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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo principal, identificar como a Escola de aplicação 
Vande de Souza Ferreira, Petrolina – PE, contribui para a formação contextualizada 
dos alunos oriundos das comunidades rurais, de acordo com os saberes, identidades 
e necessidades desse grupo. Para tal finalidade propõe-se analisar os conteúdos 
ministrados pelos professores, verificando sua adequação a identidade dos grupos 
campesinos, assim como perceber nos alunos se eles valorizam a sua escola, 
identificando ainda, se há uma falta de interesse dos alunos em decorrência dos 
conteúdos ministrados na escola. Está referenciada nas contribuições de Olinger 
(1996) e seu olhar extensionista, Caldart (2000) e sua visão sobre os movimentos 
sociais, pedagogia do movimento e educação do campo, Carneiro (1998) e seus 
saberes nas relações campo-cidade, políticas públicas e ruralidades e Freire (2014) 
com seu conhecimento pedagógico na valorização do aluno, diretrizes aos 
professores e seus métodos de ensino. Considerando tais informações, os 
instrumentos de investigação partem das observações dos livros didáticos de diversas 
disciplinas estudadas entre os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do 
Ensino Médio. Por seguinte, de questionários semiestruturados com questões 
objetivas e dissertativas e ainda de uma análise documental das médias anuais dos 
alunos rurais em comparação com os alunos urbanos. Trata-se de uma pesquisa-ação 
exploratória com uma análise quali-quantitativa de seus dados, e, a partir dos 
resultados obtidos, teve como produto do trabalho de intervenção um relatório final de 
pesquisa, subsidiado pela formação pedagógica continuada, já iniciada e que será 
aplicada semestralmente na referida escola. 

 
Palavras-chave: Educação, Extensão Rural, Alunos do Campo, Escola Urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ABSTRACT 

 

The main objective of this work is to identify how the Vande de Souza Ferreira School 
of Education, Petrolina - PE, contributes to the contextual training of students from 
rural communities, according to the knowledge, identities and needs of this group. For 
this purpose, it is proposed to analyze the contents taught by the teachers, verifying 
their adequacy to the identity of the peasant groups, as well as to perceive in the 
students if they value their school, also identifying if there is a lack of interest of the 
students as a result of the content taught in school. It is referenced in the contributions 
of Olinger (1996) and his extensionist perspective, Caldart (2000) and his vision on 
social movements, field movement pedagogy and education, Carneiro (1998) and his 
knowledge in field-city relations, public policies and ruralities and Freire (2014) with 
their pedagogical knowledge in student appreciation, guidelines for teachers and their 
teaching methods. Considering this information, the research instruments start from 
the observations of the textbooks of several disciplines studied among the students of 
the 9th year of Elementary School to the 3rd year of High School. Then, from semi-
structured questionnaires with objective and dissertative questions, and from a 
documental analysis of the annual averages of rural students compared to urban 
students. It is an exploratory action research with a qualitative and quantitative analysis 
of its data and, based on the obtained results, had as a product of the intervention work 
a final report of research, subsidized by the continued pedagogical training, already 
begun and that will be applied semiannually in said school. 

 
Key words: Education, Rural Extension, Field Students, Urban School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Analisando a sociedade mundial atual e todo cenário econômico, social e 

ambiental, que se encontra em constante transformação, percebe-se uma maior 

competição entre os sujeitos em um mercado cada vez mais ativo, dinâmico e 

apresentando novos papeis essenciais à população do campo, como a do educador 

extensionista. Abordar as questões sobre a Extensão Rural é relacionar o 

desenvolvimento do campo em seus avanços e retrocessos, em suas fases e seus 

conceitos que permeiam as diversas questões educacionais e agrárias no Brasil. É 

destacar a população rural brasileira.  

A origem das ações extensionistas desde os primórdios da civilização ocidental 

serão descritas nesse trabalho, associando o pensamento e as análises de diversos 

autores como Peixoto, Caporal, Olinger, Bicca, Ramos, Wanderley e Carneiro. Essas 

atuações ainda são minimamente conhecidas pelos agentes da educação que muitas 

vezes atuam como extensionistas e desconhecem esse papel por se tratar de um 

tema distante das formações conduzidas pelas escolas e, nessa nova perspectiva, 

requer dos atores, de seus docentes, de seus gerentes e de seus agentes uma nova 

postura de trabalho, um novo perfil e um novo papel, além de uma atuação 

fundamentada em metodologias renovadas e técnicas que estimulem a participação. 

Uma nova Assistência Técnica e Extensão Rural - Ater, precisa ser, verdadeiramente, 

uma ação educativa, democrática e participativa (Caporal e Ramos, 2006). 

Os principais conceitos de extensão rural, sua associação com as políticas 

públicas, com a educação e com a comunicação também serão abordadas a fim de 

demonstrar como é significativo todo o contexto agrário e os temas relacionados ao 

desenvolvimento econômico, social e ambiental que permeiam esses debates, em 

especial a inserção destes temas no currículo escolar: 

“Com a falta de um aprendizado contínuo, os métodos utilizados para difusão 
da informação, soluções de possíveis problemas, para os desafios na 
agricultura, passaram a não mais atingir os objetivos propostos, as 
necessidades e exigências do meio rural, pois este avançou no processo de 
democratização e na busca de equidade social. Hoje, questiona-se qual o 
papel do extensionista rural, suas reais competências para desenvolver o 
papel social. Torna-se necessário que os extensionistas se preparem para 
novos desafios que surgem com a necessidade de gerir o conhecimento, que 
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merece cada vez mais a atenção por parte das organizações e dos 
indivíduos.”(Souza et al., 2011, p.3) 

A interação entre o campo e a cidade está presente hoje, principalmente, pelas 

relações sociais e atividades laborais que se apresentam comumente na maioria dos 

lugares, tornando-se cada vez mais pertinente a ser entendida principalmente no 

enquadramento em que se encontram as instituições educativas, como a escola.  

