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Introdução

As aulas de campo são importantes para a formação 
profissional do aluno da Graduação em Medicina 
Veterinária da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), possibilitando através desta 
atividade de extensão o contato do discente com 
diferentes atividades do meio profissional, e com a 
realidade de campo, sendo melhor o aproveitamento,
contando com a supervisão por parte dos professores, 
monitores e técnicos. A atividade de extensão não deve 
ocorrer de forma mecanicista, pois deve haver uma 
troca natural de informações entre o extensionista e a 
população, a qual não deve ser tratada como simples 
expectador [1]. Segundo Silva [2], a educação técnica é 
um componente crucial da educação, desde os seus 
níveis básicos, não há de ser, pois, puramente 
transmissão de destrezas e saberes práticos. Tem de ser
educação tecnológica, compreensão dos saberes que 
fundamentam as técnicas, e, nesse sentido, não se 
afirma por demarcação com a formação científica de 
base, mas sim com a prática, onde se articula e se
complementa, sendo assim, mais eficiente [2].

Durante a aula de campo, todas as emoções e 
sensações surgidas podem auxiliar na aprendizagem do 
conteúdo, à medida que os alunos recorrem a outros 
aspectos, além da razão, para a compreensão dos 
diferentes fenômenos [3]. O trabalho coletivo auxilia e 
favorece a construção de uma postura mais científica 
no ensino e, principalmente, uma postura mais flexível 
sobre o conhecimento [4]. Diante do exposto 
objetivou-se, no presente trabalho, avaliar a percepção 
do aluno de Graduação em Medicina Veterinária da 
UFRPE sobre as aulas práticas de campo.

Material e métodos

A. Elaboração dos questionários

A presente pesquisa foi realizada através da aplicação 
de questionários durante a aula de campo do 8º Período 
de Medicina Veterinária, no município de Floresta -
PE.

Foram elaborados dois questionários, com sete perguntas 
cada um, contendo questões objetivas por meio das quais o
aluno poderia avaliar os diferentes aspectos da aula de 
campo.

O primeiro foi aplicado antes da realização das 
atividades da aula, visando avaliar as expectativas dos
alunos quanto à aula extracampus. Após a aula foi aplicado 
o segundo questionário, buscando analisar a opinião dos 
alunos sobre as atividades da aula prática em relação às 
expectativas que apresentaram previamente.

D. Realização da aula de campo
Durante a aula de campo, foram organizados dois grupos 

de alunos, de forma que as propriedades selecionadas para 
serem visitadas recebessem o mesmo atendimento e a 
supervisão de professores, veterinários, técnicos e 
monitores. Isso possibilitou o atendimento a um maior 
número de propriedades, além de diferentes experiências 
entre os alunos, o que era discutido com o restante do 
grupo ao final do dia. O foco principal da aula seria doença
causada por parasitos e bactérias. Foi realizado exame 
clínico dos animais, além de tratamentos, medidas de 
prevenção e, ainda, foram dadas orientações aos 
proprietários, de acordo com os problemas encontrados.

C. Interpretação das respostas dos questionários

Foi realizada a contagem do número de respostas 
dadas pelos alunos, organizando os dados em porcentagem, 
buscando avaliar através da opinião geral as expectativas
quanto à aula, e posteriormente o aproveitamento das 
práticas realizadas em campo.

Resultados e discussão

A. Questionários aplicados antes da aula de campo

Dentre as questões propostas, a maioria (91,3%) dos 
alunos classificou as aulas de campo como indispensáveis 
para o aprendizado profissional e 8,7% avaliaram a aula 
como importante, nenhum aluno as considerou dispensável. 
Quanto às expectativas em relação aos problemas que 
seriam encontrados 23,7% responderam esperar problemas 
relativos às doenças parasitárias, 19,3% responderam 



esperar bacterioses, 19,3% responderam problemas 
nutricionais, 15,1% problemas reprodutivos, 8,7% 
casos que necessitassem de intervenção cirúrgica, 7,5% 
viroses e 6,4% intoxicações. Todos os estudantes
responderam que seria de grande importância a visita 
ao produtor, pois, geralmente, as propriedades 
selecionadas para visita não possuem assistência 
médico-veterinária.

