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Resumo 

 

Uma escola e seu currículo no contexto das Caatingas e da Unidade de 
Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola é a proposta desse estudo. Ao 
longo da história, o currículo escolar tem se apresentado em constantes mudanças, 
se adequando a fim de atender às demandas políticas, econômicas e sociais no 
país. Dessa forma, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN Nº 
9394 de 1996 estabelece aos currículos uma base nacional comum, a ser 
complementada por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Partindo desse 
pressuposto, buscamos analisar o currículo da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco, 
quanto a contextualização das temáticas “Caatingas” e “Unidade de Conservação 
Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. A referida escola foi relacionada nesse estudo 
por localizar-se em Petrolina no município de abrangência da maior Unidade de 
Conservação do estado do Pernambuco. Metodologicamente, esse estudo trata-se 
de uma pesquisa-ação, de natureza exploratória, com abordagem qualitativa e 
características descritivas, com interpretação dos dados através do método de 
triangulação. Os dados obtidos na escola campo do estudo revelaram que há um 
expressivo número de docentes que contextualizam o ecossistema caatingas nas 
suas aulas, contribuindo assim, para a formação do sujeito crítico e reflexivo com 
relação às peculiaridades do bioma local. Como fruto da pesquisa-ação, foi realizada 
uma formação pedagógica aos docentes, gestores e equipe administrativa, sobre 
currículo no contexto das caatingas e oficinas temáticas a toda comunidade escolar 
sobre a importância da conservação do ecossistema local. Assim, o estudo 
contribuiu para a sensibilização de todos os atores envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem no tocante a conservação das caatingas e a 
contextualização do currículo escolar. Como produto final desse trabalho, 
construímos um Website, a fim de proporcionar maior integralização da comunidade 
escolar aos temas estudados. 
 

Palavras-chave: Currículo. Contextualização. Educação Ambiental. Caatingas. 
Unidade de Conservação Refúgio de Vidas Silvestre Tatu-Bola.  
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Abstract 

 
 
A school and its curriculum in the context of the Caatingas and the Conservation Unit 
Tatu-Bola Wildlife Refuge is the proposal of this study. Throughout history, the school 
curriculum has presented itself in constant changes, being adapted in order to meet 
the political, economic and social demands in the country. Accordingly, the Law on 
the Guidelines and Bases of National Education - LDBEN No. 9394 of 1996 
establishes to the curricula a common national basis, to be complemented by a 
diversified part, required by regional and local characteristics of society, culture, 
economy and learners Based on this assumption, we sought to analyze the 
curriculum of the State School Dr. Edison Nolasco, regarding the contextualization of 
the themes "Caatingas" and "Conservation Unit Tatu-Bola Wildlife Refuge". This 
school was related in this study because it is located in Petrolina in the municipality 
of the largest Conservation Unit in the state of Pernambuco. Methodologically, this 
study is an action research, exploratory in nature, with qualitative approach and 
descriptive characteristics, with interpretation of the data through the triangulation 
method. The data obtained in the field study field revealed that there is an expressive 
number of teachers that contextualize the caatingas ecosystem in their classes, thus 
contributing to the formation of the critical and reflective subject with respect to the 
peculiarities of the local biome. As a result of the action research, a pedagogical 
training was given to teachers, managers and administrative staff, on curriculum in 
the context of caatingas and thematic workshops to the whole school community on 
the importance of conservation of the local ecosystem. Thus, the study contributed to 
the sensitization of all the actors involved in the teaching and learning process 
regarding the conservation of caatingas and the contextualization of the school 
curriculum. As the final product of this work, we built a Website in order to provide 
greater integration of the school community with the subjects studied. 
 
Keywords: Curriculum. Contextualization. Environmental education. Caatingas. 
Protected Wildlife Shelter Tatu-Bola Wild Life. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O termo currículo etimologicamente origina-se do latim curriculum, que 

significa trajetória de vida. Na gramática brasileira, o sentido dessa palavra dialoga 

com as suas origens e representa movimento, um caminho percorrido e é assim que 

o currículo escolar tem se apresentado na história da Educação do país, em 

constantes mudanças, se adequando e redefinido em relação as demandas 

políticas, econômicas e sociais pautadas ao longo do tempo. 

Foi através de lutas e marcos históricos na Educação que o currículo ganhou  

maior destaque no país e no exterior. De acordo com Silva (2011) nas primeiras 

décadas do século XX, o currículo ganha evidência devido ao cenário político e 

econômico que se encontrava o país com as influências geradas desde a 

industrialização dos Estados Unidos. 

Sendo assim, percebe-se que há uma correlação entre os acontecimentos 

históricos e os aspectos educacionais, demonstrando que a constituição curricular 

não é neutra, tem as suas intenções políticas e sociais.   

Na década de 1990, com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN, foi estabelecido aos currículos da Educação Infantil, do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, nos sistemas de ensino e estabelecimento escolar, 

uma base nacional comum, a ser complementada por uma parte diversificada, 

exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 

economia e dos educandos (BRASIL, 1996). 

Desde então, por meio da LDBEN nº 9394/1996, para atender à legislação no 

que diz respeito à parte diversificada do currículo, as instituições de ensino foram 

impulsionadas a implementar metodologias e didáticas voltadas às necessidades 

regionais e, sobretudo, contribuir para a formação do cidadão dentro do seu contexto 

social e histórico. 

Diante desses pressupostos e a partir da importância de contextualizar o 

currículo às especificidades locais dos estudantes, surgiu um olhar curioso sobre as 

práticas pedagógicas voltadas à Educação Ambiental, em específico às Caatingas 

nas escolas do Sertão do Submédio São Francisco. 
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Ao refletir sobre as diversas faces do ecossistema estudado, bem como as 

suas riquezas, as diferentes fisionomias na sua fauna e na sua flora que usamos, 

nesse estudo, o termo “Caatingas” no plural, seguindo as reflexões de Prado (2003). 

Dessa forma, buscamos investigar o Projeto Político Pedagógico-PPP da 

Escola Dr. Edison Nolasco, quanto à contextualização das temáticas Caatingas e 

Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola.  

A escolha dessa escola como campo do estudo ocorreu por ela estar inserida 

no contexto das caatingas, atender estudantes vindos do campo e localizar-se num 

Projeto de Irrigação na zona rural de Petrolina, um dos municípios pertencentes a 

maior Unidade de Conservação de Refúgio de Vida Silvestre do Estado de 

Pernambuco, a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola.  

Para tanto, o desenvolvimento do trabalho consiste na revisão de literatura, 

que compreende numa abordagem sobre o Currículo Escolar, as Caatingas, a 

Educação Ambiental e a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-

Bola.  

Sobre os conceitos e teorias curriculares percorremos bases teóricas na 

perspectiva de Silva (2011), Lopes e Macedo (2011), Mello (2014), Moreira (2012) e 

Freire (1987). Para aspectos relacionados aos temas comunicação e participação na 

elaboração do currículo, recorremos a Bordenave (1994, 2004) e Júlia (2001), e para 

os conceitos da interdisciplinaridade, destacamos as contribuições de Fazenda 

(2011). 

Para o enfoque da contextualização do currículo ao ecossistema caatingas, 

buscamos sustentação num conjunto de obras publicadas por autores regionais, 

educadores e pesquisadores da Universidade da Bahia – UNEB, da Universidade de 

Pernambuco-UPE, da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF e 

da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro – RESAB, tais autores relatam a 

realidade do semiárido nordestino e as complexidades das caatingas, trazendo as 

suas contribuições ao tema em questão. 

Numa abordagem sobre as Caatingas, Unidades de Conservação e Educação 

Ambiental, recorremos à Legislação Federal e Estadual e alguns estudos na 

perspectiva de Leal (2005), Siqueira Filho et al., (2012), Prado (2003), Tonet (2008) 

e Frey (2001).  
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A fundamentação metodológica consolidou-se numa pesquisa-ação, 

baseando-se nas teorias de Tripp (2005), de natureza exploratória, com abordagem 

qualitativa e características descritivas de acordo com o estudo de Gil (2008), 

Minayo (2001), Ludke e André (2014). A análise dos dados se deu através da 

técnica de triangulação de métodos, defendida por Marcondes e Brisola (2014). 

Por meio dessas contribuições teóricas, realizamos a pesquisa-ação no 

âmbito escolar com a participação dos gestores e corpo docente da escola, através 

de encontros e reuniões, onde se ocasionou o levantamento e o planejamento de 

demanda de Formação Pedagógica para os professores e equipe administrativa 

sobre o currículo e as caatingas, além da oferta de Oficinas Temáticas para toda a 

comunidade escolar sobre a importância da conservação das Caatingas e 

abordagem sobre a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola.   

Com a finalidade de dar continuidade ao estudo, construímos um Website, 

produto final desse trabalho, onde constam os registros das atividades realizadas 

nas ações de Formação Pedagógica e Oficinas Temáticas, informações sobre o 

currículo e as caatingas, no intuito sensibilizar o indivíduo no tocante a conservação 

ambiental em especial às caatingas. Produto este que será disponibilizado e 

atualizado pelos gestores da Escola, de acordo com as suas necessidades da 

comunidade escolar.  

Os dados obtidos na escola campo do estudo revelaram que há um 

expressivo número de docentes que contextualizam o ecossistema caatingas nas 

suas aulas, contribuindo assim, para a formação do sujeito crítico e reflexivo com 

relação às peculiaridades do bioma local. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA  

 

A contextualização curricular remonta a uma discussão desde meados do 

século XX, tendo vários estudos voltados para esse tema que serão tratados 

adiante. Além disso, a legislação educacional estabelece que sejam trabalhadas as 

características regionais e locais da sociedade na sua parte diversificada. 
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Corroborando com essas discussões, os Parâmetros Curriculares Nacionais - 

PCN´s do Meio Ambiente destacam que o ensino deve ser organizado de forma a 

proporcionar oportunidades aos alunos, para que possam utilizar o conhecimento 

sobre meio ambiente, compreender a sua realidade e atuar nela. Nos PCN’s, 

encontramos a importância de se trabalhar a relação entre escola e o ambiente onde 

ela se encontra inserida, levando em consideração a função social que a instituição 

de ensino exerce na intervenção da realidade (BRASIL, 1997, p. 24). 

Levando em consideração essas premissas, é possível destacar que a 

contextualização do currículo às realidades locais, é de fundamental importância, 

principalmente quando se pensa na prática de uma educação ambiental 

crítico/reflexiva. Em se tratando das escolas do Submédio São Francisco, os seus 

Projetos Políticos Pedagógicos-PPP devem contemplar metodologias que trabalhem 

às singularidades regionais. 

Com base nessas considerações sobre o currículo, o meio ambiente e a 

contextualização escolar, que utilizamos a questão norteadora da pesquisa:  

 

O currículo da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco, contextualiza às 

temáticas “Caatingas” e “Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre 

Tatu-Bola”? 

 

Pode-se afirmar que é essencial para a promoção de uma Educação 

Contextualizada que os currículos das escolas da cidade de Petrolina e região 

insiram experiências com temas voltados às caatingas e ao meio ambiente, 

contribuindo assim, para a formação do sujeito sensível às complexidades, 

fragilidades desse ecossistema e conhecedor do seu entorno.    

 

1.2 JUSTIFICATIVA  

 

Conforme exposto, esta investigação tem enfoque no currículo escolar quanto 

à contextualização do ecossistema caatingas no sertão do submédio São Francisco. 

Surgindo, assim, a intenção de realizar o estudo na Escola Estadual Dr. Edison 

Nolasco, tendo em vista atender estudantes vindos do campo e localizar-se na zona 
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rural de Petrolina, um dos municípios pertencentes a maior Unidade de Conservação 

de Refúgio de Vida Silvestre do Estado de Pernambuco. 

Outro fator precedente de escolha dessa instituição de ensino para realização 

do estudo foi o fato dela localizar-se dentro de um extenso Projeto de Irrigação, com 

grandes fazendas agrícolas e atender filhos de agricultores residentes na zona rural. 

A expectativa de perquirir quais ações sustentáveis são feitas pela escola para a 

orientação e sensibilização de seus estudantes aos cuidados com o ambiente local 

contribuiu para realizarmos a pesquisa-ação nesse escola.  

No livro Flora das Caatingas, Siquera-Filho et al., (2012), ressaltam que as 

áreas das caatingas são degradadas para dar lugar aos projetos de irrigação, que 

tem como donos, pessoas com poder aquisitivo, que utilizam tecnologia de ponta e 

que nem sempre praticam ações sustentáveis de cultivo, prejudicando a vegetação 

nativa.    

Pelo exposto, o estudo é relevante por buscar a sensibilização da 

comunidade escolar quanto às peculiaridades do ecossistema local, para 

implementação de um currículo voltado a um trabalho pedagógico interdisciplinar, 

observando as singularidades da sua fauna e flora, oportunizando a formação crítica 

e reflexiva do estudante vindo do campo.   

Outrossim, esse estudo contribui também, para a prática do que está previsto 

no Decreto nº 41.546/2015, da criação da Unidade de Conservação do Refúgio de 

Vida Silvestre Tatu-Bola, que visa estimular a pesquisa científica e a produção de 

conhecimento sobre as caatingas, em especial, as do sertão do Submédio São 

Francisco do Estado de Pernambuco, inclusive seus aspectos socioeconômicos e 

culturais (PERNAMBUCO, 2015).  

 
 
1.3 OBJETIVOS  

 
 
1.3.1 Objetivo Geral 
 
 
 Analisar o currículo da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco, quanto a 

contextualização das temáticas “Caatingas” e “Unidade de Conservação 

Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Identificar as metodologias utilizadas pelos docentes da Escola Estadual Dr. 

Edison Nolasco, para a abordagem das temáticas “Ecossistema Caatingas” e 

“Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”; 

 

 Ofertar Formação Pedagógica aos professores sobre o currículo escolar no 

contexto das caatingas; 

 

 Promover Oficinas Temáticas a comunidade escolar sobre a importância da 

conservação das caatingas;  

 

 Construir um Website, produto final da dissertação, para continuidade ao 

estudo com a integralização de toda comunidade escolar.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA   

 

2.1 O CURRÍCULO ESCOLAR COMO FERRAMENTA EMANCIPADORA NAS 

ESCOLAS  

 

A história do currículo escolar no Brasil sempre foi pautada por perspectivas, 

várias teorias e conceitos. Conforme dito anteriormente, ao afirmar que a etimologia 

da palavra currículo, vem do latim curriculum, que significa “pista de corrida”, Silva 

(2011) traz a reflexão de que o currículo não precisa ser estático, pode estar sempre 

em movimento, com mudanças, adequações e redefinições.  

Seguindo essa linha, Souza (2013) fala das várias definições dadas ao 

currículo, conceitos que refletem diferentes visões sociais e políticas da educação. 

Essas definições muitas vezes estão atreladas ao uso indiscriminado da palavra 

currículo para se referir a planos de estudos, programas docentes, definições para 

instrumentalização, entre outros ferramentas didáticas. 

Lopes e Macedo (2011) apontam que a primeira menção do termo currículo 

foi no século XVI, quando ele aparece nos registros da Universidade de Glasgow. 

Apesar dessa menção ao termo não significar o surgimento de um campo de 

estudos sobre currículo escolar, já havia uma associação entre currículo, princípios 

de prática educacional e de plano de aprendizagem.  