O presente trabalho busca realizar uma observação das mais diversas formas 

de culturas oriundas do campo, alicerçado nos alunos que se deslocam da zona rural 

para uma escola urbana de Petrolina no Estado de Pernambuco, com recorte para a 

Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira e analisar seus impactos na 

aprendizagem dos estudantes. Essa análise partirá de uma pesquisa teórica com 

apreciações bibliográficas de uma diversidade de autores, como também  de uma 

pesquisa de campo na referida escola que tem entre os matriculados um apreciável 

número de alunos provenientes do campo em relação a outras escolas centrais, 

considerando, desta forma, levantar informações que possam contribuir com a 

educação, a partir das respostas obtidas com observações aos seus estudos e se há 

uma adequação dos conteúdos à realidade desses estudantes, já que esses sujeitos 

vivem em comunidades rurais e apresentam diferenças culturais que devem ser 

preservadas assim como suas identidades, subsidiando, uma educação de qualidade 

baseada em sua conjuntura local. 

Essas observações decorreram em referência aos alunos que migram 

diariamente do campo para essa escola urbana, sendo em sua maioria, oriundos do 

Distrito de Irrigação Nilo Coelho, onde o trabalho com a agricultura familiar se faz 

presente.  

Figura 1: Localização Espacial Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho. 

 

Fonte: Adaptado de: Editoria de Arte/g1.globo.com (2011) 
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A busca para identificação de modos de vida e cultura é essencial quando há 

oferta adequada dos conteúdos que contemplam os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs (1997).  

O Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho - DISNC, está localizado na 

margem esquerda do Rio São Francisco, no Nordeste brasileiro, e se estende desde 

a Barragem de Sobradinho, no município de Casa Nova, BA, até o município de 

Petrolina, PE , latitude 09o 09’S, longitude 40o 22’W, que tem cerca de 80% da área 

do Perímetro. O projeto tem uma área de 15.000 ha em operação, com 1.457 lotes 

para área de colonização, que respondem por 60% da área irrigável, e 132 lotes para 

a área empresarial, com 40% desta mesma área, dividida em 11 núcleos. (Martins, 

2001) 

Uma investigação sobre os costumes, hábitos, comemorações, memórias, ou 

seja, a cultura percebida na vivência diária com os grupos campesinos correlaciona 

constantemente com as descrições retratadas por grandes pesquisadores, cientistas 

sociais e sociólogos, e, a partir dessas conexões, é possível identificar se existe uma 

valorização pertinente com este grupo de alunos do campo ao efetuarem a migração 

pendular para participarem do processo de ensino e aprendizagem oferecido por uma 

escola urbana em detrimento de suas realidades culturais, sociais e econômicas, 

complementando o que afirma Caldart (2000) que: “a educação é muito mais que 

escola”. 

Sabe-se que não se pode negar a veracidade de uma exclusão histórica 

dominada por uma classe imperante sobre o meio rural claramente observado e 

tratado como população munida apenas de força física e desacreditada de que não 

era necessário saber ler e escrever, e até mesmo desconsiderando o seu modo de 

pensar que era tido como não significativo, como descreve Nascimento (2003) que “o 

trabalho na roça, o manejo com os cultivos e com a terra, estando ligado ao meio 

ambiente e os ecossistemas, que são bem visíveis ao homem campesino, era 

condição sine qua non1 para não se ter acessibilidade ao mundo da educação e do 

                                            
1Sine qua non é uma expressão latina, originada do termo legal conditio sine qua non, que 

quer dizer “sem o qual não pode ser”. A frase se refere a uma ação que depende incondicionalmente 
de algo para que ocorra, descrita nos livros de Edgar Morin a exemplo de O Paradigma da 
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conhecimento.” No entanto, é possível que uma escola urbana valorize a cultura 

campesina a partir de conteúdos que permeiem o espaço geográfico como área de 

processos econômicos do setor primário, relacionado a essa comunidade, assim 

como o respeito ao Meio Ambiente, as questões agrárias amplamente discutidas em 

consonância com as indagações junto aos movimentos sociais, a Arte em sua 

diversidade espacial, entre outros enquadramentos que baseiam as coletividades 

rurais. 

Tomando como base os estudos bibliográficos de grandes pesquisadores 

Como Wanderley, Martins, Carneiro, Caldart, entre outros, e as experiências descritas 

a partir da observação in loco dos alunos oriundos dos espaços rurais em direção às 

escolas da cidade, buscou-se perceber uma análise positiva desse processo 

educativo, onde entendemos ser pertinente uma leitura cultural a partir desses 

referenciais e das observações e relatos diários realizados no âmbito escolar, como 

também uma valorização cultural e a pertinência dos conteúdos temáticos abordados 

em uma escola da cidade que contempla aprendizes do campo.  

Sendo assim, identificar se esse grupo é contemplado em sua contextura e 

observar a participação dos professores em conexão com o rural e as ruralidades ali 

existentes e a individualidade desses alunos que migram do campo em busca de uma 

aprendizagem significativa, valorizando as raízes campesinas, delineiam assim as 

finalidades que permeiam a realização desse trabalho. 

