveis? 
 

   

2 – Os questionamentos presentes nas atividades 
promovem reflexão crítica sobre os temas abordados? 
 

   

3 – As propostas pedagógicas permitem adaptação pelo 
professor para diferentes tipos de público? 
 

   

4 – As propostas pedagógicas são atrativas e estimulam a 
criatividade? 
 

   

5 – As propostas pedagógicas contribuem com a 
alfabetização científica? 
 

   

6 – As propostas pedagógicas reforçam a apropriação do 
conhecimento com criticidade? 

   

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

 

  

APÊNDICE D – Requerimento de autorização para o desenvolvimento de Projeto de 
Pesquisa com os alunos da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira 
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APÊNDICE E – Requerimento de autorização para desenvolvimento de Projeto no 
Parque Municipal Natural Mochuara, Cariacica (ES) 
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APÊNDICE F – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Resolução N° 466, de 12 de dezembro de 2012 - CNS / CONEP 

Eu,  ,   RG   nº  , declaro que fui  convidado pelo pesquisador responsável José 

Ramos de Sousa, sob a orientação do professor Dr. Carlos Roberto Pires Campos,  a 

participar, como voluntário, deste projeto de pesquisa intitulado: Rompendo Muros, 

Trilhando Conhecimentos: Contribuições da Aula de Campo para a Alfabetização 

Científica, que trata-se de pesquisa em nível de mestrado vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino de Humanidades, do Instituto Federal do Espírito Santo - 

IFES, campus Vitória - ES, na linha de pesquisa Praticas educativas em Ensino de 

Humanidades. Fui informado de que os objetivos do projeto são: realizar uma aula de 

campo no Parque Natural Municipal Mochuara em Cariacica - ES, de modo a favorecer 

o desenvolvimento de ações educativas que ajudem no processo de alfabetização 

Científica; e, propor atividades pedagógicas que permitam, aos alunos, se 

reconhecerem como participantes ativos do meio a que pertencem. 

Fui esclarecido de que os estudantes participarão de uma aula de campo no Parque 

Natural Municipal Mochuara – Cariacica - ES, devidamente guiada por profissionais 

da E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, além do próprio pesquisador responsável, a 

realizar-se em dia de sábado, portanto fora do calendário escolar, e que serão 

planejados junto aos gestores da escola (Pedagoga, Diretora e Conselho de Escola). 

Também fui esclarecido de que o Parque Mochuara se localiza a 10 quilômetros 

distante da escola. Estou ciente de que o local é administrado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de Cariacica (PMC), e que não há nesse espaço 

nenhuma estrutura construída para receber visitantes. Fui informado que a Aula de 

Campo, nesse local, trata-se da etapa da coleta dos dados relacionados à interação 

dos alunos com os elementos da trilha (solo, rochas, fauna, flora, etc), transformando 

a aula de campo em uma importante metodologia pedagógica que poderá vir a facilitar 

o aprendizado dos estudantes e o estímulo à produção dos seus conhecimentos, em 

espaços fora da escola. 

Também fui esclarecido sobre os possíveis riscos e desconfortos que essa aula de 

campo pode vir a oferecer, bem como os benefícios esperados da participação dos 
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estudantes nesta aula de campo. Segundo o pesquisador responsável, os possíveis 

riscos e desconfortos poderão ser: a breve exposição ao Sol da manhã (entre 8:00 e 

12:00h), riscos éticos (constrangimentos, etc.), raízes de árvores e superfícies 

levemente escorregadias ao longo da trilha, galhos de árvores nas laterais e a 

presença de mosquitos e formigas ao longo da trilha; e que serão minimizados com 

as devidas cautelas e providências: a) aplicar protetor solar e repelente na pele; b) 

usar boné ou chapéu, além de calça comprida, uniforme da escola e calçado 

totalmente fechado; c) olhar sempre para o chão, para frente e para os lados; d) 

obedecer sempre aos educadores da escola. 

Fui esclarecido de que essas medidas serão empregadas para evitar e/ou reduzir os 

efeitos e condições adversas que possam causar dano ao estudante e que, se vier a 

ocorrer algum dano ou desconforto ao participante, a forma de acompanhamento a 

que ele terá direito será a assistência imediata e emergencial, sem prejuízo de 

qualquer espécie ao estudante ou ao seu responsável legal. Além disso, o 

pesquisador responsável garantiu ressarcimento e indenização por quaisquer danos 

ou desconfortos que venham a acontecer em decorrência disso. 