Notamos que desde o século XVI o currículo já era mencionado e discutido, 

porém somente no século XX foi que ele ganhou força e características próprias no 

Brasil. Silva (2011) afirma que provavelmente o sentido contemporâneo de currículo 

surgiu nos Estados Unidos em 1920, em conexão com os movimentos imigratórios e 

o processo de industrialização que intensificavam a massificação da escolarização. 

Souza (2013) afirma, num aporte mais crítico, que o currículo que vemos já 

não pode ser concebido simplesmente como um instrumento de organização do 

conhecimento escolar. Ele não é centrado na melhoria dos procedimentos, métodos 

e técnicas de ensino, nem ingenuamente puro, neutro, ateórico, ahistórico e 

apolítico, sem nenhum tipo de intenções sociais, cultura e poder.  
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Abordagens como essas acima, demonstram que o currículo tem as suas 

intenções sociais e políticas dentro do seu contexto. No tocante à Educação 

Contextualizada, o currículo deve abranger a realidade social, política, cultural e 

ambiental dos seus territórios, com a participação do professor, estudantes e da 

comunidade escolar na sua construção e execução.  

 

2.1.1 Percorrendo algumas teorias do currículo  

 

No Brasil a construção curricular voltada para o ensino ganhou maior 

evidência com base na industrialização americana. Moreira (2012) destaca que foi 

no ano de 1920 que as movimentações e acontecimentos que envolviam a 

discussão curricular ganham força.  

Foi nítido o caráter caótico e contraditório dessa década, 
caracterizada por tentativas de mudança de estrutura de poder, 
redefinições das funções do Estado, estabelecimento dos rumos a 
serem seguidos no processo de industrialização e reorganização da 
educação (MOREIRA, 2012, p. 71). 

 

Essa movimentação e redefinição do currículo corroboram com o surgimento 

das teorias curriculares, a fim de atender as demandas da sociedade e hegemonia 

do sistema educacional. Em em destaque surgem as teorias tradicionais, as teorias 

críticas e as teorias pós-críticas, as quais estavam relacionadas com a sua época, 

de acordo com os fatos presentes na sociedade. Tais teorias que podem ser 

observadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Teorias do Currículo  
 

 
Teorias Tradicionais 

 

 
Teorias Críticas 

 
Teorias Pós-Críticas 

Ensino 
Aprendizagem 
Avaliação 
Metodologia  
Didática 
Organização  
Planejamento 
Eficiência  
Objetivos  

Ideologia  
Reprodução cultural e social 
Poder 
Classe social 
Capitalismo  
Relações sociais de 
produção 
Conscientização 
Emancipação e libertação 

Identidade, alteridade, 
diferença 
Subjetividade 
Significação e discurso 
Saber-poder 
Representação  
Cultura 
Gênero, raça, etnia, 
sexualidade 
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Currículo oculto 
Resistência  

Multiculturalismo  
 

 
1Fonte: Modificado de Silva (2011). 

 

Com base no Quadro 1, observamos algumas distinções significativas entre 

as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. A depender da época e dos 

acontecimentos dos fatos, cada teoria se ajustou no seu espaço e tempo, 

desenhando a trajetória do currículo brasileiro.   

Silva (2011) destaca que as teorias tradicionais eram pautadas na economia, 

nelas, o sistema educacional deveria ser tão eficiente quanto uma empresa 

econômica. Fatores como a democracia e a aplicação de metodologias participativas 

para o desenvolvimento do sujeito não eram a prioridade nessas teorias.  

Ao criticar essas perspectivas educacionais, Freire (1987) afirma que a 

suprema inquietação da Educação é falar da realidade como algo parado, estático, 

compartimentado, dissertar ou falar de algo completamente alheio à experiência 

existencial dos educandos. 

Em seu clássico livro Pedagogia do Oprimido, Freire (1987) chamou essa 

prática de “educação bancária”. Nesse modelo não há abertura para construir, 

discutir, opinar e formular ideias. A comunicação é extremamente mecanicista e 

unidirecional, quando deveria ser construído pelo sujeito, através das suas vivencias 

e experiências. 

Rocha et al., (2013) afirmam que as teorias tradicionais priorizam a estrutura 

de um currículo e suas questões técnicas, por meio de uma suposta neutralidade 

científica.  

Dessa maneira, as teorias tradicionais priorizam questões conteudistas e 

tecnicistas na construção e organização curricular e apresentam uma cientificidade 

desinteressada das questões político-sociais, as quais são constituídas em três 

vertentes distintas, Clássica, Progressista e Tecnocrática, conforme são 

apresentadas no Quadro 2. 

 

                                                 
 
1
  SILVA, Tomaz Tadeu da. Documentos de Identidade; uma introdução às teorias do 

currículo. 3 ed. 3 reimpressão. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 
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Quadro 2 – Vertentes das teorias tradicionais   
 

Clássica Foco no conhecimento estabelecido como verdadeiro e inquestionável 

Progressivista Foco nas aprendizagens dos alunos 

Tecnocrática Foco nos mecanismos de controle e ampliação da eficiência do ensino 
e aprendizagem 

2Fonte: Modificado de Rocha et al., (2013) 

 

Na década de 1980, com a redemocratização do país, após várias críticas ao 

modelo educacional implementado no regime militar, o currículo ganha espaço e 

uma nova visão com viés para uma redefinição libertadora. Em meados de 1990, o 

currículo ingressa como recurso pedagógico articulador de habilidades e 

competências considerados importantes, é bem mais que um simples instrumento, 

um conjunto de matérias e disciplinas. 

Silva (2011) afirma que as teorias críticas são voltadas à democracia. A 

Educação não é tanto uma preparação para vida ocupacional adulta, mas um campo 

de vivência e prática dos princípios democráticos.  

A partir dessa criticidade, a corrente pedagógica progressista assume uma 

postura construtivista, libertadora e humanista, com métodos de aprendizagem 

participativos e dialógicos. 

Para Rocha et al., (2013), todo currículo tem uma intenção  a construção 

curricular expressa uma intencionalidade política, social e ideológica, com forte 

influência das questões econômicas expressando poder na seleção dos saberes.  

As teorias pós-críticas surgem com uma visão inovadora para libertação do 

sujeito. Essas teorias vêm para defender a igualdade de gêneros e, assim como as 

teorias críticas, depreciam os pressupostos da teoria tradicional. Apresenta-se, 

ainda, timidamente no campo curricular, no geral suas dimensões surgem nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, no que concerne aos temas transversais.  

Discorrendo sobre as características dessas teorias Rocha et al., (2013), 

ressaltam que elas  mantêm a ideia de currículo expressando uma intencionalidade, 

                                                 
 
2
  ROCHA, Mayara Alves Brito da. et al. As teorias curriculares nas produções acerca da 

educação física escolar: uma revisão sistemática. Currículo sem Fronteiras, v. 15, n. 1, p. 178-194, 
jan./abr. 2015. Disponível em <www.curriculosemfronteiras.org> Acesso em: 01 mar. de 2018 
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mas que além das econômicas, são apontadas enquanto influenciadoras na seleção 

dos saberes, da cultura, da etnia, e do gênero.  

Para Lima, Zanlorenzi e Pinheiro (2012) essas teorias destacam o 

multiculturalismo como um movimento de adaptação e resistências. O currículo deve 

ser pensado e construído a partir da formação da identidade dos indivíduos, levando 

em consideração as particularidades sociais, culturais, políticas e econômicas dos 

sujeitos.    

Fundamentalmente, são essas vertentes de teorias curriculares que tem 

concentrado as discussões para que as instituições de ensino repensem as suas 

práticas e metodologias a serem aplicadas. Elas são decisivas para definição das 

premissas e objetivos expressos nos Projetos Políticos Pedagógicos-PPP e para a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem.   

 

2.1.2 O Currículo escolar no contexto das Caatingas  

 

Conforme o debate exposto, pode-se inferir que é imprescindível a 

implementação de currículos pedagógicos com temas voltados às características 

regionais. Essa é uma das garantias oferecidas pela LDBEN nº 9394/1996, para a 

formação de cidadãos críticos e reflexivos com as peculiaridades locais relacionadas 

aos aspectos sociais, econômicos, culturais e ambientais.    

Duarte e Carneiro (2013), afirmam que o currículo oficial que encontramos 

nas escolas desconsidera a realidade socioambiental, politica e cultural diversa do 

semiárido, espaço de complexas relações permeando por exclusões e lutas 

históricas. As autoras trazem a reflexão de que currículo precisa apontar 

explicitamente para as especificidades locais. Ele não deve ser deslocado, 

fragmentado e isolado da vida das comunidades e das escolas, precisa fazer parte 

da vida das pessoas.   

Observa-se que através da Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, é assegurado o princípio da Educação Ambiental a 

todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, com o objetivo de 

capacitá-la para participação ativa na defesa ambiental. (BRASIL, 1981).  
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Além dos pressupostos trazidos acima, Souza e Santos (2013), chamam 

atenção também para o desenvolvimento sustentável na escola, no sentido de 

proporcionar a reflexão em sala de aula sobre a responsabilidade individual e 

coletiva de cuidado com o planeta. As autoras destacam que essas discussões 

devem ser contempladas pelas escolas como tema transversal no currículo.  

[...] As questões ambientais não podem ficar de fora, pois são 
necessárias para educar os cidadãos e cidadãs e repensarem suas 
atitudes e agirem de forma mais consciente, conservando o ambiente 
saudável e utilizando os recursos naturais de forma mais responsável 
e sustentável. A escola é considerada um dos locais privilegiados 
para a realização da Educação Ambiental, sobretudo na Região 
Semiárida, que historicamente foi devastada em nome de grandes 
interesses econômicos (SOUZA e SANTOS, 2013, p. 127).  

 

Diante desses argumentos, pode-se perceber que a escola é um dos locais 

que demanda a realização da Educação Ambiental, principalmente das caatingas, 

que historicamente foi desamparada por interesses políticos, econômicos e muitas 

vezes por falta de sensibilidade da população local ao praticar o desmatamento, 

caça predatória, poluição das águas, entre outros fatores que prejudicam o meio 

ambiente. 

Com essa preocupação a respeito de uma Educação Ambiental 

crítico/reflexiva, a pergunta de muitos educadores seria: como trabalhar as questões 

ambientais das caatingas no âmbito escolar? quais os materiais adequados? como 

devem ser os livros didáticos utilizados nas aulas?  

A respeito dos livros didáticos, Sena (2013) afirma que esse material 

necessita propiciar a discussão sobre a importância com a realidade do aluno leitor, 

devem respaldar o diálogo possibilitando os estudantes e professores o acesso a 

subsídios adequados ao crescimento individual, intelectivo e igualitário dos atores 

que fazem parte do processo educativo.    

 De acordo com Sato (2002), o currículo não deve ser trabalhado sob uma 

única perspectiva, em relação às temáticas ambientais, mas sim, através de 

atividades artísticas, experiência e projetos realizados no contexto da escola e fora 

dela, nos quais os alunos sintam-se parte integrante de todo o processo, 

possibilitando sua atuação enquanto agente transformador. 
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Apesar da grande responsabilidade da escola no tocante à Educação 

Ambiental, compreende-se que é dever de toda sociedade cuidar da natureza. Ao 

afirmar que Educação Ambiental não pode ser apenas uma tarefa da escola, 

Libâneo (2004), ressalta a importância de ações práticas que dizem respeito ao 

comportamento dos indivíduos nos vários ambientes, seja na família, seja na escola, 

seja na sociedade.  

Para Lima, Zanlorenzi e Pinheiro (2012), o currículo escolar deve ser 

pensado, refletido e compreendido como práxis pedagógica a sua concretização se 

realiza no fazer pedagógico, o qual deve ser pautado nos princípios estabelecidos 

no Projeto Político Pedagógico - PPP, visto que este envolve toda comunidade 

escolar: professores, alunos, pais e funcionários que, direta ou indiretamente, estão 

envolvidos no processo pedagógico.  

As autoras revelam que ao pensar em currículo o seu sentido costuma ser 

relacionado à burocracia, a uma exigência dos órgãos superiores ou a uma lista de 

conteúdos a serem seguidos ou sua aplicação como simples esquema técnico para 

alcançar os objetivos propostos como os meios e os fins.  

No entanto, é preciso compreender que para o aluno adquirir o conhecimento 

elaborado pelo ser humano historicamente situado, é necessária a compreensão 

crítica da realidade e não somente a repetição de conteúdos sem uma verdadeira 

reflexão. 

  

2.1.3 Gestão participativa para um currículo democrático 

 

Conforme mencionado anteriormente, para elaboração de um currículo com 

enfoque participativo é necessário a contribuição de toda a comunidade escolar. É 

importante o diálogo dos atores envolvidos como gestores, professores, estudantes 

e pais no levantamento das demandas políticas, sociais e econômicas para a 

construção do Projeto Político Pedagógico. Bordenave (1994) em seu livro “O que é 

participação” afirma que a participação é uma necessidade humana e constitui um 

direito dos indivíduos.   
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O fato é que nem sempre as instituições de ensino que se apresentam como 

instituições democráticas na valorização da participação da comunidade nos seus 

currículos.  

Vale destacar que muitos PPP´s, apesar de se apresentarem com enfoque 

pedagógico participativo, nem sempre essa abordagem é praticada nas atividades 

diárias da escola. Constantemente os currículos escolares se apresentam como um 

instrumento regulador, um conjunto de normas prontas do processo educacional, 

bem distante de ser construído com a participação da comunidade escolar. 

 Na concepção de Júlia (2001), não existe na História da Educação estudo 

mais tradicional que o das normas que regem as escolas ou os colégios, pois 

atingem mais facilmente os textos reguladores e os projetos pedagógicos que as 

próprias realidades. 

Para qualidade do processo educativo das escolas é necessário a 

participação de toda a comunidade nos processos de planejamento e decisões, pois  

[...] “a qualidade do ensino depende de que as pessoas afetadas por decisões 

institucionais exerçam o direito de participar desse processo de decisões, assim 

como tenham o dever de agir para implementá-las” (LÜCK, 2013, p. 48). 

Nesse sentido, não basta apenas contribuir elaboração e idealização das 

ações, é necessário participar da implementação de tais ações e promover nas suas 

práticas educativas o que foi planejado. 

É importante destacar que a relação amistosa entre gestão e comunidade 

escolar contribui para um sistema educacional dialógico, participativo e 

consequentemente e transformador. Sendo assim, Lück (2012) aborda que gestores 

que estabelecem interligações efetivas entre a e escola e comunidade, superam o a 

tendência do fechamento e do isolamento, por essa razão,  

[...] boas escolas aquelas abertas à comunidade, seja convidando 
seus membros a participarem como voluntários do processo escolar, 
seja levando os seus alunos na participarem das problemáticas de 
sua cidade, emprestando, desse modo, ao currículo, um sentindo de 
realidade, tal como deve ter (LÜCK, 2012, p. 113). 

 

 Uma gestão participativa pode contribuir para a inserção de toda comunidade 

escolar, professores, estudantes e pais, nos processos de planejamentos e reuniões 

de levantamento de demandas para a elaboração do PPP. Nesse processo, os 
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sujeitos colaboram com as suas experiências, por conhecerem as problemáticas 

sociais da comunidade. Esses assuntos que podem ser selecionados e fazerem 

parte do currículo escolar.   

Nesse processo de abertura para o acesso da comunidade escolar à 

realização de atividades participativas é necessário uma franca comunicação entre 

todos os envolvidos para a interação e a autonomia dos os sujeitos nas tomadas de 

decisões.  