“[...] esse conjunto de reflexões nos leva a pensar a ruralidade como um 
processo dinâmico em constante reestruturação dos elementos da cultura 
local, mediante a incorporação de novos valores, hábitos e técnicas. Tal 
processo implica um movimento em duas direções, nas quais se identificam, 
de um lado, a reapropriação dos elementos da cultura local a partir de uma 
releitura possibilitada pela emergência de novos códigos e, de outro, a 
apropriação pela cultura urbana de bens culturais e naturais do mundo rural, 
produzindo, assim, uma situação que pode contribuir para alimentar a 
sociabilidade e reforçar os laços com a localidade. Desse encontro podem 
surgir também expressões culturais singulares que representariam a síntese 
ou a combinação de universos culturais distintos, mas que sustentam noções 
de espaço e de tempo sociais diferentes um do outro.” (CARNEIRO, 2008, 
p.35) 

                                            
Complexidade (Morin, 2000) e pode ser consultada a partir da obra de Maria Tereza de Queiros 
Piacentine, Não Tropece na Língua: Lições e curiosidades do português brasileiro,(De Queiroz, 2012). 



16 
 

 
 

Sabendo que a ruralidade se refere a um espaço ativo, como conceitua 

Carneiro (2008), uma análise dos conteúdos ministrados pelos professores das 

escolas urbanas que recebem alunos das comunidades rurais é um dos aspectos que 

fundamentam essa pesquisa, que se volta para as dimensões ambientais, sociais, e 

econômicas dos temas ligadas ao campo. Perceber a valorização desses indivíduos 

pelas escolas e a inserção de um currículo que se adeque a todos os estudantes que 

nela estão inseridos é algo bastante significante, principalmente para as comunidades 

campesinas e para o desenvolvimento de uma educação contextualizada. 

Vários temas são discutidos por pesquisadores que contextualizam no ensino 

básico da educação, como a exploração insustentável e as consequências na qual 

estamos sujeitos, pauta de alguns debates na academia, principalmente por ser esse 

tema um integrador de relações interdisciplinares. “Esta preocupação mundial com o 

meio ambiente tem motivado a realização de vários encontros internacionais e locais, 

visando a discussão e a elaboração de propostas de soluções para o assunto” (Abreu 

et al., 2008). 

Os temas relacionados ao Meio Ambiente são amplamente relevantes para as 

comunidades rurais e remete aos estudos discutidos em diversas instituições de 

ensino, não só nas escolas das redes públicas, mas também nas instituições privadas 

e nas universidades. Essa percepção se dá ao participar amplamente desses 

estabelecimentos, associando-os constantemente aos temas que permeiam esses 

ambientes, integrando também as concepções ensinadas e aprendidas nas 

discussões sobre as questões ambientais.  

As observações desse trabalho, cujo lastro inicial está nos levantamentos 

bibliográficos, permitiram uma investigação quali-quantitativa em uma pesquisa 

exploratória, com base nos livros didáticos da escola de Aplicação Vande de Souza 

Ferreira e nos objetivos apresentados nos livros. Essa análise se fez necessária para 

a percepção das questões relevantes discutidas também nas universidades que 

propõem a transversalidade dos temas nas escolas dando ênfase aos grupos 

campesinos e destacando as ruralidades expostas nos livros, para que se tenha uma 

visão geral de assuntos relacionados.  



17 
 

 
 

Os diversos temas trabalhados transversalmente em uma Educação Ambiental 

- EA e todas as questões ambientais inseridas nas diversas instituições de ensino 

corroboram para uma ação extensionista e são de extrema significância na identidade 

e valorização sociocultural do estudante rural. Os principais contextos dos materiais 

didáticos e algumas discussões sobre esses temas, explicam as dimensões do 

desenvolvimento sustentável, enfatizando algumas conferências e o papel do 

indivíduo sobre suas ações ao meio ambiente. 

Fazer uma analogia entre os conteúdos e os conceitos que levam a uma 

educação ambiental dá um sentido concreto aos conteúdos ministrados na escola, 

colaborando para uma melhor associação de temas específicos às suas realidades, 

respaldando com uma educação significativa e contextualizada com a realidade 

desses alunos, permitindo uma interação em sala de aula e contribuindo para um 

desenvolvimento educacional expressivo, não só para esse grupo específico mais 

para todos os indivíduos que compõem as mais diversas instituições de ensino. 

Os conteúdos analisados servem para a percepção dos contextos curriculares 

debatidos pelas redes formais de ensino proporcionando uma educação continuada, 

cuja compreensão subscrevemos a definição de Gonçalves:  

A educação continuada pode ser entendida como qualquer tipo ou prática de 
aprendizagem pós-ensino. A Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão /Secadi, do Ministério da Educação e 
Cultura (Brasil), em articulação com os sistemas de ensino, implementa 
políticas educacionais nas áreas de educação de jovens e adultos, educação 
ambiental, educação do campo, educação escolar indígena, quilombola, 
dentre outras, e todas elas têm conexão com ações de extensão 
rural.(Gonçalves et al., 2016, p.101) 

 