Dentre os assuntos constantes do programa das 
disciplinas ministradas, 34,8% contavam com a 
possibilidade de depará-los com alta freqüência, 
enquanto 65,2% esperavam ser relativamente freqüente 
a presença das doenças estudadas, nenhum aluno 
selecionou a opção pouco frequente. Em relação a 
Doenças Parasitárias, 46,7% esperavam encontrar 
endoparasitas, 40% ectoparasitos e 13,3% esperavam
encontrar hematozoários. 

Quanto à aplicação prática das teorias estudadas em 
sala de aula, 78,3% esperavam utilizar com muita 
freqüência os conhecimentos adquiridos durante as 
aulas e 21,7% responderam esperar utilizar 
regularmente a teoria aprendida, e a opção pouco
frequente não foi marcada. 

Em relação ao aspecto mais relevante na viagem de 
aula prática 32,2% responderam considerar o 
aprendizado profissional de campo, 22,1% consideram 
importante a interdisciplinaridade desse tipo de aula; 
18,6% a capacidade de improviso em campo; 18,6% a 
interação entre professores, monitores técnicos e alunos 
e somente 8,5% a interação entre os alunos.

B. Avaliação após a aula de campo

Analisando-se a opinião sobre as aulas depois de 
finalizadas, verificou-se que o resultado foi satisfatório, 
pois 59,1% avaliaram como muito interessantes e 
40,9% consideraram as aulas dentro das expectativas.

Quanto aos problemas encontrados nas diferentes 
equipes, 42,4% responderam ter encontrado problemas 
causados por parasitos, 34,6% bacterioses, 17,3% 
encontraram problemas nutricionais, 3,8% encontraram 
problemas com necessidade de intervenção cirúrgica e 
1,9% encontraram problemas reprodutivos. Embora as 
duas últimas respostas tenham diferido um pouco das 
expectativas, pode-se notar que os alunos puderam 
presenciar, na prática, vários dos assuntos ministrados 
em sala de aula.

Quanto a doenças relativas às disciplinas estudadas 
no 8º Período da Graduação em Medicina Veterinária, 

90,9% responderam encontrar com alta freqüência e 9,1% 
encontraram baixa freqüência de tais doenças, 
confirmando as expectativas prévias. Dentre as doenças 
estudadas na disciplina de Doenças Parasitárias dos 
Animais Domésticos, 51,2% responderam ter encontrado 
moscas e miíases, 39,0% encontraram animais com suspeita 
clínica de helmintoses, 7,3% ectoparasitoses e 2,5% 
animais com suspeita clínica de problemas causados por 
protozoários, os alunos não relataram presença de 
hemoparasitoses, o que pode ser explicado por tratar-se de 
uma aula de campo, onde não há estrutura laboratorial para 
confirmação de diagnóstico.

Em relação à aplicação dos conhecimentos adquiridos
em sala de aula,47,7% dos alunos utilizaram com muita 
freqüência, 42,8% responderam usar regularmente e 9,5% 
responderam ter improvisado, o que pode ser interpretado 
de maneira positiva, tratando-se de uma aula de campo.

Todos os alunos responderam considerar importante para 
o pequeno produtor as visitas realizadas pelos alunos da 
graduação, concordando com a opinião dada antes da 
realização da aula. 

Quando questionados a respeito dos aspectos mais 
importantes da aula de campo 30,9% responderam 
considerar o aprendizado de campo mais importante, 
25,0% consideraram importante a interação entre 
professores, técnicos, monitores e alunos, 22,0% 
consideraram importante a capacidade de improviso fora 
do campus da Universidade, 19,1% consideraram 
importante a interdisciplinaridade e 3,0% a maior interação 
entre os alunos. Em alguns aspectos desta última questão 
pode se observar que houve uma mudança de opinião de 
uma certa proporção de alunos, alterando os percentuais, 
principalmente em relação à interação entre professores,
monitores técnicos e alunos. 
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