Bordenave (2004) compara a falta de comunicação nas escolas aos cárceres, 

entre outras instituições sociais, organizadas e manejadas segundo modelos 

espúrios, os quais não respeitam as características e necessidades de vida 

individual e social. O fato é que, segundo o autor, a comunicação é a essência para 

o funcionamento das coisas, é uma necessidade básica do ser humano, do homem 

social, pois não existe sociedade sem comunicação nem comunicação sem 

sociedade. 

Ainda se tratando do âmbito escolar, o autor citado, compara às disciplinas 

escolares a estanques e a retalhos de problemas levando-nos a refletir a importância 

da interdisciplinaridade nas metodologias aplicadas pelos professores 

(BORDENAVE, 2004, grifo nosso).   

Nessa mesma perspectiva, recorremos também às reflexões de Pombo 

(2008) que traz alguns pressupostos da epistemologia da palavra 

“interdisciplinaridade”, afirmando que o seu conceito está atrelado aos limites do 

território de conhecimento.  

Na visão da autora, é importante ressaltar que as disciplinas escolares não 

devem ser fechadas, concluindo-se em si mesma, nem negar as temáticas e 

conteúdos de áreas de conhecimento diferentes da sua. As disciplinas devem está 

abertas a novos conhecimentos e possibilidades. 

Um olhar adicional pode ser encontrado em Fazenda (2011) ao afirmar que a 

interdisciplinaridade nasce da proposição de uma nova pedagogia, de novos 

objetivos e métodos que instaurem uma prática dialógica.  

O que se pretende na interdisciplinaridade, não é anular a 
contribuição de cada ciência em particular, mas, apenas, uma atitude 
que venha a impedir que se estabeleça a supremacia de 



28 

 

 

determinada ciência, em detrimento de outros aportes igualmente 
importantes (FAZENDA, 2011, p. 31).    

 

A afirmação posta emite a ideia de que o objetivo da interdisciplinaridade não 

é anular os conhecimentos científicos de uma determinada disciplina, mas uma 

forma de correlacionar os conteúdos de uma área de conhecimento.    

Corroborando com as reflexões apresentadas sobre interdisciplinaridade, 

Lopes e Macedo (2011), trazem algumas indagações, sobre os temas curriculares a 

serem trabalhados na escola, como: “o que é ser útil?” “útil para quê?” “quais 

experiências ou conteúdos mais úteis?” “como podem ser ordenados 

temporariamente?” “por onde começar?” 

Como embasamento para esses questionamentos, Mello (2014) afirma que é 

importante priorizar metodologias participativas e conteúdos significativos aos 

estudantes. Para o autor, o currículo é tudo aquilo que uma sociedade considera 

necessário para a aprendizagem dos estudantes ao longo de sua escolaridade, e 

que decisões sobre currículo envolvem diferentes concepções de mundo, de 

sociedade. 

Refletindo sobre os questionamentos apresentados é importante destacar que 

o currículo na perspectiva de uma gestão participativa traz conteúdos bem mais 

significativos para o processo de ensino e aprendizagem, visto que ele é elaborado 

com a colaboração de comunidade escolar, estando vinculado às demandas locais.  

             

2.2 O ECOSSISTEMA CAATINGAS NO ÂMBITO ESCOLAR   

 

Prado (2003), na sua obra “As Caatingas da América do Sul” ao falar sobre 

diversidade do ecossistema, afirma que é aceito o termo caatingas no plural, devido 

as suas diversidades de fisionomias, diferentes vegetações, bem como numerosas 

faces, tipos de solos, fauna e flora. 

O termo no plural “caatingas” destaca muito bem a variedade de riquezas e 

belezas encontradas na sua biodiversidade. O solo, a água, a fauna e a flora, 

formam uma biodiversidade legítima e exclusiva do Brasil. No entanto a sua 

conservação tem sido tema de discussão de várias intuições de ensino e órgãos 
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públicos, e sabendo que essas discussões ainda não são o suficiente. Entende-se 

que é necessário maiores ações concretas dentro das escolas e nas comunidades 

para viabilizar o cuidado com o ecossistema local.  

Siqueira-Filho, et al., (2012) em seu livro “Flora das Caatingas” retratam as 

complexidades das caatingas, que geralmente são mostradas pelas mídias através 

de imagens estereotipadas e desprezíveis, com rachaduras no solo, carcaças de 

animais que morreram de sede e de fome, mulheres do campo com um balde na 

cabeça e camponeses com enxadas nos ombros. 

Corroborando com o pensamento do autor, buscamos em Leal (2005) a 

afirmação de que para falar das caatingas, antes de mais nada, é preciso se despir 

de alguns preconceitos, principalmente daqueles relacionados aos aspectos da 

pobreza paisagística e da biodiversidade, características adotadas por quem 

desconhece a riqueza e importância desse ecossistema. 

 De acordo com Leal et al., (2005) as caatingas estendem-se por cerca de 

735.000km2 e grande parte das caatingas ficam situadas na região Nordeste, 

abrangendo os estados do Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. Uma pequena parte das caatingas se estendem 

também pelo vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. 

Figura 1 – Visão geral dos biomas brasileiro, em destaque as Caatingas  

 
3Fonte: (IBGE, 2004) 

  

                                                 
 
3 IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2004. Mapa de Biomas do Brasil. 

Disponível em <https:www.ibge.gov.br> Acesso em 27 fev. de 2018.   
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Compreende-se que a degradação ambiental das caatingas é, na maioria das 

vezes, provocada pela própria população local, que em busca do aumento das 

condições financeiras, explora e prejudica a natureza em busca do benefício próprio. 

Frey (2001) chama esse fator de “economia do sujeito”, explicando que boa parte 

dos problemas ambientais nos países em desenvolvimento, tem um caráter do tipo 

que prevalecem as ameaças diretas causadas pela população local, as quais trazem 

consigo um grande potencial de conflito. 

Tanto os problemas ambientais globais como os problemas 
ambientais locais são interconectados às grandes questões e temas 
preocupantes do processo de modernização: o modo prevalecente 
de desenvolvimento capitalista, o modo predatório de apropriação 
dos recursos naturais, os limites da capacidade de carga da terra, a 
justiça social, a questão da democratização, o crescente 
individualismo (FREY, 2001, p. 32). 

 

Nessa perspectiva, é fundamental desenvolver atividades voltadas para a 

importância da fauna e flora das caatingas nas escolas, pois muitas vezes por falta 

de informações a população provoca sérios danos ao meio ambiente, como o 

desflorestamento para usufruto da lenha, queimadas, caça predatória dos animais, 

desmatamento para criação de gado e cultivo agrícola. Isso é demonstrado quando 

Leal et al,. (2005), afirmam que se tem subestimado e dado pouca atenção à  

conservação da variada e marcante na paisagem das Caatingas. 

Apesar da extensa população presente regiões catingueiras e as 

complexidades da sua fauna e flora, Siqueira-Filho et al., (2012), informam que não 

há investimentos suficientes para suprir as necessidades demandadas pela 

sociedade e ecossistema, pois ainda há carência de políticas públicas e ações para 

o desenvolvimento regional.  

Nessa mesma linha de pensamento, Leal et al., (2005), dissertam que o 

descaso com as caatingas é comprovado quando se observa a falta de 

investimentos em pesquisas e estudos voltados para elas, os quais são bem 

escassos.  

Destarte das riquezas de solo, fauna e flora, dos ricos saberes dos povos das 

regiões catingueiras, ainda faltam políticas públicas de qualidade para o 

desenvolvimento territorial dessas áreas.   
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É importante, também, o investimento de políticas educacionais nas regiões 

das caatingas, com estruturas físicas escolares adequadas, investimento com 

transporte e merenda escolar de qualidade, assim como a preparação dos 

profissionais em educação para mediar o conhecimento científico, contribuindo para 

a formação do sujeito crítico e reflexivo às questões ambientais locais e sentimento 

de pertencimento ao bioma caatingas.   

De acordo com Arroyo (2011), a escola pode ser um lugar privilegiado de 

formação, de conhecimento e cultura, valores e identidades das crianças, 

adolescentes, jovens e adultos. Não para fechar horizontes, mas para abri-los ao 

mundo desde o campo, ou desde o chão em que pisam, desde suas vivências, sua 

identidade, valores e culturas, abrir-se ao que há de mais humano e avançado no 

mundo. 

Dessa forma, consideramos urgente que as instituições de ensino 

contextualizem os seus currículos às temáticas voltadas para as complexidades das 

caatingas, para o despertar crítico da sociedade aos cuidados com o bioma local.     

 

2.2.1 Educação Ambiental no contexto dos estudantes da zona rural 

 

A Lei 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em 

seu Artigo 2º, inciso X, garante a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, 

sendo um dos seus objetivos, capacitar a comunidade para participação ativa na 

defesa ambiental.  

Para maior efetivação da Educação Ambiental nas escolas da zona rural, são 

importantes ações para a sensibilização das comunidades campesinas para o 

reconhecimento das suas riquezas naturais, valorização do seu ambiente natural e 

mobilização para a conservação dos ecossistemas locais. Por conseguinte, cabe às 

instituições de ensino, no cumprimento da sua função social, o papel de corroborar 

para que os estudantes vindos do campo sintam-se pertencentes ao meio em que 

vivem. 

Percorrendo a LDBEN nº 9394/1996, observa-se que na oferta da Educação 

Básica para a população rural, os sistemas de ensino deverão promover as 
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adaptações necessárias de adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, com conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 

necessidades e interesses dos alunos do campo (BRASIL, 1996). 

Tendo em consideração o disposto acima, pode-se dizer que os sistemas de 

ensino tem a responsabilidade de adaptar suas metodologias e práticas 

pedagógicas de acordo com as necessidades locais dos estudantes.  

Compreendemos assim que o papel da escola vai muito além de um 

planejamento de aulas com temas voltados ao meio ambiente. É necessário um 

currículo voltado para as peculiaridades regionais, com temas significativos para a 

formação dos sujeitos do campo.  

 Para muitas escolas persiste o desafio de integrar as suas metodologias ao 

contexto local, principalmente quando se observa os currículos pautados às 

especificidades dos estudantes das zonas rurais.  

 Souza (2013) afirma que é na zona rural onde se encontram as maiores taxas 

de analfabetismo e o maior contingente de crianças fora da escola e que os 

currículos estão desvinculados das realidades, das necessidades, dos valores e dos 

interesses dos estudantes, o que impede que o aprendizado, de fato se transforme 

em um instrumento para o desenvolvimento local. 

De acordo com as concepções da autora, o currículo para o coletivo rural 

deve ser aquele que as temáticas escolhidas dialogam entre si e ao mesmo tempo 

se articulem com o cotidiano da comunidade.   

 Nessa perspectiva, as escolas das zonas rurais podem contribuir com os 

conhecimentos científicos no diálogo dos saberes empíricos trazidos pelo homem do 

campo, que aprende com as suas vivências, com os seus valores e suas 

experiências. Mussoi (2011) afirma que os valores, comportamentos, ideias e 

conceitos são resultados da construção histórica e da experiência adquirida pelos 

indivíduos, como construção social, em sua relação com a natureza e com sua 

realidade física e social. 

Essas questões são fundamentais para a formação do sujeito no meio rural. A 

falta de ações educacionais de sensibilização para às questões ambientais, faz com 

que o homem cause danos ao ambiente em busca do crescimento econômico. Tonet 

(2008) afirma que a degradação ambiental é uma consequência da busca pelo 
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desenvolvimento desenfreado, no qual o crescimento econômico é mais importante 

do que qualquer bem natural.  

Na agricultura o uso incontrolável de defensivos químicos contamina o solo, a 

água e o ar. Outro fator preocupante é o desmatamento para extração de madeiras 

ilegais, o desmatamento das matas ciliares e poluição dos rios por lixos, esgotos e 

dejetos humanos, que trazem uma imensa preocupação na maneira como o ser 

humano tem tratado a natureza. Problemáticas como essas poderiam ser evitadas e 

amenizadas através da sensibilização do sujeito por meio de uma boa base na 

Educação Ambiental.  

Percebe-se assim, a importância da implementação de ações educativas 

sustentáveis no âmbito escolar, nas quais o ser humano compreenda o seu papel na 

colaboração com os cuidados com o meio ambiente.  

 

2.3 A IMPORTÂNCIA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO REFUGIO DE VIDA 
SILVESTRE TATU-BOLA PARA O ECOSSITEMA CAATINGAS 

 

 

A criação de Unidades de Conservação pode ser vista como uma estratégia 

de conservação que contribui para a sensibilização das populações e agente 

públicos aos cuidados com a natureza, reforçando o cuidado com os ecossistemas 

locais.  

De acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

(BRASIL, 2000), a criação de uma Unidade deve ser precedida de estudos técnicos 

e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites 

mais adequados, mediante lei específica.  

O SNUC estabelece que os Refúgios de Vida Silvestre têm como objetivo 

básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus 

recursos naturais. Além disso, visa proteger ambientes naturais onde se asseguram 

condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 

local e da fauna residente ou migratória (BRASIL, 2000).  

Outrossim, é mencionado pelo SNUC que os órgãos executores articular-se-

ão com a comunidade científica com o propósito de incentivar o desenvolvimento de 
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pesquisas sobre a fauna, a flora e a ecologia das unidades de conservação e sobre 

formas de uso sustentável dos recursos naturais, valorizando-se o conhecimento 

das populações tradicionais. 

Nesse contexto as Unidades de Conservação são definidas como espaço 

territorial e seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, dividindo-se em dois grupos, as Unidades 

de Uso Sustentável e as Unidades de Proteção Integral. 

Na região do Sertão do Submédio São Francisco, em 2015, através do 

Decreto nº 41.546/2015, foi criada a Unidade de Conservação Refúgio de Vida 

Silvestre Tatu-Bola, caracterizada como a maior Unidade de Conservação do Estado 

de Pernambuco, a qual está no grupo de Unidades de Proteção Integral, de acordo 

com o SNUC de 2000.  

A totalidade da área da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre 

Tatu-Bola é de 110.110,25 ha (cento e dez mil, cento e dez vírgula cinco hectares) e 

está situada nos municípios de Lagoa Grande, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista, 

no Estado de Pernambuco (PERNAMBUCO, 2015). 

Seus objetivos estão voltados para a conservação do ecossistema, além do 

estímulo para pesquisa científica relacionada às caatingas, conforme demonstrado 

no Quadro 3.  

 

Quadro 3 - Objetivos da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre - 
Decreto nº 41.546/2015 

I. conservar amostras significativas das caatingas deste Estado, protegendo seu 

patrimônio genético e seus recursos naturais de forma a assegurar condições para 

existência, manutenção ou reprodução de espécies ou comunidades da flora e da fauna 

local, residente ou migratória;  

II. proteger e conservar espécies raras e endêmicas, em perigo ou ameaçadas de 

extinção, incluindo as áreas de ocorrências do tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), 

diminuindo a pressão de caça, reduzindo a perda de habitat e favorecendo a sua 

reintrodução nas áreas de ocorrências;  

III. estimular a pesquisa científica e a produção de conhecimento sobre as caatingas, em 

especial, as do Sertão do São Francisco, do Estado de Pernambuco, inclusive seus 

aspectos socioeconômicos e culturais;  

IV. promover atividades de Educação Ambiental que proporcionem à população local a 

compatibilização de suas atividades com a conservação dos recursos naturais e aos 
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4
Fonte: [Adaptado de (Decreto nº 41.546/2015)] 

 

Vários são os seus objetivos no tocante à Educação Ambiental e à 

conservação das caatingas, sobretudo as da região do São Francisco. As intenções 

descritas no decreto de criação da Unidade de Conservação reforçam a importância 

da informação à população local, para consciência e conservação das espécies de 

animais e vegetais existentes no Refúgio.  