1.1 Formulação do problema 

Caldart (2012) descreve em seus estudos a constituição de um projeto de 

educação para o campo que se compõe a partir de uma ação social se afirmando em 

coletividade na luta por políticas públicas que viabilize a concretização do direito. A 

abordagem desse conceito que está sendo construído 

Combina luta pela educação com luta pela terra [...] Suas práticas 
reconhecem e buscam trabalhar com a riqueza social e humana da 
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diversidade de seus sujeitos: formas de trabalho, raízes e produções 
culturais, formas de luta, de resistência, de organização, de compreensão 
política, de modo de vida. A Educação do Campo não nasceu como teoria 
educacional. Suas primeiras questões foram práticas [...] Contudo, 
exatamente porque trata de práticas e de lutas contra hegemônicas, ela exige 
teoria. (Caldart, 2012, p.262) 

Situamos este trabalho nesta problemática, palco da luta das populações 

campesinas para receberem uma educação que considere e problematize a sua 

realidade e condições de existência. Assim, o problema a ser analisado nesta 

pesquisa parte da seguinte questão orientadora: Os alunos do campo de uma escola 

urbana recebem uma educação contextualizada com a realidade em que vivem? 

 

1.2 Justificativa 

A busca pela melhoria da qualidade de vida dos diversos sujeitos que integram 

as escolas é o papel primordial dos profissionais em educação nas diversas 

instituições educacionais em nosso país. As comunidades rurais representam um 

número significativo de participantes nas escolas dos centros urbanos, tendo o 

professor um papel fundamental na efetiva inclusão social desses sujeitos. Segundo 

Valente e Almeida (1997) tal prática “impõe mudanças nos métodos de trabalho dos 

profissionais da educação, gerando significativas modificações no funcionamento do 

sistema educativo”.  

Pretende-se que a escola assuma esse papel como liderança primordial das 

mudanças estruturais, adequando as suas estratégias de ensino à nova realidade 

social, modificando as antigas didáticas educacionais e pedagogias de atuação face 

a uma sociedade crescente em suas diversidades. Dentro deste contexto, tornou-se 

pertinente desenvolver esta temática ligada à assistência as comunidades rurais nos 

espaços educativos rurais por profissionais da educação das escolas urbanas. 

Para isso, necessita-se da compreensão dos fatos locais, regionais e mundiais  

que perpassam os livros didáticos e de um aprofundamento nos conceitos e 

conteúdos  que resultem em um saber contemporâneo geral vinculado ao saber da 

comunidade local, essencial para a formação dos mais novos e para dar sentido ao 

processo de desenvolvimento dessa comunidade, na qual se percebe que a escola é 
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o laço entre o saber local e o “externo”, fazendo-se responsável pela inclusão cidadã, 

não podendo haver uma divisão entre essas realidades, pois impedirá o diálogo entre 

os dois ambientes sociais - comunidade, escola, cujos conhecimentos podem ser 

complementares, ampliando a formação e as possibilidades com o compartilhamento 

e o aprendizado significativo, ampliando a visão de mundo não só dos alunos, mas 

também da escola, que precisa ser pluricultural.   

 

1.3 A Proposição Inicial 

A busca constante de saberes no processo de ensino-aprendizagem necessita 

de uma nova visão pedagógica que favoreça colaborativamente tanto o aprendizado 

individual quanto o coletivo. No entanto, para que todo aluno de uma área rural, que 

se integre ao corpo escolar de uma instituição urbana, seja contemplado em seus 

saberes e identidades, faz-se necessário que os profissionais estejam minimamente 

familiarizados com os saberes dessas comunidades, com suas culturas, e atividades 

econômicas, essencialmente pelas formações e possibilidades pedagógicas, 

trabalhos de campo, sendo neste sentido, fundamental, o papel do professor. 

 

1.4 Objetivo da Pesquisa 

Identificar como a Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira pode contribuir 

para a formação cidadâ dos alunos oriundos das comunidades rurais, valorizando 

seus saberes, identidades e necessidades é o principal objetivo dessa pesquisa, tendo 

como objetivos específicos: 

 Analisar se os conteúdos ministrados pelos professores estão 

adequados aos grupos campesinos e à sua relação com o meio 

ambiente; 

 Perceber nos alunos se há uma valorização pela escola a partir de sua 

comunidade/ família. 
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 Identificar se há uma disparidade de notas entre os alunos do campo em 

relação aos alunos urbanos ocasionados pela questão do deslocamento 

diário. 

 Oferecer formações pedagógicas aos professores da Escola de 

Aplicação como subsídio ao produto da pesquisa na dissertação.  

 

1.5 Metodologia utilizada 

A metodologia utilizada nessa investigação consiste em uma pesquisa-ação que pode ser 
definida  como aquela que 

[...] consiste em acoplar pesquisa e ação em um processo no qual os atores 
implicados participam, junto com os pesquisadores, para chegarem 
interativamente a elucidar a realidade em que estão inseridos, identificando 
problemas coletivos, buscando e experimentando soluções em situação real. 
(Thiollent, 2011, p.2) 

Sendo essa metodologia entendida como a mais adequada quando o desejo é 

mudar ou melhorar a realidade das pessoas envolvidas no processo de investigação 

e de ação interativa com a participação de todos os agentes envolvidos na pesquisa. 

Exige um propósito de coletividade e de socialização do conhecimento. 