Também fui esclarecido de que os benefícios esperados da participação do estudante 

são: as possíveis melhorias na aprendizagem; o incentivo à experiência e aos 

procedimentos em campo; e o desenvolvimento da sua capacidade crítica para vencer 

o mero exercício da “decoreba”, indo além daquilo que lê nos livros didáticos e estuda 

na sala de aula. O pesquisador responsável também garantiu, em parceria com a 

E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira, a cobertura das despesas com a merenda 

escolar e o transporte (ida/volta) para o Parque Natural Municipal Mochuara mediante 

o planejamento prévio deste pesquisador com os gestores e conselheiros de escola 

desta E.E.E.F.M. Nea Salles Nunes Pereira. 

Fui esclarecido de que os dados coletados pelo pesquisador (imagens em fotografias 

e filmagens, além de anotações, desenhos e diários de bordo dos alunos) e os 

resultados obtidos serão tratados com os rigores técnicos de uma pesquisa científica. 

Sendo assim, AUTORIZO o pesquisador responsável a registrar a atuação do 

estudante durante o Projeto, através da gravação de suas imagens e de sua voz, em 

fotografias e vídeos, autorizando, TAMBÉM, a sua veiculação em meios de 

comunicação científica EXCLUSIVAMENTE para fins de divulgação do Projeto 
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Rompendo Muros, Trilhando Conhecimentos: Contribuições da Aula de Campo para 

a Alfabetização Científica. 

Fui ainda informado que os nomes dos participantes serão preservados atendendo as 

questões éticas orientadoras da pesquisa com seres humanos. E enquanto 

Responsável Legal pelo participante da pesquisa, estou ciente de que, o  

pesquisador compromete-se a esclarecer antes e durante a pesquisa a 

metodologia que estará sendo desenvolvida e utilizada. Quaisquer dúvidas e/ou 

necessidades em relação ao estudo, o pesquisador poderá ser contatado por telefone 

celular, ou via aplicativo de comunicação (WhatsApp) pelo número (27) 99618-0047 

ou endereço pelo eletrônico e.ramos05@hotmail.com, assim como seu orientador, 

Prof. Dr. Carlos Roberto Pires Campos, no telefone (27) 3348-9204 ou endereço 

eletrônico carlosr@ifes.edu.br. Ainda será possível contatar o Conselho de Ética/IFES 

no endereço Av. Rio Branco, nº 50 - Santa Lúcia - Vitória/ES, ou no telefone (27) 3357-

7518, e-mail: etica.pesquisa@ifes.edu.br. As informações que eu fornecer para o 

pesquisador serão armazenadas por ela em arquivo, físico ou digital, em computador 

próprio e/ou em impressos e/ou em CDs/DVDs (áudio e vídeo). Os dados serão 

mantidos, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 (cinco) anos após 

o término da pesquisa, ficando assegurado de que os mesmos serão utilizados 

somente para fins de pesquisa, restrita aos conhecimentos científicos e acadêmicos, 

observando as normas éticas da pesquisa. 

Afirmo que fui informado que esse Projeto foi submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa do IFES, que tem o papel de garantir que os participantes, e seus 

responsáveis legais, sejam protegidos de danos, e declaro ter sido suficientemente 

esclarecido a respeito dos procedimentos a serem utilizados. Declaro que fui 

informado da garantia do sigilo dos meus dados pessoais e das informações do 

estudante por mim autorizado, além da plena liberdade que ele terá de se recusar a 

participar do projeto ou dele se retirar, a qualquer momento, sem qualquer 

penalização. Também fui esclarecido da plena liberdade que eu terei de retirar meu 

consentimento da participação deste estudante, a qualquer momento, e sem qualquer 

penalização. 

Declaro ter recebido duas vias deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e, 

pelo presente, consinto, voluntariamente em AUTORIZAR a participação do estudante 

mailto:e.ramos05@hotmail.com,
mailto:etica.pesquisa@ifes.edu.br
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no Projeto, bem como ceder, GRATUITAMENTE, os direitos do uso de imagem e de 

voz, em fotografias e vídeos, em que ele estiver presente, com a finalidade ÚNICA de 

sua veiculação em publicações científicas e trabalhos acadêmicos. 

 

 

Cariacica (ES),_____de__________de   2018. 
 
 

Assinatura do Participante 
 
 

Assinatura do Professor Orientador 
 
 

Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE G – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido - TALE  
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APÊNDICE H: Termo de Responsabilidade e Compromisso do Pesquisador 
Responsável 

 

 
 