A Unidade de Conservação citada encontra-se numa região bem complexa 

das caatingas, região semiárida, com clima, solo, fauna e flora peculiares do sertão 

nordestino.  Na Figura 2, apresentamos a aérea da Unidade de conservação em 

estudo.  

 

Figura 2 – Visão da área geográfica da Unidade de Conservação Refúgio de Vida 
Silvestre Tatu-bola 

 
5Fonte: Souza, Campelo e Silva (2018, p. 107). 

 

                                                 
4
  PERNAMBUCO. Decreto nº 41.546, de 16 de março de 2015. Cria o Refúgio de Vidas 

Silvestre (RVS) Tatu-bola. Diário Oficial do estado de Pernambuco. Pernambuco, 16 março de 2015. 
 
5
  SOUZA, Bruna Sá Rodrigues; CAMPELO, Maria Jaciane de Almeida; SILVA, Adriano Victor 

Lopes da Silva. Educação Ambiental: Uma análise do conhecimento de estudantes do ensino 
fundamental sobre tema técnicas de recuperação de áreas degradadas no Sertão Pernambucano. 
Revista Extensão. 13. ed. Cruz das Almas-BA, 2018.    

 

visitantes, informações sobre o bioma e sua biodiversidade; 

V. desenvolver ações coordenadas voltadas à conservação ambiental, à convivência com 

o semiárido e à promoção de incentivos, visando a melhoria da qualidade de vida da 

população local e o desenvolvimento sustentável na região. 
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O nome dessa Unidade de Conservação foi em homenagem ao Tatu-Bola 

(Tolypeutes Tricinctus), espécie que também foi inspiração para a criação do 

mascote da copa do mundo de 2014, sediada no Brasil, a fim de chamar a atenção 

da população para a ameaça de extinção que a referida espécie vem sofrendo. 

Além dessa espécie, várias outras que fazem parte da fauna e da flora das 

caatingas vêm sofrendo ameaça de extinção ao longo do tempo nessa região, 

devido a degradação ambiental, a caça predatória entre outros fatores causados 

pela população.  

Algumas dessas espécies endêmicas já entraram em extinção devido a falta 

de cuidado com a natureza. Siqueira-Filho et al., (2012) dissertam que o Rio São 

Francisco e o ecossistema caatingas sofrem com a degradação provocada pela 

sociedade. Os autores ressaltam que com o processo de povoamento, houve 

grandes perdas de espécies que são consideradas extintas na natureza a exemplo 

do pato mergulhão (Mergus octosetaceus), o qual precisa de águas limpas para 

sobreviver, e da arara-azul (cyanopsitta spixii) única arara endêmica da região do 

São Francisco.  

O autor ainda adverte que resgatar a paisagem natural é quase impossível e 

como consequência disso, há muitos prejuízos econômicos ambientais, daí é de 

suma importância de revitalização do rio das caatingas.   

Isso reforça a importância da criação da Unidade de Conservação Refúgio de 

Vida Silvestre Tatu-Bola para o ecossistema caatingas e para que suas ações 

educativas possam ser ofertadas a fim de sensibilizar toda a sociedade no 

reconhecimento e pertencimento desse patrimônio ambiental.    

 Compreendemos que com a criação dessa Unidade de Conservação a região 

do Sertão Submédio São Francisco ganha um patrimônio ambiental para o cuidado 

e zelo público, representando grande importância para pesquisas científicas, no 

tocante às complexidades das caatingas, à valorização da biodiversidade. 
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3 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a realização desse estudo voltado à contextualização do currículo 

escolar às peculiaridades locais do educandos, a pesquisa-ação foi a ferramenta 

metodológica utilizada com viés nas temáticas “Currículo”, “Caatingas” e “Unidade 

de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”.  

Dessa forma, surgiu esse estudo com viés numa pesquisa-ação, de 

abordagem qualitativa, natureza exploratória e características descritivas. Para a 

análise dos dados, foi utilizada a técnica de triangulação de métodos. 

 

3.1 A PESQUISA-AÇÃO 

 

 A pesquisa-ação foi realizada no âmbito da Escola Estadual Dr. Edison 

Nolasco em Petrolina - PE, junto a gestão e professores, a fim de investigar o 

currículo escolar, quanto a contextualização das temáticas “Caatingas” e “Unidade 

de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. Além de analisar as práticas 

pedagógicas utilizadas pelos professores no que diz respeito à educação ambiental. 

 Durante as reuniões de planejamento das ações realizadas, foi demandado 

pela gestão e professores a oferta de Formação Pedagógica aos professores, 

gestão e equipe administrativa sobre o currículo escolar no contexto das caatingas; 

além de Oficinas Temáticas a toda comunidade escolar sobre a importância da 

conservação das caatingas.  Tais ações foram concretizadas durante a realização 

desse trabalho. 

Segundo Tripp (2005), a pesquisa-ação é um termo genérico para qualquer 

processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática 

entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. Planeja-se,    

implementa-se, descreve-se e avalia-se6 uma mudança para a melhora de sua 

prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto 

da própria investigação.  

                                                 

6  TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 31, n. 3, set./dez. 2005, p. 443-466. 
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Para tanto, o referido estudo seguiu o modelo padrão investigativo do ciclo 

básico da investigação-ação, de acordo com a figura abaixo. 

 

Figura 3 - Representação do ciclo básico da investigação-ação 

 

 

7
Fonte: Adaptado de Tripp (2005) 

 

O estudo se apresenta-se seguindo o modelo do ciclo básico de quatro fases, 

que Tripp (2005) chama de “investigação-ação”: 

i. Planejamento através da análise documental e aplicação de questionários; 

ii. Ação através da promoção de Formação Pedagógica aos professores e 

equipe pedagógica sobre o currículo no contexto das caatingas, bem como 

oficinas temáticas à comunidade escolar sobre a conservação das caatingas;  

iii. Descrição dos dados obtidos com resultado das ações; 

iv. Avaliação dos resultados obtidos no decorrer do estudo. 

 

 

                                                 
 
7
  TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v. 31, n. 3, set./dez. 2005, p. 443-466. 

AÇÃO  

INVESTIGAÇÃO 
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3.1.1 Local da realização da pesquisa 

 

Este estudo foi desenvolvido no âmbito da Escola Estadual Dr. Edison 

Nolasco, localizada no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho, C1, na zona rural 

da cidade de Petrolina no estado de Pernambuco, ao lado do Campus Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Vale do São Francisco.  

Essa instituição educacional atua no Ensino Fundamental e Médio, nos turnos 

matutino e vespertino e na Educação de Jovens e Adultos - EJA, no turno noturno. 

Iniciou seu funcionamento em 1984, de acordo com o Decreto 9.285/84. O nome da 

escola foi uma homenagem póstuma ao Engenheiro Edison Nolasco, funcionário de 

carreira da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba – CODEVASF8.  

Os estudantes da escola residem no Projeto de Irrigação Senador Nilo 

Coelho, C1 e em outras vilas projetadas pela CODEVASF e pelo Programa Federal 

de Reforma Agrária, nas Vilas MN1, MN2, Porteiras, Maria Tereza, KM-25 e nos 

Assentamentos Mandacaru e Terra da Liberdade9.  

 

3.1.2 População Estudada  

 

A população estudada na pesquisa está composta pelos professores do 

Ensino Fundamental II e Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco, que 

atuam nas disciplinas de Português, Geografia, Biologia, Ciências, História, Artes, 

Inglês, Sociologia, Filosofia, Matemática, Química e Física. 

 

3.1.3 Etapas da Pesquisa-Ação 

 

Foram realizadas três reuniões com a participação dos gestores e de alguns 

professores da escola para planejamento das ações a serem realizadas na escola. 

                                                 
 
8
  Fonte: Memorial da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco (2016). 

9
  Fonte: Memorial da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco (2016). 
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A primeira reunião teve como objetivo a apresentação do trabalho e 

planejamento das fases do estudo, de acordo com a disponibilidade do calendário 

escolar e as demandas levantadas pelos participantes.   

Na segunda reunião na escola, foram entregues os questionários a 13 (treze) 

professores, no intuito de analisar as ações educativas utilizadas pelos professores, 

quanto às temáticas “Currículo”, “Ecossistema Caatingas” e “Unidade de 

Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. 

 Enquanto que a terceira reunião foi realizada com os gestores da escola, 

momento em que tivemos a oportunidade de analisar o Projeto Político Pedagógico-

PPP da escola, anotando os dados encontrados em diário de campo.  

Posteriormente às reuniões com gestores e professores para alinhamento das 

ações realizadas, foram agendadas a Formação Pedagógica aos professores, 

gestores, e equipe administrativa, bem como as Oficinas Temáticas a toda 

comunidade escolar. Essas ações aconteceram no período de fevereiro a maio de 

2018.  

 

3.1.4 Público beneficiado pela Formação Pedagógica sobre currículo no 

contexto das caatingas 

 

Gestores e professores e equipe administrativa da Escola Estadual Dr. Edison 

Nolasco. 

 

3.1.5 Público beneficiado pelas Oficinas Temáticas 

 

Toda comunidade escolar, gestores, professores, equipe administrativa e 

estudantes. 

 

3.2 NATUREZA EXPLORATÓRIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa exploratória se deu através do levantamento bibliográfico e do 

estudo documental, que segundo Gil (2008), tem como principal finalidade 
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desenvolver, esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  

 

3.3 ABORDAGEM QUALITATIVA DA PESQUISA  

 

Por realizarmos este estudo com professores e gestores no âmbito escolar, 

vivenciando as experiências docentes, de acordo com as práticas, os valores e as 

aspirações dos indivíduos, a pesquisa caracteriza-se na abordagem qualitativa, que 

segundo Minayo (2001), responde a questões muito particulares do estudo. 

Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que 
não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 
processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p. 21). 

 

3.4 CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa realizada tem característica descritiva, por utilizarmos a 

transcrição da análise documental em diário de campo, assim como dados dos 

questionários realizados aos professores. Indicam Ludke e André (2014) que o 

material obtido nessas pesquisas é rico em descrições de pessoas, situações e 

acontecimentos, as autoras incluem transcrição de depoimentos, fotografias, 

desenhos e extratos de vários tipos de documentos. 

 

3.4.1 Análise documental 

 

 Para a pesquisa documental foram analisados o PPP da escola e um 

memorial, com os registros históricos e trajetória dos processos pedagógicos da 

escola. Os resultados desses tópicos foram registrados em diário de campo, 

instrumento da pesquisa. A análise documental se baseou nas visões de Ludke e 

André (2014), em que ela se constitui numa técnica valiosa de abordagem de dados 
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qualitativos, seja complementando as informações obtidas por outras técnicas seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema.  

 

3.4.2 Questionários aplicados  

 

Os questionários foram aplicados a 13 (treze) professores da escola, o qual 

está estruturado em três seções, seguindo às temáticas “Currículo”, “Caatingas” e 

“Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”.  

Para a elaboração das perguntas foram considerados aspectos que avaliam 

as práticas professores no que diz respeito às temáticas apresentadas, com a 

perspectiva de que:   

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação 
composta por um conjunto de questões que são submetidas a 
pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 
crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, 
temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2008, 21). 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS ATRAVÉS DA TÉCNICA DE TRIANGULAÇÃO DE 

MÉTODOS 

 

Para análise dos dados, foi utilizada a técnica de triangulação de métodos. 

Essa técnica possibilita que se aumente a consistência das conclusões. 

 
A opção pela análise por triangulação de métodos significa adotar um 
comportamento reflexivo-conceitual e prático do objeto de estudo da 
pesquisa sob diferentes perspectivas, o que possibilita 
complementar, com riqueza de interpretações, a temática pesquisada 
(MARCONDES e BRISOLA, 2014, p. 206). 
 
 

Ainda segundo os autores, essa análise dos dados é feita em momentos 

distintos, mas que dialogam com o objeto de estudo, que é destacado na Figura 4.  
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Figura 4 - Triangulação de Método 
 

 
10Fonte: Adaptado de Marcondes e Brisola (2014). 

 

Seguindo essa sistemática, utilizamos esse método para a interpretação dos 

dados obtidos nesse estudo. As etapas da análise por triangulação de métodos se 

deu da seguinte forma e consecutivamente: 

i. Dados empíricos – dados obtidos no campo da pesquisa, através do estudo 

documental e questionários aplicados aos professores. Esses dados foram 

transcritos no diário de campo, ferramenta da pesquisa; 

ii. Diálogo com os autores – análise dos dados empíricos, os quais foram 

obtidos no campo da pesquisa, em diálogo com o estudo do referencial 

teórico; 

iii. Análise de Conjuntura – interpretação dos dados da pesquisa, através da 

comparação entre os dados empíricos e o referencial teórico do trabalho.   

 

 

 

                                                 
 
10

  Triangulação de métodos - MARCONDES, Nilsen Aparecida Vieira; BRISOLA, Elisa Maria 
Andrade. Análise por triangulação de métodos: um referencial para pesquisas qualitativas. Revista 
Univap. v. 20, n. 35, São Paulo, 2014. Disponível em: 
<http://revista.univap.br/index.php/revistaunivap/> Acesso: 18 dez. de 2017. 
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3.6 GARANTIAS ÉTICAS AOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Antes da realização do estudo, o Projeto de Pesquisa foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco – Univasf. 

Os participantes da pesquisa foram informados sobre os objetivos do estudo, 

sigilo, riscos e benefícios. Assim, esta pesquisa deu garantias éticas, através do 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE, no qual os participantes foram 

informados de que a participação na pesquisa é voluntária, de que as respostas 

serão mantidas em sigilo e de que eles terão acesso pleno às informações sobre o 

estudo. Os participantes tiveram liberdade e integridade de participarem ou não da 

pesquisa.  

 

3.7 PRODUTO FINAL DO ESTUDO 

 

Para continuidade desse estudo junto a comunidade escolar, bem como a  

interação e integralização dos envolvidos, foi construído um Website, a ser utilizado 

pelos professores e estudantes como instrumento didático, onde constam os 

registros das atividades realizadas ao longo da pesquisa-ação, informações sobre o 

currículo escolar, a importância da conservação do Ecossistema Caatingas e uma 

abordagem sobre a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-bola.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA  

 

4.1  DESCRIÇÃO DOS DADOS OBTIDOS NA PESQUISA DOCUMENTAL  

 

 Para a pesquisa documental, foram analisados o Projeto Político Pedagógico-

PPP do ano de 2017, um memorial da escola do ano de 2016, com os registros 

históricos e trajetória dos processos pedagógicos da Escola Estadual Dr. Edison 

Nolasco.  

Foram analisados seis tópicos do Projeto Político Pedagógico da Escola, de 

2017, conforme seguem descritos: 

 

1. atuação da gestão escolar; 

2. princípios do ensino; 

3. formação dos educandos; 

4. função social da escola; 

5. temas transversais, e  

6. educação básica para a população rural. 