A metodologia Pesquisa-Ação busca desenvolver técnicas e conhecimentos 
necessários ao fortalecimento das atividades desenvolvidas. Utilizando 
dados/achados da própria organização e valorizando o saber e a prática 
diária dos profissionais envolvidos, aliados aos conhecimentos teóricos e 
experiências adquiridas pelos pesquisadores, essa metodologia constituirá 
um novo saber que aponta propostas de solução dos problemas 
diagnosticados.(Nunes e Infante, 1996, p.97) 

A pesquisa conta com alguns procedimentos necessários para essa análise, 

como a revisão bibliográfica adequada para uma base teórica dos assuntos 

pertinentes, uma análise documental a partir dos boletins de registros de notas dos 

alunos, aplicação de questionários pré estabelecidos e uma análise dos livros 

didáticos utilizados na rede urbana. Todos esses procedimentos serão interpretados 

em uma análise quali-quantitativa, ao modo que se possa descrever, comparar e 

relacionar as informações para caracterizar e compreender melhor o grupo estudado. 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

A estrutura do presente trabalho de pesquisa foi organizada em 4 capítulos 

conforme apresentação a seguir: 

No primeiro capítulo foi descrita a revisão de literatura, sendo dividida em três 

partes: a) Origem e Evolução Histórica da Extensão Rural descrevendo suas fases, 

modelos tecnológicos e seus processos pedagógicos citados pelos mais importantes 

autores especialistas no tema. b) A Importância da Escola na Valorização do Campo, 

relacionando a educação e os contextos pedagógicos e socioculturais que permeiam 

a população do campo, descrevendo o papel do professor e a sua importância no 

processo de ensino e aprendizagem e c) Os livros didáticos e a educação ambiental 

na formação dos alunos do campo, sendo esse um dos pontos que reflete diretamente 

nos objetivos da pesquisa. Esse capítulo trata das análises dos livros didáticos 

oferecidos na rede urbana de ensino e os contextos rurais associados às vivências e 

identidades culturais dos alunos que se deslocam diariamente dos espaços rurais para 

uma escola urbana.  

No segundo capítulo foram delineados os procedimentos metodológicos 

realizados que alicerçaram os fundamentos dessa pesquisa. 

No terceiro capítulo foram expostos os resultados dos dados analisados 

subdivididos em três etapas: (1) os resultados das análises nos livros didáticos, (2) as 

descrições dos resultados a partir dos questionários e a compilação dos dados em 

gráficos e tabelas, e (3) as médias comparativas entre os alunos do campo e urbanos 

na escola a partir dos documentos em formato de planilhas macro cedidas pela 

instituição. 

No último capítulo apresentamos as considerações finais descrevendo os 

objetivos alcançados em todo o processo de investigação e uma breve descrição do 

produto final proporcionado com base nesse trabalho e, a partir dos resultados, foi 

elaborado um Relatório Final de Pesquisa disponível no apêndice D dessa 

dissertação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Extensão Rural 

2.1.1 Origem e Evolução Histórica da Extensão Rural 

 

A origem da Extensão rural aqui descrita tem como principal objetivo somar 

suas características, descrevendo as ações extensionistas típicas de quem percebe o 

campo como público alvo. O papel do extensionista aparece com uma função 

educativa de maneira informal já praticada desde os primórdios da civilização 

ocidental. Alguns autores relatam que desde o império romano, o Imperador Adriano, 

quando visitava o Egito, percebeu alguns indivíduos orientando as atividades 

agrícolas de uma comunidade as margens do Rio Nilo, onde plantavam o trigo 

utilizando a irrigação. Outra informação, seria a de que nos Estados Unidos, no 

período de 1621, foi ensinada a técnica de semeadura do milho por um índio que 

atendia pelo nome de Squanto, possibilitando a sobrevivência de pessoas e animais 

daquela região que passava por um inverno bem rigoroso. 

Na Inglaterra, durante o período de revolução industrial europeu, quando a 

máquina a vapor tinha seu papel preponderante, necessitava-se de maior assistência 

técnica principalmente aos agricultores. Essa exigência de mais técnicas deu origens 

a estruturações nas associações entre agricultores que difundiram as informações 

úteis, utilizando para fins de melhoramento da agricultura (Schmitt, 1979). Segundo o 

autor, o extensionismo nasceu a partir da necessidade de uma educação informal nos 

espaços rurais, fora dos muros educacionais de escolas clássicas, como instrumento 

de orientação que permitissem aos jovens e as donas de casa rurais uma 

aprendizagem significativa, mas que não lhes prejudicassem quanto aos afazeres 

cotidianos ou mesmo os fizessem abandonar. 

Em meados do século XVIII, nos Estados Unidos, surgem os primeiros grupos 

agrícolas objetivando difundir informações técnicas para os agricultores. Os institutos 

agrícolas aparecem em 1854 com orientações teóricas e práticas especificamente 

para agricultores.  Em 1862, foi criada a Faculdade ou “Escolas Superiores” de 
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Agricultura (Land Grant Colleges) editado pelo Morril Act2, e desse ponto de partida, 

tornava-se imprescindível a origem de um serviço de divulgação e conhecimento para 

esse grupo. Era o princípio da Extensão associadas à orientação necessária 

conhecida pelos professores e pesquisadores à agricultura.  

O pai da Extensão Rural, professor de agronomia Seaman Knapp,  surge como 

um pesquisador que considerava uma missão o trabalho extensionista por ter como 

ideologia a necessidade primária de ajudar aos agricultores serem responsáveis pelo 

seu próprio sucesso. Então, a partir de experiências já realizadas, como a do plantio 

de algodão em Luisiana -1886, posterior a implantação de uma colônia extensa que 

foi acometida pela invasão do gorgulho do algodão nos Estados Unidos naquele 

período, Knapp organizou algumas fazendas comunitárias demonstrativas utilizando 

o método educativo ensinando novos métodos e técnicas para aquela população que 

pudesse conter o orgulho baseado nas orientações do Ministério da Agricultura e seus 

especialistas, tendo como resultado da proposta um desenvolvimento positivo e 

satisfatório. (Vieira, 1988; Olinger, 1996). 

