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INTRODUÇÃO

Este estudo objetivou investigar as contribuições 
de uma sequência de atividades ambientais, 
incluindo um trabalho de campo na Trilha do 
Estudante, Parque Nacional da Tijuca (PNT), para 
estudantes do curso de Engenharia Ambiental do 
CEFET/RJ, visando demonstrar a importância da 
utilização dessa metodologia como facilitadora, 
sendo um ótimo recurso estratégico para tornar 
didático o processo de aprendizagem. As atividades 
foram realizadas com alunos do segundo período, 
cursistas da disciplina de Ecologia. Com este 
estudo buscamos ainda, destacar a importância 
de aproximar o conteúdo trabalhado em sala de 
aula com a prática destes futuros profissionais. 
As informações e enfoques no trabalho de campo 
estão ligados à percepção com a qual o ambiente 
natural proporciona, a partir de orientações 
primordiais.

MATERIAL E MÉTODOS

Participaram desta pesquisa 27 estudantes do 
Curso de Engenharia Ambiental do CEFET/RJ. 
O pré-campo, no dia 19/03/2019, incluiu uma 
exposição oral sobre: importância do trabalho de 
campo, conceito de Unidades de Conservação 
(UC), informações sobre o PNT, Lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e 
Plano de Manejo; aplicação de um questionário 
semiestruturado contendo 7 perguntas abertas 
e 7 fechadas acerca das percepções sobre UC, 
Trilhas Ecológicas e Meio Ambiente; e, por fim, 
orientações para a atividade de campo. O trabalho 
de campo foi realizado em um sábado, 08/05/2019, 
na Trilha do Estudante, PNT. Os estudantes foram 
divididos em 3 grupos, com diferentes atividades 
pautadas nos temas: uso público, resíduos sólidos 
e espécies exóticas invasoras em UC. Cada grupo 

foi orientado por dois integrantes do Projeto 
de Pesquisa “Educatrilhas”. O pós-campo foi 
realizado em sala de aula. Cada grupo apresentou 
seus resultados do trabalho de campo para a turma 
e foi aplicado um outro questionário buscando 
comparar com os resultados obtidos no pré-campo. 
Neste estudo, serão apresentados os resultados 
parciais referentes às análises quantitativas dos 
dados do pré-campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após coleta de dados, obteve-se 27 questionários, 
dos quais 17 foram respondidos por jovens entre 
18 e 21 anos, o que é esperado por estarem no 2° 
período da faculdade; 8 residem na Zona Norte, 
RJ. O curso ser da área tecnológica (engenharia) 
parece influenciar para que a maioria (13) seja 
masculina (SARDENBERG e COSTA, 2002), no 
entanto, ressalta-se que a presença de mulheres vem 
aumentando nessa área (BAHIA e LAUDARES, 
2013). Dos investigados, 19 não conheciam 
sobre o SNUC, porém, indicaram suas crenças 
sobre os objetivos importantes da lei, sendo: 20 
indicações em “contribuir para a manutenção da 
biodiversidade biológica”, 16 na proteção dos 
“recursos naturais necessários à subsistência de 
populações tradicionais, respeitando e valorizando 
seu conhecimento e sua cultura e promovendo-
as social e economicamente”, 13 “promover o 
desenvolvimento sustentável” e, 12 “valorizar 
econômica e socialmente a diversidade biológica”. 
Mesmo que ainda insipiente, os estudantes 
demonstram preocupação e dar importância aos 
cuidados com as áreas de proteção ambiental. Sobre 
as posturas em um trabalho de campo, evidencia-
se que quase a totalidade dos participantes (24) 
acha importante “respeitar as instruções do guia”, 
18 “não alimentar os animais”, 15 “não realizar 
pisoteio indevido” e 9 “não fazer barulho”. Na 
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análise, a resposta “conservação da massa com 
o que entrou e não retirar nada” não ficou clara, 
não sendo entendido o seu significado no contexto 
explicitado. Essas atitudes são valiosas em saídas 
de campo ou ações em ambientes naturais, pois 
ajudam na preservação do meio e no aumento 
da sensibilização ambiental. Acredita-se que as 
aulas de campo associadas ao ensino de ciências e 
contextualizadas aos saberes curriculares possuem 
valiosas potencialidades para a sensibilização 
ambiental e a construção de múltiplos 
conhecimentos (MONTEIRO e CAMPOS, 2017). 
Sobre os aspectos mais importantes na saída de 
campo que favorecerem a formação acadêmica, 
24 informam que seja “aplicar a teoria na prática”; 
22 o “entendimento e compreensão facilitada”; 
18 “aula interativa”; 10 “contato com o contexto 
histórico”; os atributos de “passeio com propósito” 
e “contribuição pedagógica” foram indicados por 
9 pessoas cada; por fim, 4 “espairecer”. Uma 
função não selecionada por nenhum estudante 
foi “diversão”; o que pode ter sido influenciado 
pela abordagem didática e acadêmica dada às 
atividades. As aulas de campo se mostram como 
estratégias importantes na compreensão de 
conceitos pelos alunos e o uso de técnicas diversas 
de coleta de dados com posterior interpretação e 
discussão, permite uma interação muito maior do 
estudante com o assunto que está sendo ensinado 
(HENCKLEIN, 2013). 

CONCLUSÃO

A partir dos dados até aqui analisados, foi possível 
perceber que a maior parte dos estudantes não 
possuía o conhecimento dos principais aspectos 
sobre UC. Possivelmente, este fato pode estar 
relacionado a maioria nunca ter realizado visitas à 
espaços naturais como esses. Ainda, constatamos 
que muitos estudantes não conheciam a Lei 
do SNUC. Na saída de campo realizada pelo 
projeto, permitiu-se obter o primeiro contato de 
muitos deles com o ambiente natural no qual 
poderiam trabalhar como futuros profissionais. 
Dando continuidade à análise, serão investigadas 
as atividades realizadas no campo e no pós-
campo, buscando comparar os resultados obtidos 
e entender como as atividades possam ter 
influenciado em mudanças no entendimento dos 
estudantes sobre os aspectos tratados.
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