 

Os resultados desses tópicos foram registrados em diário de campo, 

instrumento da pesquisa, e apresentados nos quadros descritivos desse estudo a 

seguir. 

 

i. Os documentos analisados demonstraram que a instituição de ensino, não é 

classificada como Escola Rural, no entanto, todos os seus estudantes são das 

comunidades rurais, entre eles filhos de colonos e trabalhadores do campo 

residentes na Vila CS-1, Projeto Senador Nilo e outras comunidades rurais 

circunvizinhas.  

ii. A escola oferece a modalidade Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), o 

Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos. Essas modalidades estão 
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distribuídas em três turnos, manhã (4 turmas), tarde (5 turmas) e noite (3 

turmas). No Quadro 4, é possível observar quantitativo de estudante por 

turno.  

 

Quadro 4 – Representação do quantitativo de estudante por turno  

Turno  Total   

Matutino 187  

Vespertino  208 

Noturno 111 

Total Geral  506 

11Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

iii. O Quadro 5 demonstra que a instituição conta com uma equipe completa para 

desempenhar as diversas atividades funcionais, como a direção, docência, 

gestão, educador de apoio, analista educacional, copeiro(a), auxiliar de 

higiene, auxiliar administrativo, porteiro e agente administrativo.  

 

Quadro 5 – Representação do quantitativo de funcionários da escola  

Turno  Total   

Diretor  01 

Gestor 01 

Gestor adjunto 01 

Professores 15 

Educadora de apoio 01 

Analista educacional 01 

Auxiliar administrativo 03 

Agentes administrativos 02 

Copeira 01 

Auxiliar de higiene  02 

Porteiro  01 

12Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

                                                 
11

  Dados obtidos Projeto Político Pedagógico da Escola (2017) 
12

  Dados obtidos Projeto Político Pedagógico da Escola (2017) 
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No Quadro 6 estão relacionados os tópicos que foram levantados no Projeto 

Político Pedagógico da Escola e anotados em diário de campo, bem como a 

descrição dos dados encontrados. 

 

Quadro 6 – Descrição dos tópicos levantados na análise documental do PPP 
da escola, conforme objeto desse estudo 

Tópicos Temas analisados  Dados encontrados  

01 Sobre a atuação da 
gestão escolar 

 O Projeto Político Pedagógico descreve a 
Gestão escolar como participativa e 
democrática 

02 Sobre os princípios do 
ensino  

 liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 
divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber;  

 pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; 

 respeito à liberdade e apreço à tolerância;  

 valorização do profissional da educação escolar; 

 gestão democrática do ensino público, na forma 
desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; 

 garantia de padrão de qualidade; 

 valorização da experiência extra-escolar;  

 vinculação entre a educação escolar, o trabalho e 
as práticas sociais. 

03 Sobre o currículo 
escolar na formação 
dos estudantes 

Currículo da escola preza em proporcionar ao aluno 
na sua formação: 

 o domínio da leitura; 

 da escrita;  

 do calculo, 

  da compreensão do ambiente natural, social, 
politico, cientifico e ético. 

04 Sobre a função social 
da escola  

 parceria com a comunidade; 

 exercendo o seu papel de instituição educadora; 

 desenvolvimento integral do aluno e exercício 
pleno da cidadania. 

05 Sobre os temas 
transversais 

  Ética; 

  saúde e oriental sexual; 

  meio ambiente; 

  trabalho e consumo. 

06 Educação básica para  Calendário escolar regular para estudantes da 
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a população rural zona rural. 

13Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

4.1.1 Análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa documental 

 

TÓPICO 1 – Sobre a atuação gestão escolar 

 

Sobre a gestão escolar, observamos que o PPP descreve a gestão escolar 

como participativa e democrática.  

Pelas razões já enunciadas, é de suma importância que a gestão escolar se 

apresente de forma participativa e democrática, que busque o diálogo para 

estabelecer parâmetros para prática pedagógica eficiente, alcançando a sua 

identidade no processo de ensino e aprendizagem, considerando o contexto 

vivenciado pelos alunos. 

A democracia no âmbito escolar é defendida por Lück (2013) como uma ação 

de condição fundamental para um coletivo atuante. Por isso, entendemos que: 

A democracia se expressa como condição fundamental para que a 
organização escolar se traduza em um coletivo atuante, cujo deveres 
emanam dele mesmo, a partir de sua maturidade social, e se 
configuram em expressão e identidade, que se renova e se supera 
continuamente (LÜCK, 2013, p. 56).  

 

Sobre a gestão participativa, a autora acima traz importantes contribuições ao 

afirmar que a participação se manifesta num processo dinâmico e não linear, 

correspondente à democratização da tomada de decisão e também atuação 

comprometida de profissionais na escola, orientando-se por valores, princípios e 

objetivos (LÜCK, 2013, grifo nosso). 

 

 

 
                                                 
 
13

  Dados obtidos Projeto Político Pedagógico da Escola (2017) 
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 TÓPICO 2 – Sobre os princípios do ensino  

 

Sobre os princípios do ensino, o PPP da escola traz alguns princípios, os 

quais se apresentam em consonância, aos princípios estabelecidos no artigo 3° da 

LDBEN nº 9394 de 1996, tais como:  

   liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, 

a arte e o saber; 

 pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 

 respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

 valorização do profissional da educação escolar; 

 gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

 garantia de padrão de qualidade; 

 valorização da experiência extra-escolar; 

 vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

 

TÓPICO 3 - Sobre o currículo escolar na formação dos estudantes 

 

O currículo da escola preza em proporcionar ao aluno na sua formação o 

domínio da leitura, da escrita e do cálculo, da compreensão do ambiente natural, 

social, político, científico e ético, apresentando em consonância com o Artigo 32 da 

LDBEN nº 9394/1996, no que diz respeito aos objetivos da formação do aluno no 

Ensino Fundamental. 

 

TÓPICO 4 – Sobre a função social da escola  

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN´s, de 1997, estabelecem que as 

escolas brasileiras, para exercerem a função social, precisam possibilitar o cultivo 

cultural e social, considerando as expectativas e as necessidades da comunidade 

envolvida diretamente no processo educativo, como estudantes, pais e professores.  



50 

 

 

Sendo assim, o PPP dialoga com os PCN’s ao colocar que a escola está em 

parceria com a comunidade, exercendo o seu papel de instituição educadora, para o 

desenvolvimento integral do aluno e exercício pleno da cidadania.  

 

TÓPICO 5 - Sobre os temas transversais 

 

O PPP da escola destaca que trabalha com os temas transversais nas suas 

aulas, como ética, saúde e orientação sexual, meio ambiente, trabalho e consumo.  

No entanto, ficou evidente que em nenhuma dessas temáticas o documento 

orienta para as peculiaridades regionais e locais dos estudantes e da escola. Os 

temas estão expostos de forma superficial sem demonstrar nenhuma 

contextualização com as vivencias dos estudantes, do seu convívio com o trabalho 

agrícola, com saúde do homem do campo, nem tão pouco sobre as peculiaridades 

do nosso ecossistema das caatingas. 

Os PCN´s de 1997 ressaltam que a grande abrangência dos temas não 

significa que devam ser tratados de igual forma, pois exigem adaptações para que 

possam corresponder às reais necessidades de cada região ou mesmo de cada 

escola.  

 

TÓPICO 6 - Educação Básica para a população rural 

 

Nota-se que a escola trabalha com um calendário regular, mesmo no período 

das safras da cultura irrigada. Isso compromete o rendimento escolar e a frequência 

dos estudantes que precisam ajudar as suas famílias no período colheita.  

No artigo 28 da LDBEN nº 9394/1996, é estabelecido que na Educação Básica 

para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações 

necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, com 

a organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas (BRASIL, 1996, p. 17, grifo nosso). 
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4.2 DESCRIÇÃO DOS DADOS OBTIDOS NOS QUESTIONÁRIOS APLICADOS 

AOS PROFESSORES  

 

Os questionários foram aplicados aos professores da escola, os quais estão 

compostos por 4 (quatro) seções. De uma população de 15 docentes, os 

questionários foram respondidos por 13 (treze) professores que atuam nas 

disciplinas de Português, Geografia, Biologia, Ciências, História, Artes, Inglês, 

Sociologia, Filosofia, Matemática, Química e Física. 

Levando em consideração que a maioria dos docentes leciona em mais de 

uma disciplina, para alguns professores obtivemos mais de uma área de atuação por 

questionário respondido:  

 

Disciplina de Português – obtivemos respostas de 4(quatro) professores que 

atuam nessa área;  

Disciplina de Artes – obtivemos respostas de 2 (duas) professores que atuam 

nessa área; 

Disciplina de Inglês - obtivemos respostas de 3 (três) professores que atuam nessa 

área; 

Disciplina de Filosofia - obtivemos respostas de 1 (um) professor que atua nessa 

área; 

Disciplina de Biologia - obtivemos respostas de 2 (dois) professores que atuam 

nessa área;   

Disciplina de Ciências - obtivemos respostas de 2 (dois) professores que atuam 

nessa área;  

Disciplina de Sociologia - obtivemos respostas de 2 (dois) professores que atuam 

nessa área; 

Disciplina de História - obtivemos respostas de 2 (dois) professores que atuam 

nessa área;  

Disciplina de Geografia – obtivemos respostas de 1 (um) professor que atua nessa 

área; 

Disciplina de Matemática – obtivemos respostas de 3 (três) professores que atuam 

nessa área; 



52 

 

 

Disciplina de Física - obtivemos respostas de 3 (três) professores que atuam nessa 

disciplina;   

Disciplina de Química - obtivemos respostas de 1 (um) professor que atua nessa 

disciplina. 

 

No Quadro 7, apresentamos os professores, suas respectivas formações e as 

disciplinas que atuam na escola. Para resguardar as suas identidades, usamos as 

letras do alfabeto para nos referir a esses profissionais.  

 
 

Quadro 7 – Visão geral do equivalente professor / disciplinas ministradas na escola 
estudada 

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
 

 
Professor 

 
Formação 

 
Disciplina (s) 

 

“A” Licenciatura em Letras Português  

“B” Licenciatura em Letras  Português 
Artes 
Inglês  
Sociologia  

“C” Licenciatura em Letras  Português 
Inglês   

“D” Licenciatura em Letras língua 
portuguesa 

Português 
Artes 
Inglês 

“E” Licenciatura Ciências Biológicas Biologia 

“F” Licenciatura em Matemática  Biologia 
Ciências 

“G” Licenciatura em Matemática Ciências  

“H” Licenciatura em História e 
Pedagogia  

Geografia 

“I” Licenciatura História História 
Filosofia 
Sociologia 

“J” Licenciatura História História 
“K” Licenciatura Matemática Matemática  

Física 
“L” Licenciatura em Matemática  Matemática  

Física 

“M” Licenciatura em Matemática Matemática 
Física 
Química  



53 

 

 

A divisão das seções dos questionários seguiu o critério de temática 

investigada, quatro SEÇÕES, sendo que a primeira corresponde aos dados 

pessoais dos professores, atendendo às temáticas “Currículo”, “Caatingas” e 

“Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”.  

Para a elaboração das perguntas foram considerados aspectos que avaliam 

as práticas docentes no que diz respeito às temáticas apresentadas: 

 

SEÇÃO - 1 - Informações pessoais dos respondentes;  

SEÇÃO - 2 -  O Currículo Escolar, composta por quatro questões; 

SEÇÃO - 3 - O Ecossistema Caatingas, composta por três questões; 

SEÇÃO - 4 - Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola, 
composta por quatro questões. 

 

4.2.1 SEÇÃO 1 do questionário - Informações pessoais  

 

Quadro 8 – Descrição dos dados obtidos na SEÇÃO 1 dos questionários – 
Informações Pessoais dos docentes   

Gênero 

Feminino 10 docentes  

Masculino  3 docentes 

Faixa etária 

de 18 a 30 anos 2 docentes 

de 30 a 50 anos 8 docentes 

mais de 50 anos 3 docentes 

Graduação / Pós-Graduação 

Graduação 1 docente  

Especialização 10 docentes 

Mestrado 2 docentes  

                             Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

No Quadro 8, observamos que a escola Dr. Edison Nolasco conta com uma 

atuação feminina expressiva, visto que a maioria são mulheres no quadro de 

docentes.  
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Chama-nos a atenção, também, o fato da maioria dos/as professores/as ter 

faixa etária entre 30 e 50 anos. Além de disso, a maioria possui Pós-Graduação, o 

que é um grande avanço para uma instituição de ensino ter seus profissionais 

qualificados para lecionar nas disciplinas da sua competência.    

 

4.2.2 Análise e interpretação dos dados obtidos na SEÇÃO 2 dos questionários    

 

Quadro 9 – Descrição dos dados obtidos na Seção 2 dos questionários - Visão das 
respostas dos professores por disciplinas  

Total de professores respondentes  
 

13 

QUESTÃO 
01 

Na parte diversificada do currículo, você 
contextualiza o ecossistema das caatingas nas 

suas aulas? 

Sim - 39%  
Não - 46% 
Às vezes – 15%  

 
 

 

Respostas  
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Sim 1 1 1 2 2 1 1 1 1    

Não 2     1 2 1  3 1 3 

Às vezes 1  1          

Total de professores respondentes  
 

13 

 QUESTÃO 
 

02 

Você considera que a elaboração do Currículo 
da sua Instituição seja participativo (todos 

participam da elaboração)? 

Sim – 69% 
Não - 8% 
Às vezes – 23%  

 

 

Respostas  
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Sim 4 1 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 

Não          1  1 

Às vezes   1 1 1        

Total de professores respondentes  
 

13 

 QUESTÃO 
 

03 

Há algum projeto que contempla a Educação 
Ambiental, em específico o Ecossistema das 

Caatingas? 

Sim – 46%  
Não – 46% 
Às vezes – 8%  
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Sim 2 1 1 1  1 1 1     

Não 2   1 2 1 2 1 1 3 1 3 

Às vezes   1          

Total de professores respondentes  
 

13 

  
 
 
QUESTÃO 

 
04 

No contexto da Educação Ambiental, em 
específico o ecossistema das caatingas, 
algum(uns) do(s) tema(s) abaixo é/são 
trabalhado(s) nas suas aulas?  
 
Arborização; recuperação de áreas degradadas; 
espécies ou plantas endêmicas das caatingas; 
horta comunitária; cuidados com uso de 
agrotóxicos; lixo; reciclagem. 
 Outros; 
 Nenhum 

 
Sim – 69% 
Não – 31% 
 

 

Respostas  
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Sim 2 1 2 2  1 2   3 1 3 

Não 2    2 1 1 2 1    

Às vezes             

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

 

QUESTÃO 1 – Seção 2 

 

Através das respostas obtidas no questionário, constatamos um expressivo 

número de docentes que contextualiza o ecossistema caatingas nas suas aulas, 

contribuindo assim, para a formação do sujeito crítico e reflexivo com relação às 

peculiaridades do bioma local, bem como atendendo ao artigo 26 LDBEN nº 

9394/1996. 

 [...] os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 

devem ter um base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e 

em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos (BRASIL, 1996). 

 

Através do que é apresentado pela legislação brasileira, fica evidente a 

importância de implementação de ações para a sensibilização dos professores no 
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tocante a contextualização dos temas locais da sociedade em suas aulas, 

independentemente da área de atuação, seja nas ciências humanas ou ciências 

exatas.     

 

QUESTÃO 2 – Seção 2 

 

Sobre a elaboração do currículo da instituição, a maioria dos professores 

respondeu positivamente, afirmando que a elaboração do currículo é feita de 

participativa.  