Knapp também foi quem iniciou o trabalho associado aos jovens, com grupos 

de meninas e meninos, visando difundir o conhecimento das práticas agrícolas 

pensando no futuro ter uma excelente base de mão de obra eficiente e qualificada. 

Com isso proporcionou a base para o futuro Clube dos 4-H (head, heart, hand e 

health)3 que surgiram em 1907, proporcionando algumas demonstrações sobre a 

rotação de cultura e o plantio do milho contra a lagarta do algodão. 

 

 

 

                                            
2Patrocinado pelo deputado de Vermont, Justin Morrill, o Acto de Morrill foi assinado por lei pelo 

presidente Abraham Lincoln em 2 de julho de 1862. O Ato Morrill forneceu a cada estado 30 mil hectares 
de terras federais para cada membro em sua delegação no Congresso. A terra foi vendida pelos 
estados e os recursos utilizados para financiar colégios públicos que se concentraram na agricultura e 
nas artes mecânicas. Sessenta e nove colégios foram financiados por essas bolsas de terra, incluindo 
Cornell University, Massachusetts Institute of Technology e a Universidade de Wisconsin em Madison. 

3Os clubes 4-H foram adaptados no Brasil e denominados Clubes 4 S, que significavam: saúde, 
saber, sentir e servir 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage%3FcollId%3Dllsl%26fileName%3D012/llsl012.db%26recNum%3D534&usg=ALkJrhi6ydatT416Xj5WLNPolLvg99c7cA
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2.1.2 Evolução da Extensão Rural no Brasil 

 

No Brasil, as abordagens das questões sobre a Extensão Rural (doravante ER) 

relacionam o desenvolvimento do campo em seus avanços e retrocessos, em suas 

fases e seus conceitos que permeiam as questões agrárias bem relevantes no 

processo de educação atual. Entender como se originou as ações extensionistas e 

como transcorreram esse grande processo histórico é muito importante para a 

percepção do que é o papel do educador e da educadora, enquanto produtores e 

socializadores de conhecimento. Descrever as diversas etapas da ER no Brasil já se 

tornou cansativo como afirma Francisco Roberto Caporal (Caporal e Ramos, 2006), 

ao descrever sobre a introdução do grupo Rockefeler e seus modernos modelos 

americanos, fazendo-se necessário descrevê-los para leitura e a compreensão de 

todo contexto histórico. Os investimentos estadunidenses chegaram ao Brasil 

atendendo as organizações internacionais nos programas de ajuda ao 

desenvolvimento dos países de terceiro mundo, como também aos seus propósitos 

sociais internos. Esse apoio americano surgiu tanto da rede pública quanto da rede 

privada. 

Observando esse decurso, o extensionismo rural tem sua evolução associada 

diretamente as questões agrárias, dando ênfase às universidades e as engenharias 

agronômicas que serviram para a compreensão e formação dos novos extensionistas, 

que fazem parte hoje do grande grupo social atuante nas “rurbanidades”, 

compreendendo assim a importância dos vários estudos, como os de Peixoto (2008), 

ao descrever sobre o início da ER no Brasil e sua decorrência a partir do primeiro ato 

institucionalizado, conhecido como “A semana do fazendeiro” em Minas Gerais, 

realizada em 1929 pela Universidade Federal de Viçosa, na época chamada de Escola 

Superior de Agricultura de Viçosa, um dos primeiros marcos da ER, bastante citado 

em bibliografias associadas a esse tema e, ainda hoje, palco de novas experiências e 

vivências, que atraem  pessoas de vários lugares de todo o país. 

Olinger (1996) nota que, diferentemente dos EUA, o processo de evolução da 

atividade educacional extensionista não ocorreu no Brasil de forma positiva, pois os 

pequenos produtores brasileiros não possuíam esclarecimentos nas instruções 
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necessárias para a vivência no processo de desenvolvimento econômico que foi 

atribuído na época, ou seja, houve um domínio do conceito capitalista e a supressão 

da cultura local, ignorando os saberes pré-existentes, as práticas tradicionais e os 

conhecimentos empíricos pelas comunidades camponesas. 

A ER em todo seu processo evolutivo foi dividida e caracterizada por diversos 

autores, em áreas de diferentes métodos de trabalho entre os extensionistas. Glauco 

Olinger e Cyro Rodrigues descrevem essa evolução a partir de três períodos, sendo 

o primeiro conhecido como Humanismo assistencialista, o segundo como difusionismo 

produtivista e o terceiro chamado de humanismo crítico, especificados pelos autores 

a partir de uma orientação filosófica e pela forma na modelagem operacional em cada 

período específico (Olinger, 1996; Rodrigues, 1997). 