É de suma importância a participação de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educacional, seja na elaboração do Projeto Político Pedagógico ou no 

planejamento das disciplinas e atividades didáticas. Acerca da participação dos 

sujeitos nos planejamentos, Bordenave (1994, p. 36) assegura que 

[...] o planejamento participativo tem o seu lado positivo, pois a 
participação, mesmo que concedida, encerra em si mesma um 
potencial de crescimento da consonância crítica, da capacidade de 
tomar decisões, adquirir poder (BORDENAVE, 1994, p. 36, grifo do 
autor). 

 

É importante frisar que a participação aproxima os indivíduos e contribui para 

interação e coletividade dos sujeitos nos processos pedagógicos e crescimento 

mútuo. 

Seguindo essas premissas, sublinhamos que “[...] a participação constitui 

numa forma significativa, ao promover maior aproximação entre os membros da 

escola, reduzir desigualdades entre eles” (LÜCK, 2013, p. 57). 

 

QUESTÃO 3 – Seção 2 

 

Ao serem questionados se há na instituição de ensino algum projeto que 

contempla a Educação Ambiental, em específico o Ecossistema das Caatingas, 

metade dos professores responderam positivamente. Através das respostas, 
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constatamos que os docentes que afirmaram haver projetos voltados a essas 

temáticas são da área das ciências humanas.  

Compreendemos, assim, que para a integralização das práticas 

interdisciplinares o ideal é que na escola implemente projetos voltados à “educação 

ambiental” e “ecossistema caatingas” para todas as áreas de conhecimento, 

incluindo as disciplinas da área das ciências exatas. 

 

QUESTÃO 4 – Seção 2 

 

Através das respostas obtidas na pesquisa, verificamos que a maioria dos 

professores afirma que trabalha, os temas arborização; recuperação de áreas 

degradadas; espécies ou plantas endêmicas das caatingas; no contexto da 

educação ambiental, em específico o ecossistema das caatingas.  

 

4.2.3 Análise e interpretação dos dados obtidos na SEÇÃO 3 dos questionários  

 

Quadro 10 – Descrição dos dados obtidos na Seção 3 dos questionários - Visão das 
respostas dos professores por disciplinas  

Total de professores respondentes  
 

13 

QUESTÃO 
 

01 

Na sua Instituição de ensino, há a 
comemoração ou alguma atividade no “dia 
nacional da Caatinga”? 
 

Não – 69% 
Às vezes – 31%  
 

 

 

Respostas  
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Sim             

Não 4  1 1 1 2 3 2 1 3 1 3 

Às vezes  1 1 1 1        

Total de professores respondentes  
 

13 

QUESTÃO 

02 

Os livros didáticos utilizados na sua instituição 
trazem temas aprofundados sobre o 
ecossistema das caatingas?  
  

Sim – 54% 
Não – 38% 
Às vezes – 8%  
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Respostas  
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Sim 3  2 1 2 2 2 2 1    

Não 1   1   1   3 1 3 

Às vezes  1           

Total de professores respondentes  
 

13 

QUESTÃO 
03 

Trabalha com algum projeto didático sobre o 
Ecossistema das Caatingas? 

 

Sim – 15% 
Não – 77% 
Às vezes – 8%  
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Sim 1    1 1 1 1     

Não 3  2 2 1 1 2 1 1 3 1 3 

Às vezes  1           

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

QUESTÃO 1 – Seção 3 

 

Aos serem questionados se na instituição de ensino há a comemoração ou 

alguma atividade no “dia nacional da caatinga”, a maioria dos docentes respondeu 

que não há nenhuma atividade voltada ao ecossistema caatingas.  

Nas questões abertas do questionário, alguns professores colocaram que 

desconhecem a data comemorativa do “dia nacional da caatinga”, mas que na 

semana comemorativa do meio ambiente e no dia mundial da água trabalham 

atividades didáticas referentes ao ecossistema local.  

O dia nacional da caatinga foi instituído pelo Decreto Federal de 2003, para 

ser comemorado no dia 28 de abril de cada ano. Para tanto, é de suma importância 

que as instituições de ensino, especialmente aquelas que estão inseridas no referido 

bioma, possam realizar atividades pedagógicas para informar e sensibilizar a 

população acerca das complexidades das caatingas.  
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QUESTÃO 2 – Seção 3 

 

Na questão sobre os livros didáticos utilizados na instituição, se os mesmos 

trazem temas sobre o ecossistema das caatingas, a maioria dos professores 

respondeu positivamente, afirmando que os livros apresentam o ecossistema 

caatinga.  

Ao analisar as questões abertas dos questionários, constatamos que os nos 

relatos dos professores que os livros didáticos, apesar de apresentam as caatingas, 

abordam esse ecossistema sem aprofundamento e de forma superficial, assim como 

tratam de outros ecossistemas brasileiros. Professores das disciplinas de geografia, 

de biologia e de ciências, relataram a necessidade de maior ênfase do ecossistema 

local nos materiais didáticos e que buscam em pesquisas na internet e participam de 

eventos para levar mais conhecimento aos seus alunos. 

O fato é que o descaso do material didático ao ecossistema local, não 

contribuirá para uma formação adequada do estudante dentro do seu contexto 

ambiental. Além disso, não colabora para que o indivíduo sinta-se pertencente do 

meio em que vive.   

Ao fazer uma reflexão sobre o bioma das caatingas nos livros didáticos Sena 

(2013) afirma que ainda se pregam conceitos de que o ecossistema caatingas é 

seco e ríspido e por isso renega-se o único bioma que de fato só existe no Brasil. A 

autora ressalta que esse bioma é negado, é estereotipado e sempre associado a 

opiniões pessoais que transmitem colonialidade e que não despertam o sentimento 

de pertencimento ou sequer uma relação compatrícia. 

 

QUESTÃO 3 – Seção 3 

 

Através das respostas obtidas nessa questão notamos que a maioria dos 

professores não trabalham explicitamente com projetos didáticos sobre o 

ecossistema local, o que confirma e reforça a possibilidade da implementação dessa 

temática no Projeto Político Pedagógico da escola. 
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4.2.4 Análise e interpretação dos dados obtidos na SEÇÃO 4 dos questionários    

 

Quadro 11 – Descrição dos dados obtidos na Seção 4 dos questionários - Visão das 
respostas dos professores por disciplinas  

Total de professores respondentes  
 

13 

 
QUESTÃO 

01 

Você tem conhecimento da criação da Unidade 
de Conservação Refúgio de Vida Silvestre 
(RVS) Tatu-Bola?  
 

Sim – 31% 
Não – 69% 
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Sim  1 1 1 2   1 1    

Não 4  1 1  2 3 1  3 1 3 

Às vezes             

Total de professores respondentes  
 

13 

 
QUESTÃO 

02 

Você sabe a importância do Refugio de Vida 
Silvestre Tatu-Bola para o contexto da 
Educação Ambiental na sua escola?  
 

Sim – 31% 
Não – 69% 
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Sim  1 2 1 1   1     

Não 4   1 1 2 3 1 1 3 1 3 

Às vezes             

Total de professores respondentes  
 

13 

 
 

QUESTÃO 
03 

Em suas aulas você contextualiza o Refugio de 
Vida Silvestre Tatu-Bola ou outras de Unidades 
de Conservação existentes? 
 

 

Sim – 23% 
Não – 77% 
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Sim  1 1 1    1  1  1 

Não 4  1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 

Às vezes             

Total de professores respondentes  
 

13 
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04 Há no PPP da escola temas voltados para a 
conservação ambiental e a importância de 
Unidades de Conservação?  

Sim – 31% 
Não – 54% 
Às vezes – 15% 
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Sim 

1  1 1 1  1   1  1 

Não 3  1 1  2 2 1  2 1 2 

Às vezes   1   1   1 1    

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

QUESTÃO 1 – Seção 4 

 

Quanto à Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola, os 

dados demonstram que a maioria dos professores não tem conhecimento da sua 

criação. 

 

QUESTÃO 2 – Seção 4 

 

Na questão, sobre a importância da Unidade de Conservação Refugio de Vida 

Silvestre Tatu-Bola para o contexto da Educação Ambiental na escola, a maioria dos 

professores também afirma não saber da sua importância. 

 

QUESTÃO 3 – Seção 4 

 

Nessa questão a maioria dos professores respondeu não contextualizar, em 

suas aulas, a temática Unidade de Conservação Refugio de Vida Silvestre Tatu-

Bola, nem outras Unidades de Conservação existentes. 
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QUESTÃO 4 – Seção 4 

 

Ao serem questionados se há no PPP da escola temas voltados para a 

conservação ambiental e a importância de Unidades de Conservação, apesar da  

maioria afirmar que o Projeto Político Pedagógico da escola não apresenta essas 

temáticas, constatamos nas respostas que muitos docentes afirmam positivamente a 

essa questão.  

Com os dados obtidos nos questionários, observamos que há a necessidade 

de ações para divulgação da criação da Unidade de Conservação Refúgio de Vida 

Silvestre Tatu-Bola nas instituições de ensino, especialmente nas escolas das 

regiões do Sertão Submédio São Francisco.  

Um dos objetivos do Decreto 41.546/2015, da criação dessa Unidade de 

Conservação é “estimular a pesquisa científica e a produção de conhecimento sobre 

as caatingas, em especial, as do Sertão do São Francisco, do Estado de 

Pernambuco, inclusive seus aspectos socioeconômicos e culturais” 

(PERNAMBUCO, 2015, p. 3, grifo nosso). 

Compreendemos, assim, que muitos professores não contextualizam a 

referida Unidade de Conservação por desconhecerem a sua criação, seus objetivos 

e a sua importância, faltando mais ações dos órgãos públicos responsáveis para a 

sua divulgação. 

 

 

4.3 ANÁLISE DE CONJUNTURA   

 

A Análise de Conjuntura, de acordo com Marcondes e Brisola (2014), 

representa o diálogo entre dados empíricos da pesquisa e autores que tratam da 

temática.  Dessa forma, por intermédio dos dados empíricos obtidos no estudo 

documental e aplicação dos questionários, em diálogo com os autores citados nesse 

estudo, buscamos sintetizar a análise e interpretação dos dados constatados 

conforme os pontos descritos: 
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 Os princípios do ensino, descrito pelo Projeto Político Pedagógico da escola, 

se apresentam em consonância com o os princípios estabelecidos no artigo 

3° da LDBEN nª 9394/1996; 

  A escola preza em proporcionar ao aluno na sua formação o domínio da 

leitura, da escrita e do cálculo, da compreensão do ambiente natural, social, 

político, científico e ético. Este ponto apresenta-se de acordo com o Artigo 32 

da LDBEN nª 9394/1996 no que diz respeito aos objetivos da formação do 

aluno no Ensino Fundamental; 

 Tanto a análise documental quanto as respostas obtidas nos questionários, 

demostraram que a gestão escolar é participativa e democrática, além disso, 

os professores participam da elaboração do currículo. Apesar disso, é 

necessário envolvimento para o planejamento de ações práticas e atividades 

educacionais para a contextualização do ecossistema local, como a 

divulgação dos temas ambientais locais e a integração da comunidade 

escolar;  

 Na parte diversificada do currículo, constatamos um expressivo número de 

docentes que contextualiza o ecossistema caatingas nas suas aulas, 

contribuindo assim, para a formação do sujeito crítico e reflexivo com relação 

às peculiaridades do bioma local, bem como atendendo ao artigo 26 LDBEN 

nº 9394/1996; 

 É preciso mais ações pedagógicas contextualizadoras, inclusive a 

implementação de Projetos didáticos que contemplem a Educação Ambiental, 

em específico ao Ecossistema Caatingas; 

 Os livros didáticos utilizados na instituição, por sua vez, apresentam temas 

voltados ao ecossistema local, faltando mais aprofundamento. 

Compreendemos que o descaso do material didático ao ecossistema 

caatingas, não dará ao aluno a formação adequada para conhecimento e 

pertencimento do meio em que se vive e nem colabora com a formação crítica 

e reflexiva do cidadão aos cuidados com o bioma local; 

 A escola exerce a sua função social por dialogar com os PCN’s no sentido de 

está em parceria com a comunidade, exercendo o seu papel de instituição 
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educadora para o desenvolvimento integral do aluno e exercício pleno da 

cidadania, no entanto, constatamos a necessidade da abordagem dos temas 

transversais e práticas interdisciplinares sobre os temas voltados às 

características regionais e locais, especialmente para os alunos da zona rural;  

 Nota-se que devido a escola atender a comunidade rural, filhos de colonos e 

trabalhadores do campo, é preciso recorrer a metodologias e didáticas que 

atendam a realidade desses estudantes, inclusive na adaptação do seu 

calendário escolar. Mesmo compreendendo que a instituição não é 

classificada como Escola Rural, ela deve se adequar as peculiaridades da 

vida rural, com conteúdos curriculares e metodologias apropriadas aos 

interesses dos alunos da zona rural, incluindo adaptação do seu calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola, conforme rege o Artigo 28 da LDBEN nº 

9394/1996;  

 Observamos que a Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-

Bola não é mencionada nas atividades da escola, por falta de maior 

divulgação pelos Órgãos Públicos responsáveis. Compreendemos, assim, 

que muitos professores não contextualizam a referida Unidade de 

Conservação por desconhecerem a sua criação, seus objetivos e a sua 

importância, faltando mais ações dos órgãos públicos responsáveis para a 

sua divulgação.  

 De acordo com essa análise, acreditamos que o professor deve trabalhar a 

realidade dos estudantes em qualquer área de conhecimento, basta se despir 

das repetições e atividades mecânicas no perpetrar da interdisciplinaridade, 

englobando nas suas áreas de conhecimento, seja nas disciplinas de 

humanas ou exatas, conteúdos significativos para os seus alunos. 

Por tudo que foi discutido até aqui, entendemos a importância de um currículo 

contextualizador no âmbito das questões ambientais, para a formação de sujeitos 

conscientes e aptos a atuar de forma comprometida na sua realidade 

socioambiental.   
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5 AÇÕES REALIZADAS NA ESCOLA 

 

5.1 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADA NA ESCOLA 

 

 

A partir dos dados obtidos na pesquisa, por meio da análise documental e dos 

questionários aplicados, bem como dos relatos dos professores e gestores nas 

reuniões, foi levantada a demanda de uma Formação Pedagógica, cujo público alvo 

contemplasse aos professores, aos gestores e equipe pedagógica. 

Dessa forma, planejamos conforme a súmula apresentada no Quadro 12 em 

colaboração com o os gestores e alguns docentes. A ação foi denominada de “Roda 

de Conversa: O Currículo Pedagógico no clima das caatingas”, a qual teve 20 (vinte) 

participantes, entre eles professores, gestores e equipe administrativa. 

Ao final da Formação Pedagógica foi passado um questionário aos 

participantes para a avaliação de reação. Através das respostas obtidas nesses 

questionários, constatamos que a ação realizada impactou positivamente os 

participantes, os quais expuseram o desejo de outras ações com a temática voltada 

ao currículo contextualizado ao ecossistema local e abordagens sobre Unidades de 

Conservação.  

Os certificados da ação foram elaborados e assinados pela autora e pela 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural da Univasf. 

 

Quadro 12 – Planejamento da Formação Pedagógica com temática sobre o 
currículo pedagógico no contexto das caatingas 

TEMA: “O currículo Pedagógico no clima das caatingas” 

DATA 14 de abril de 2018 

ABORDAGEM A história do Currículo Pedagógico; 

As Teorias curriculares para educação; 

Importância de se trabalhar no currículo da escola a Educação 
Ambiental;  

Temas interdisciplinares que contextualizem as caatingas; 

Uma abordagem sobre a Unidade de Conservação Refúgio de Vida 
Silvestre Tatu-Bola. 
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FORMATO Roda de Conversa  

METODOLOGIAS 
UTILIZADAS 

Apresentação expositiva pela autora do estudo. 

 

PÚBLICO  Professores e Gestores da escola 

CARGA-HORÁRIA  3 horas 

LOCAL Escola Estadual Dr. Edison Nolasco 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

 

Constatamos que durante a Formação Pedagógica, houve muita discussão 

acerca do tema abordado e interação entre os participantes. Esse momento foi muito 

proveitoso para toda equipe da escola, pois além de proporcionar conhecimento, 

contribuiu para um momento mais descontraído e de parceria entre os atores 

envolvidos, conforme apresentação das Figuras 5 e 6. 

 

Figura 5 – Registro da Formação Pedagógica realizada na Escola Estadual Dr. 
Edison Nolasco 

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Figura 6 – Registro da Formação Pedagógica – Equipe de Professores e Gestores  

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

Dessa forma, a realização da Formação Pedagógica proporcionou aos 

participantes muitas discussões, interação e reflexão acerca da importância de 

implementação de metodologias adequadas e contextualizada ao ecossistema 

caatingas, sobretudo para os estudantes da escola, os quais são camponeses que 

convivem numa cultura rural.  

 

5.2 OFICINAS TEMÁTICAS OFERTADAS NA ESCOLA  

 

A realização das oficinas temáticas também foi uma demanda levantada e 

planejada a partir de reunião junto aos gestores e professores da escola. As 

súmulas do planejamento das oficinas estão apresentadas nos Quadros 13, 14, 15, 

16 e 17. As quais consistem numa abordagem interdisciplinar com uso das técnicas 

aplicadas em ações educativas para introduzir a temática conservação do bioma das 

Caatingas, repercutindo na efetiva criação do Refugio de Vida Silvestre Tatu-Bola 

em Pernambuco.  
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Foram realizadas 4 (quatro) oficinas temáticas, no período de abril e maio de 

2018, as quais foram consolidadas pela autora desse trabalho, a docente 

orientadora e discentes da UNIVASF em colaboração com os gestores e professores 

da escola. A metodologia aplicada para essa ação se utilizou de ferramentas 

conceituais e construídas na experiência de se pensar o ensino na Educação 

Ambiental.  

As oficinas realizadas foram centradas nas seguintes temáticas:  

1. 1) Água, fonte de vida; 

2. 2) Conhecendo as Caatingas; 

3. 3) Processos de manejo de abelhas/arborização; 

4. 4) Unidades de Conservação e 

5. 5) Arborização.... 

6.  

Quadro 13 – Planejamento da 1ª Oficina Temática ofertada na escola “Água Fonte 
de Vida” 

TEMA: “Água” fonte de vida  

DATA 06 de abril de 2018 

ABORDAGEM A importância da conservação da água; 

O Rio São Francisco; 

Matas ciliares; 

Estações de tratamentos.  

METODOLOGIAS 
UTILIZADAS 

Apresentação expositiva autora do trabalho; 

Apresentações expositivas pelos estudantes da escola, através de 
peças teatrais, paródias, maquetes e entrevistas realizadas com 
pessoas da comunidade local.     

FORMATO  Oficina temática  

PÚBLICO  Professores, Gestores, Estudante e Funcionários da Escola 

TURNOS Matutino e vespertino (Ensino fundamental e médio) 

LOCAL Pátio da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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As oficinas temáticas foram realizadas nos turnos matutinos e vespertinos, 

para os alunos da escola do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Houve 

apresentações expositivas pela autora do trabalho e atividades didáticas realizadas 

pelos alunos, como apresentações orais e expositivas de maquetes, cartazes, 

paródias, danças e apresentações, como revelam as Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12.    

 

Figura 7 – Registro da Oficina Temática “Água Fonte de Vida”– Exposição do tema 
comunidade escolar   

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Figura 8 –  Registro da Oficina Temática “Água Fonte de Vida”– Apresentação de 
maquetes pelos alunos 

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

Figura 9 – Registro da Oficina Temática “Água Fonte de Vida”– Apresentação 
coreográfica pelos alunos  

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Quadro 14 - Planejamento da 2ª Oficina Temática ofertada na escola, com a 
temática “Conhecendo as Caatingas” 

TEMA: “Conhecendo as caatingas” 

DATA 08 de maio de 2018 

ABORDAGEM Conhecendo as caatingas (animais e plantas), técnicas de 
recuperação do ecossistema das Caatingas e áreas degradadas. 

METODOLOGIAS 
UTILIZADAS 

Apresentação expositiva pela autora do trabalho, orientadora e 
alunos da Univasf. 

FORMATO Oficina temática 

PÚBLICO  Professores, Gestores, Estudante e Funcionários da Escola 

TURNOS Matutino e vespertino (Ensino fundamental e médio) 

LOCAL Pátio da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

 

Figura 10 – Registro da Oficina Temática “Conhecendo as Caatingas” – Exposição 
do tema para a comunidade escolar   

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Figura 11 – Oficina Temática “Conhecendo as Caatingas” – Exposição sementes de 
plantas endêmicas das caatingas  

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

 

Quadro 15 - Planejamento da 3ª Oficina Temática ofertada na escola - abordagens 
“processos de manejo de abelhas/arborização e Unidades de Conservação” 

TEMA: “Conhecendo os processos de manejo e Unidades de Conservação” 

DATA 08 de maio de 2018 

ABORDAGEM Conhecendo os processos de manejo (abelhas, arborização) e 
alternativas de conservação (criação de unidades de 
conservação).  

METODOLOGIAS 
UTILIZADAS 

Apresentação expositiva pela autora do trabalho, orientadora e 
alunos da Univasf. 

FORMATO Oficina temática 

PÚBLICO  Professores, Gestores, Estudante e Funcionários da Escola 

TURNOS Matutino e vespertino (Ensino fundamental e médio) 

LOCAL Pátio da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Figura 12 – Registro da Oficina Temática - “processos de manejo de 
abelhas/arborização e Unidades de Conservação” – Exposição do tema  

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

 

Quadro 16 - Planejamento da 4ª Oficina Temática ofertada na escola - 
“Arborização” 

TEMA: “Arborização com plantas nativas das caatingas”  

DATA 08 de maio de 2018 

ABORDAGEM A importância da arborização e plantas nativas das caatingas.  

METODOLOGIAS 
UTILIZADAS 

Apresentação expositiva pela autora do trabalho, orientadora e 
alunos da Univasf; 

Doação de mudas de plantas nativas das caatingas; 

Plantação de árvore nativas das caatingas na área externa da 
escola. 

FORMATO Oficinas pedagógicas  

PÚBLICO  Professores, Gestores, Estudante e Funcionários da Escola 

TURNOS Matutino e vespertino (Ensino fundamental e médio) 

LOCAL Escola Estadual Dr. Edison Nolasco 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Para a oficina temática sobre “Arborização com plantas nativas das 

caatingas”, foram doadas pelo Centro de Referência para Recuperação de Áreas 

Degradadas – CRAD/UNIVASF, a quantidade de 30 mudas de plantas nativas da 

Caatinga. Sendo que 5 (cinco) mudas foram plantadas nas dependências externas 

da escola, como demonstram as Figuras 13 e 14. As demais mudas foram sorteadas 

entre professores e estudantes para o plantio nas suas comunidades.  

 

Quadro 17 – Mudas de plantas nativas das Caatingas doadas à Escola 
Estadual Dr. Edison Nolasco 

Espécie Nome popular Quantidade 

Libidibia ferrea (mart. ex Tul.) L.P. Queiroz  Pau-ferro 04 

Ziziphus joazeiro Mart. Juazeiro 07 

Myracrodruon urundeuva Allemão Aroeira  04 

Echinopsis brasiliensis Engl. Baraúna 04 

Erythrina velutina Willd. Mulungú 04 

Hymenaea martiana Hayne Jatobá   02 

Allamanda puberula A.DC. Alamanda-do-sertão 02 

Handroanthus impetiginosus Mart. Ipê-roxo 03 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

Figura 13 – Registro da Oficina Temática “Arborização” – Plantio de mudas 
de plantas nas dependências da Escola Estadual Dr. Edison Nolasco    

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 
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Figura 14 – Registro da oficina temática “Arborização” – Plantio de muda de 
Baraúna (Schinopsis brasiliensis) nas dependências da Escola  

 

Fonte: Acervo da autora deste estudo (2018) 

 

 

As oficinas temáticas realizadas na escola, além de contribuírem para a 

integração dos estudantes e professores, proporcionaram a esses sujeitos 

informação e conhecimento sobre as complexidades e importância da conservação 

das caatingas pela população local. 
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6 ELABORAÇÃO DO PRODUTO FINAL DO ESTUDO  

 

O produto final desse estudo é fruto da pesquisa-ação realizada na escola 

onde foram realizadas as experiências supracitadas. A partir das reflexões obtidas 

ao longo da pesquisa e objetivando a continuidade desse estudo para a 

comunidade escolar, construímos o Website, como produto final do estudo, o 

qual tem o intuito de proporcionar a interatividade do usuário no processo da 

construção do conhecimento através das informações contidas na página de 

acesso em suas abas.  

Essa ferramenta, conta com informações sobre o currículo escolar, o 

ecossistema caatingas, além dos registros realizados ao longo do estudo para 

consultas e pesquisa dos usuários. Além disso, esse veículo de comunicação 

funcionará também como banco de dados para estudos dos alunos. 

Para tanto, compreendendo as contribuições das tecnologias digitais para a 

educação, visto que as mesmas estão presentes nas atividades pedagógicas diárias 

tanto dos docentes quando dos estudantes, seja no computador, tablet e celular, 

elaboramos um Website, como instrumento didático, o qual foi oferecido à Escola 

estudada.  

A elaboração do site foi idealizada como uma ferramenta pedagógica que traz 

as informações sobre a pesquisa-ação realizada na escola e pode acessado 

inicialmente, através do link abaixo, podendo haver alteração no link de acesso, por 

opção da Escola. 

https://aitlalide.wixsite.com/curriculocaatingas 

 A página apresenta informações sobre o currículo contextualizado ao 

ecossistema caatingas e divulgação da Unidade de Conservação Refúgio de Vida 

Silvestre Tatu-Bola, como revelam os print’s das telas apresentados nas Figuras 15, 

16, 17 e 18.  O site poderá ficar sob a responsabilidade dos gestores da escola para 

atualização, com novas informações e temas abordados futuramente. 

Na formatação do Website, criamos um blog, no intuito de contribuir para 

interação de toda comunidade escolar, nesse “ambiente virtual” é possível mandar 
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mensagem com dúvida, sugestões e integração sobre os trabalhos escolares, 

disciplinas e funcionamento da escola, além de críticas e sugestões. 

 

Figura 15 – Imagem do Website – Primeira inicial 

 

Fonte: Acervo da Autora (2018) 

 

Figura 16 – Imagem do Website - Atividades Desenvolvidas  

 

Fonte: Acervo da Autora (2018) 
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Figura 17 – Imagem do Website – Informações sobre as caatingas   

 

Fonte: Acervo da Autora (2018) 

 

Figura 18 – Imagem do Website – Currículo Escolar e Ecossistema Caatingas  

  

Fonte: Acervo da Autora (2018) 

 

Compreendemos que o Website é uma ferramenta que otimiza o processo de 

comunicação da escola, pois além de integrar todos que fazem parte da comunidade 

escolar, facilita com informações pertinentes ao processo de ensino e 

aprendizagem. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo demonstra a importância da implementação de um currículo escolar 

contextualizado às peculiaridades locais, pensado e construído a partir da formação 

da identidade dos indivíduos, levando em consideração as particularidades sociais, 

culturais, políticas, econômicas dos sujeitos e, sobretudo as questões ambientais.    

 O currículo contextualizador, além de contribuir para a sensibilização e 

formação crítica do cidadão com relação às questões regionais, provoca no sujeito o 

sentimento de pertencimento e o seu auto reconhecimento como parte integrante da 

sociedade em que vive. 

 Sendo assim, o currículo deve ser construído coletivamente pelos autores que 

integram a comunidade escolar. A participação desses autores na construção do 

Projeto Político Pedagógico da Escola pode aproximar os indivíduos e contribuir 

para interação e coletividade nos processos pedagógicos, metodológicos, além de 

proporcionar o crescimento mútuo dos indivíduos. 

Nesse processo de construção do Projeto Político Pedagógico com a 

participação da comunidade escolar, é de suma importância considerar as 

experiências e vivências dos cidadãos da comunidade, por esses conhecerem as 

problemáticas sociais da comunidade e conviverem com elas de perto podem 

contribuir ricamente para a seleção dos temas a serem trabalhados no currículo.  

A pesquisa realizada revelou um expressivo número de docentes que 

contextualiza o ecossistema caatingas nas suas aulas, atendendo a LDBEN nº 

9394/1996, no que diz respeito a parte diversificada do currículo, contribuindo assim, 

para a formação do sujeito crítico e reflexivo com relação às peculiaridades do 

bioma local. 

Essas práticas contextualizadoras não devem ficar restritas a determinadas 

áreas do conhecimento, por isso, destacamos que as metodologias pedagógicas 

devem ser interdisciplinares para que os temas locais sejam abordados pelos 

professores das diversas áreas de conhecimento.   

Conforme dados obtidos no estudo, a gestão escolar apresenta-se um perfil 

democrático e participativo no tocante a elaborado Projeto Político Pedagógico, no 
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entanto, ainda é preciso envolvimento dos docentes de todos os campos do 

conhecimento, planejem e implementem práticas pedagógicas abarcadas aos temas 

pertinentes ao ecossistema local seja das disciplinas das áreas exatas ou das 

disciplinas das áreas humanas.  

 Compreendemos, assim, que para a integralização das práticas 

interdisciplinares no âmbito da escola estudada, é ideal que o comprometimento de 

todos os atores na concretização de projetos didáticos voltados à “educação 

ambiental” e em específico “ecossistema caatingas”.   

No que diz respeito ao atendimento do estudante vindo da zona rural, 

destacamos a necessidade das escolas adequarem os seus calendários às fases do 

ciclo agrícola, às condições climáticas e alguns conteúdos curriculares ao contexto 

do campo, para atendimento ao que estabelece o artigo 28 da LDBEN nº 9394/1996.  

Com isso, verificamos a necessidade da escola pesquisada ajustar o seu 

calendário às necessidades dos seus estudantes, seguindo às fases da colheita da 

agricultura regional, visto que os alunos matriculados na escola são de famílias 

agrícolas e contribuem na prática das atividades do campo.    

O estudo demonstrou, também, a importância do aprofundamento dos livros 

didáticos ao ecossistema local, para assim, possibilitar ao aluno a formação 

adequada e formar cidadãos críticos e reflexivos aos cuidados com o bioma local e 

global. 

Nas ações realizadas na escola, discutimos temas que na experiência 

educacional foram considerados relevantes para as práticas pedagógicas e para a 

instituição cumprirem a sua função social de acordo com a base legal da educação.  