No quadro 1, as características que descrevem o Humanismo assistencialista - 

1948 a 1962 foi um modelo adaptado à ER Brasileira visando o aumento da produção 

agrícola a partir do aumento da renda com diminuição da mão-de-obra por meio de 

uma assistência às famílias e comunidades pobres propendendo uma melhor 

qualidade de vida, onde o agente de extensão tinha um objetivo definido, segundo 

Seamam Knapp,  “ajudar os agricultores a ajudarem a si próprios”, já que, segundo 

ele, “um homem pode duvidar do que ouve; pode também duvidar do que vê; só não 

pode, porém, duvidar do que faz”. A partir daí, origina-se o princípio pedagógico que 

recomenda o “ensinar a fazer, fazendo” por meio de comunicação que motivava e 

persuadia a indução de mudanças de comportamento, habilidades e atitudes, não 

levando em conta as especificidades das comunidades agrícolas. (Olinger, 1996; 

Rodrigues, 1997).  

O modelo do Difusionismo Produtivista aparece no período de 1963 a 1984 

trazendo como público preferencial os grandes e médios agricultores onde o papel do 

agente de extensão era a elaboração dos pacotes de projetos de crédito rural e para 

a viabilização de tecnologias de uso intensivo de capital. No período do Humanismo 

Crítico, de 1985 a 1989, o trabalho tornou a se voltar para a família rural, em especial 

os pequenos e médios agricultores partindo para um diálogo que problematizava e 

buscava as melhores soluções entre os grupos, associando a tecnologia utilizada nos 
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espaços aos padrões de equilíbrio social, energético e ecológico. (Olinger, 1996; 

Rodrigues, 1997). 

Quadro 1: Fases da Extensão Rural no Brasil a partir dos modelos 
tecnológicos aplicados ao campo. 

FASES 
HUMANISMO 

ASSISTENCIALISTA 
DIFUSIONISMO 
PRODUTIVISTA 

HUMANISMO 
CRÍTICO 

 

Período 

 

 

1948 até 1962 

 

1963 até 1984 

 

1985 até hoje 

 

Público 

 

Pequenos 

agricultores 

 

Grandes e médios 

agricultores 

 

Pequenos e médios 

agricultores 

 

Unidade de trabalho 

 

Família Rural 

 

Produtor Rural 

 

Família Rural 

 

 

Orientação 

“Ensinar a fazer 

fazendo” 

 

Difusionista 

 

Dialógica 

 

Papel do 

Extensionista 

Indutor de 

mudanças de 

comportamento 

Elaborador de 

projetos de crédito 

rural 

Catalizador de 

processos sociais 

Tipo de 

planejamento 
Vertical ascendente 

Vertical 

descendente 
Circular 

Papel da tecnologia 

Apenas subjacente: 

instrumento para 

melhorar as 

condições de vida 

da família rural 

Finalístico: 

modernizar o 

processo produtivo 

aumentando a 

produtividade da 

terra e do trabalho 

Essencial, mas 

dentro de padrões 

de equilíbrio 

ecológico, 

energético e social. 

Organização da 

população 

Cria grupos de 

agricultores, donas 

de casa e jovens do 

campo 

Não se preocupa 

com esse tipo de 

ação 

Estimula a 

organização e o 

associativismo rural 

autônomo 

Tipo e uso do 

crédito rural 

Supervisionado: 

Cobre investimentos 

no lar e na 

propriedade 

(produtivos ou não) 

Orientado: voltado 

para produtos com o 

fim de viabilizar 

tecnologias de uso 

intensivo de capital 

Orientado: voltado 

preferencialmente 

para viabilizar 

“tecnologias 

apropriadas” 

Fonte: [Adaptado de (Rodrigues, 1997)] 
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2.1.3 Principais Conceitos de Extensão Rural e a Educação  

 

Em toda sua trajetória, a ER no Brasil fez parte de grandes abordagens, 

permitindo redefinições, construções de conceitos e dando origem a sua própria 

filosofia na construção de uma identidade conceitual que caracterizou o seu 

desenvolvimento associado a uma comunicação evolutiva. E, para que essa evolução 

ocorra, é preciso uma compreensão do conceito de ER, numa conformação 

organizada, a partir de seu surgimento nos Estados Unidos, na década de 80 do 

século dezenove, quando os processos resultantes das investigações que ocorreram 

nos Centros de Experimentação e nos colégios agrícolas necessitaram de uma 

divulgação entre os grupos de agricultores e os grupos de produtores rurais. Foi 

quando o termo “Extention Service” surge, com suas organizações pedagógicas e 

metodológicas, assinalados, sobretudo, pelas demonstrações. 

Pode-se entender os enfoques da ER, fundamentado em alguns conceitos, com 

diversidades de mensagens para os mais diversos públicos e deixando aberto para 

sua apresentação, que possui uma compreensão clara de que ela se diferencia da 

Assistência Técnica largamente utilizada e erroneamente, por vezes, confundida com 

o propósito extensionista, como coloca Bicca (1992) que é definida como um 

conjugado de atitudes que se integram para dar condições aos usuários de adotar e 

utilizar técnicas recomendadas para abordar o sucesso de seu empreendimento e que 

esse papel de assistente técnico abrange planejamentos que são elaborados e 

organizados, a partir de uma administração com o objetivo de que exista uma 

execução e ao fim, a fiscalização das obras dos ofícios técnicos.  

Nessa continuidade, se observar que a ER pode ser conceituada sem a 

associação da assistência técnica como foi colocado na mesa redonda da 

Organização das Nações Unidas - ONU, mais precisamente em 1990, com a 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), no Chile, na 

cidade de Santiago, e afirmado por Silva (2000), como um procedimento de instrução 

não formal que tem como objetivo primário o crescimento cultural, social, econômico 

e político das raízes rurais e tem como artefato principal o ensino de informações 

tecnológicas, no contexto de um gerenciamento organizado que os agricultores 
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possam empregar para acrescerem a produção, a operosidade e os rendimentos, 

melhorando a qualidade de vida de suas famílias e de suas comunidades, com base 

na informação que adquirem sobre a melhor forma de usar os recursos de que 

dispõem. 