Como resultado dessas ações, obtivemos uma alta participação dos 

professores nos temas abordados na Formação Pedagógica e a representatividade 

dos docentes e discentes nas atividades realizadas nas Oficinas Temáticas sobre as 

complexidades das caatingas.  

Através de relatos feitos pelos sujeitos participantes da pesquisa, 

constatamos que houve uma reação positiva dos professores e gestores quanto à 

formação de sujeitos conscientes e aptos a atuar na sua realidade socioambiental.  
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 Através dessas discussões, notamos que houve a sensibilização de todos os 

atores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem quanto a importância da 

conservação do ecossistema caatingas e a sua inclusão efetiva nos currículos 

escolares, questões essas que também foram elencadas para o planejamento e a 

construção do instrumento didático, como produto final desse estudo. 

A partir dessas reflexões e objetivando a continuidade desse estudo no 

contexto da comunidade escolar, construímos o Website, como produto final do 

estudo, no intuito de proporcionar a interatividade do usuário no processo da 

construção do conhecimento. 

 Por fim, através desse estudo, acreditamos ter contribuído para o processo de 

ensino e aprendizagem numa perspectiva mais ampla, crítico e reflexiva no tocante 

a contextualização curricular e o acesso dos sujeitos à construção emancipadora do 

conhecimento no âmbito da educação ambiental.  
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APÊNDICE  A - Cronograma de execução  

 

Atividades realizadas  

Etapas da Pesquisa 

 
2016 

ago. set. out. nov. dez.  
Revisão da literatura tema do estudo X X X X X 

Reunião com a orientadora e o co-
orientador 

 X X X  

Elaboração do Projeto de Pesquisa    X X 

Etapas da 
Pesquisa 

2017 

jan. fev. mar. abril  Maio jun. jul. ago. set. out. nov. dez. 
Reunião com  
orientadores 

 X X X         

Elaboração do 
Projeto de 
Pesquisa 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

    

Submissão do 
Projeto ao sistema 
CEP-CONEP 

        

 

 

X 

 

X 

  

Aprovação do 
Projeto pelo CEP-
CONEP 

           

X 

 

Visita técnica na 
Escola  

          X X 

Reunião com 
gestores e 
professores  

           

X 

 

Etapas da Pesquisa 
2018 

jan. fev. mar. abril maio  jun.  jul. 

Revisão da literatura tema do estudo X X X X X X  

Reunião com  os orientadores  X X X X  X 

Qualificação do Projeto de Pesquisa  X      

Reelaboração do Projeto de Pesquisa   X     

Análise documental-PPP da Escola     X X   

Aplicação dos questionários    X     

Realização de oficinas temáticas na 
Escola 

  X  X   

Formação Pedagógica  para os 
professores da escola  

   X    

Avaliação das oficinas temáticas na 
Escola 

    X   

Reunião com gestores e professores  X X  X   

Redação da dissertação   X X X X  

Defesa da dissertação / apresentação 
do produto 

      X 
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APÊNDICE B - Orçamento para a execução da pesquisa 

 

 Item                         Quantidade                 Valor unitário              Valor total 

 
Transporte 
 
Combustível (litro)  
 
Alimentação 
 
Almoço 
 
Material para eventos/Material de 
apoio 
 
Papel ofício (Resma) 
 
Tinta impressora 
 
Serviços de Terceiros 
 
Material de papelaria para as 
oficinas e Formação Pedagógica  
 

 
 
 

100 
 
 
 

10 
 
 
 
 

03 
 

02 
 
 

 
01                                

 

 
 
 

4,50 
 
 
 

10,00 
 
 
 
 

20,00 
 
90,0 

 
 
 
150,00 

 
 
 

450,00 
 
 
 

100,00 
 
 
 
 

80,00 
 
180,00 
  

 
 
150,00 

TOTAL                                                                 870,00 

Juazeiro-BA, 02 de maio de 2018. 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título da Pesquisa: “Uma escola e seu currículo no contexto das caatingas e da Unidade 
de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. 
Nome da Pesquisadora: Aítla Lidiane Hermógenes de Souza Jatobá  
Nome da Orientadora: Maria Jaciane de Almeida Campelo  
Nome do Co-Orientador: Reginaldo Pereira dos Santos Júnior  
 

 

1. Natureza da pesquisa: o sra (sr.) está sendo convidada (o) a participar desta 

pesquisa que tem como finalidade investigar o currículo da Escola Estadual Dr. 

Edison Nolasco, quanto a contextualização das temáticas “Caatingas” e “Unidade de 

Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. 

2. Participantes da pesquisa: (colocar o número de participantes, especificando qual 

será a população alvo da pesquisa). 

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo a sra (sr) permitirá que o (a) 

pesquisadora Aítla Lidiane Hermógenes de S. Jatobá, descreva os dados e divulgue 

para fins de estudos acadêmicos. A sra (sr.) tem liberdade de se recusar a participar 

e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase da pesquisa, sem 

qualquer prejuízo para a sra (sr.). Sempre que quiser poderá pedir mais informações 

sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se necessário 

através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

4. Sobre as entrevistas: As entrevistas serão realizadas de forma semiestruturadas, a 

fim de possibilitar ao máximo a fala livre dos (as) entrevistados (as).  

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa envolve riscos mínimos, pois 

ao responder às entrevistas e aos questionários, poderá haver possibilidade de 

identificação dos participantes. Todavia, serão tomadas todas as precauções para 

assegurar a ética na elaboração das entrevistas e questionário e o sigilo de 

identidade dos respondentes. Em caso da percepção de qualquer risco ou dano 

significativos ao participante ou à instituição da pesquisa, será comunicado ao 

Sistema CEP/CONEP, para avaliar a necessidade de adequação ou suspensão do 

estudo, visando a minimização e proteção do participante da pesquisa. 

6. Confidencialidade: Será garantida a preservação dos dados que possam identifica, 

a privacidade, o sigilo, a confidencialidade e o modo de efetivação da pesquisa. 

Assim, os participantes da pesquisa não serão identificados e todas as informações 

coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o a pesquisadora, 

sua orientadora e co-orientador terão conhecimento de sua identidade, os quais se 

comprometem em mantê-la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa.  
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7. Benefícios: ao participar desta pesquisa a sra (sr.) não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, este estudo traz benefícios à comunidade escolar e a sociedade em 

geral, tendo em vista que é de suma importância a contextualização do currículo 

escolar com o Bioma das caatingas no contexto escolar em Petrolina-PE, Sertão do 

Submédio São Francisco.   

8. Pagamento: a sra (sr.) não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem: Confiro que recebi 

cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos dados obtidos neste estudo.  

 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito.  

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa.  

__________________________________  
Nome do(a) Participante da Pesquisa  

 
__________________________________  

Assinatura do Participante da Pesquisa 
 

 __________________________________  
Assinatura da Pesquisadora  

 
___________________________________ 

 Assinatura da Orientadora  
 

___________________________________ 
 Assinatura do Co-Orientador  

 
Pesquisador: Aítla Lidiane Hermógenes de Souza Jatobá, telefone: 74 – 98804-3433  
Orientador: Maria Jaciane de Almeida Campelo, telefone: 87- 2101-4823 
Co-Orientador: Reginaldo Pereira dos Santos Júnior, telefone: 74 - 3221-4809 
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Alvaro Rego Millen Neto  
Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes  
Telefone do Comitê: 87 2101-6896  
E-mail cedep@univasf.edu.br 
 
 
 
 
 
 

mailto:cedep@univasf.edu.br
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APÊNDICE D - Termo de Confidencialidade e Sigilo 
 
 
Eu Aítla Lidiane Hermógenes de Souza Jatobá, nacionalidade Brasileira, estado civil 
casada, estudante do Mestrado Profissional em Extensão Rural, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 001.252.245-75, abaixo firmado, assumo o compromisso de manter confidencialidade e 
sigilo sobre todas as informações técnicas e outras relacionadas estudo intitulado “Uma 
escola e seu currículo no contexto das caatingas e da Unidade de Conservação Refúgio de 
Vida Silvestre Tatu-Bola” a que tiver acesso nas dependências escolar. Por este termo de 
confidencialidade e sigilo comprometo-me:  
 
1. A não utilizar as informações confidenciais a que tiver acesso, para gerar benefício 
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro, ou para o uso de terceiros;  
 
2. A não efetuar nenhuma gravação ou cópia da documentação confidencial a que tiver 
acesso;  
 
3. A não apropriar-se para si ou para outrem de material confidencial e/ou sigiloso da 
tecnologia que venha a ser disponível;  
 
4. A não repassar o conhecimento das informações confidenciais, responsabilizando-se por 
todas as pessoas que vierem a ter acesso às informações, por seu intermédio, e obrigando-
se, assim, a ressarcir a ocorrência de qualquer dano e/ou prejuízo oriundo de uma eventual 
quebra de sigilo das informações fornecidas.  
 
Neste Termo, as seguintes expressões serão assim definidas:  
 
Informação Confidencial significará toda informação revelada através da apresentação da 
tecnologia, a respeito de, ou, associada com a Avaliação, sob a forma escrita, verbal ou por 
quaisquer outros meios. Informação Confidencial inclui, mas não se limita, à informação 
relativa às operações, processos, planos ou intenções, informações sobre produção, 
instalações, equipamentos, segredos de negócio, segredo de fábrica, dados, habilidades 
especializadas, projetos, métodos e metodologia, fluxogramas, especializações, 
componentes, fórmulas, produtos, amostras, diagramas, desenhos de esquema industrial, 
patentes, oportunidades de mercado e questões relativas a negócios revelados da 
tecnologia supra mencionada.  
 
Avaliação significará todas e quaisquer discussões, conversações ou negociações entre, ou 
com as partes, de alguma forma relacionada ou associada com a apresentação tecnológica, 
acima mencionada.  
 
A vigência da obrigação de confidencialidade e sigilo, assumida pela minha pessoa por meio 
deste termo, terá a validade enquanto a informação não for tornada de conhecimento 
público por qualquer outra pessoa, ou mediante autorização escrita, concedida à minha 
pessoa pelas partes interessadas neste termo.  
 
Pelo não cumprimento do presente Termo de Confidencialidade e Sigilo, fica o abaixo 
assinado ciente de todas as sanções judiciais que poderão advir. 
 
 Petrolina, ____/____/2018 
 

______________________________ 
Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE E - Diário de Campo 
 

 

 

Pontos a serem observados anotados no Diário de Campo 

 

 

 Como está descrito no Projeto Político Pedagógico sobre a Gestão escolar? 

 

 Sobre os princípios do ensino, o currículo da escola está em consonância ao que 

rege a Lei de Diretrizes e Bases? 

 

 A escola exerce a sua função social? 

 

 Os temas transversais são trabalhados em consonância aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais? 

 

 Há conexão entre as práticas citadas PPP e os conhecimentos científicos dos 

professores? 

 

 Há conexão entre os conteúdos do currículo e o contexto local? 
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APÊNDICE F - Questionário Aplicado aos/às professores(as) 

 

 

Título da Pesquisa: “Uma escola e seu currículo no contexto das caatingas e da Unidade 

de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. 

Mestranda:  Aítla Lidiane Hermógenes de S. Jatobá 

Prezado(a) Professor(a),  

 

Estamos realizando uma pesquisa para fins acadêmicos, intitulada: “Uma escola e 

seu currículo no contexto das caatingas e da Unidade de Conservação Refúgio de Vida 

Silvestre Tatu-Bola”. 

O questionário enquadra-se numa investigação para uma tese do Programa de 

Mestrado Profissional Interdisciplinar em Extensão Rural, da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco-Univasf. 

 O objetivo principal da pesquisa consiste em investigar o currículo da Escola 

Estadual Dr. Edison Nolasco, quanto a contextualização das temáticas “Caatingas” e 

“Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola”. 

Para tanto, recorremos a gentileza da sua participação em responder ao questionário 

proposto a seguir.  Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos 

(tese de Mestrado).  

 

Solicitamos que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. 

 

Desde já agradecemos pela sua participação e contribuição! 

 

SEÇÃO 1 

Informações Pessoais 

Gênero 

_________________________________________________________________________ 

Faixa etária  

De 18 a 30 anos 

De 30 a 50 anos 

Mais de 50 anos 

Qual a sua formação? 

__________________________________________________________________________ 

Possui Pós-Graduação? 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

Não 

Outro 

Em que área/disciplina leciona nesta Instituição? 

__________________________________________________________________________ 

Em que(ais) série(s) leciona nesta Instituição? 

__________________________________________________________________________ 

SEÇÃO 2 

Sobre o Currículo Pedagógico 
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A LDBEN estabelece que os currículos escolares devem ter uma base nacional comum, a 

ser complementada, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.                                                              

Na parte diversificada do currículo, você contextualiza o ecossistema das caatingas nas 

suas aulas? 

sim 

Não 

às vezes 

De que forma? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Você considera que a elaboração do Currículo da sua Instituição seja participativo (todos 

participam da elaboração)? 

sim 

não 

às vezes 

Comente sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Há algum projeto que contempla a Educação Ambiental, em específico o Ecossistema das 

Caatingas? 

sim 

não 

às vezes 

Comente 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

No contexto da Educação Ambiental, em específico o ecossistema das caatingas, 

algum(uns) do(s) tema(s) abaixo é/são trabalhado(s) nas suas aulas?  

Arborização 

Recuperação de áreas Degradadas 

Espécies ou Plantas endêmicas das Caatingas 

horta comunitária 

Cuidados com uso de agrotóxicos 

lixo 

Reciclagem 

Outros 

Nenhum 

De que forma o(s) tema(s) acima foram/são trabalhados nas suas aulas? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

SEÇÃO 3 

Sobre o Ecossistema das Caatingas  
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Na sua Instituição de ensino, há a comemoração ou alguma atividade no “dia nacional da 

Caatinga”?  

Sim 

Não 

Os livros didáticos utilizados na sua instituição trazem temas aprofundados sobre o 

ecossistema das caatingas?  

Sim 

Não 

Comente sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Trabalha com algum projeto didático sobre o Ecossistema das Caatingas? 

Sim 

Não 

Caso tenha realizado, comente como foi o seu desenvolvimento do projeto didático? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

SEÇÃO 4 

Sobre a Unidade de Conservação - Refúgio de Vida Silvestre Tatu-Bola 

Você tem conhecimento da criação da Unidade de Conservação Refúgio de Vida Silvestre 

(RVS) Tatu-Bola?  

Sim 

Não 

Comente sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Você sabe a importância do Refugio de Vida Silvestre Tatu-Bola para o contexto da 

Educação Ambiental na sua escola?  

Sim 

Não 

Comente sua resposta 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Em suas aulas você contextualiza o Refugio de Vida Silvestre (RVS) Tatu-Bola ou outras de 

Unidades de Conservação existentes? 

sim 

não 

Comente sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Há no PPP da escola temas voltados para a conservação ambiental e a importância de 

Unidades de Conservação?  

sim 
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não 

Comente sua resposta 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada por colaborar com a nossa pesquisa! 
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APÊNDICE G – Material utilizado na Formação Pedagógica realizada na Escola 

 

Banner da Formação Pedagógica   
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Slides utilizados na apresentação da Formação Pedagógica  

 

 

 

 



98 
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APÊNDICE H - Fotos da Formação Pedagógica  
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APÊMDICE I  – Fotos das oficinas temáticas realizadas na escola 
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