Relacionada a todo esse processo, a educação alia-se à comunicação em uma 

associação profunda com a ER, principalmente, quando a educação remete ao poder 

comunicativo de aprendizagem, fundamental para os indivíduos campesinos, como 

afirma Olinger (1996) em seus comentários sobre o desenvolvimento dos espaços 

rurais e educação comunicativa que estão entrelaçados, observando como essa 

comunicação é utilizada pelos agricultores a fim de exercer algumas decisões no 

tangente de suas produções e convívios, principalmente pelo Estado para que haja 

uma definição de políticas agrárias relacionadas ao técnico e ao financeiro como 

também pelas empresas para que suas decisões sejam baseadas nos informes sobre 

as questões de insumos e equipamentos, como pela disponibilidade do que é 

produzido para alimentação e agroindústria. 

A partir dessa associação entre comunicação, educação e extensão, de acordo 

com Almeida (1989), é percebido que a Assistência Técnica e Extensão Rural – Ater, 

possui duas vertentes dimensionais, sendo uma comunicacional e a outra 

educacional, entendendo por comunicacional aquela que é dinâmica e visa conduzir 

até o produtor do campo as informações úteis e importantes dentro de seu contexto, 

e a educacional que permite uma ajuda a esse produtor no que é necessário conhecer, 

habilitá-lo para que ele possa usar com eficácia as informações que lhe foram 

passadas.  

Outras vertentes são associadas à ER como descreve Peixoto (2008), não 

sendo a ER um termo autoexplicativo e articulado desde sua origem destinado a 

fundação de modelo cooperativista de extensão, com visão norte-americana, onde 

percebeu-se várias iniciativas de conceituação da ER. Essas considerações evoluíram 

com o tempo e as transformações conjunturais foram ocorrendo com essas 

peculiaridades nas dinâmicas de estruturas socioeconômicas e culturais de cada país, 

entretanto, propõe-se aqui que o termo ER possa ser prestigiada de três formas 

diferentes: como processo, como instituição e como política. 
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A partir das informações de Peixoto (2008) entendemos que a ER tem o sentido 

ou objetivo de estender, esticar, alongar ou ainda transmitir todo o conhecimento 

desde sua origem ou emissor até a finalização com seu receptor, o público do campo 

tendo um caráter comunicativo e educacional, e que continuamente pode ser 

entendida como um contínuo processo de comunicação e informação de qualquer 

natureza, sejam eles especialmente técnicos ou não, mas, quando colocado como 

‘instituição”, ele configura a ER associada a uma visão de Estado e de prestadores de 

serviços da Ater de extrema importância aos pequenos produtores, e quando ele faz 

referência a extensão sendo “política”, a descreve como uma política pública 

associada aos governos federais, estaduais e/ou municipais que podem ser 

executados por instituições do primeiro, segundo ou terceiro setor4. 

A busca por conceitos que associem ou diferenciem relações no contexto sobre 

a ER é amplamente caracterizada no Brasil. Em algumas dessas buscas, autores a 

contextualizam, como no caso de Fonseca (1985), como um serviço institucionalizado 

que vem a ser resultado de acordos entre o Brasil e os Estados Unidos, muito 

importante no cenário do país, principalmente, para as relações internacionais.  

Na complementação de Olinger (1996), todos os países que aderiram a ER tem 

influência da filosofia norte-americana que foi difunda no Brasil e ficou explicitamente 

marcada tanto no que se remete aos princípios, assim como as metodologias e 

aos meios de comunicação, sendo ainda, a ER, um processo de educação 

extraescolar, ou, não formal, onde seu objetivo é a contribuição para a elevação de 

qualidade de vida das famílias do campo e ocorre por via de consequência, para o 

bem-estar de toda a sociedade.  

Observa-se nas palavras descritas por Glauco Olinger (2010) em sua entrevista 

ao programa SC Rural5, a ER é conceituada como um processo educativo com base 

no diálogo, e que esses dados não podem ser emprestados nem vendidos às famílias 

do campo que estes extensionistas comumente trabalham, e que com elas haja uma 

                                            
4O primeiro setor refere-se as instituições públicas que investe dinheiro público para ações na 

sociedade. O Segundo setor são as instituições privadas que exercem atividades privadas utilizando 
dinheiro privado em seu próprio benefício ou em benefício particular e o terceiro setor utiliza o dinheiro 
privado em atividades públicas 

5Glauco Olinger é Engenheiro Agrônomo e Consultor do Programa Santa Catarina Rural 
apoiada pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de Santa Catarina. 
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troca de conhecimentos. Como uma questão cultural que tem que estar diferenciada 

das políticas governamentais sobre os espaços agrários adotados tradicionalmente 

no Brasil. 

Partindo do ponto de vista de Freire (2014) ele descreve que extensão e 

comunicação são formas antagônicas de pensamento e atitudes, mas que na maioria 

das vezes assinalam a forma de sinônimos, como se estender e comunicar fossem a 

mesma coisa e tivesse o mesmo sentido, sendo esse sentido, associado ao conceito 

de extensão, a indicação de uma transformação do camponês em “coisa”, substituindo 

as tão debatidas formas de educação que descrevem esse termo e que colocam os 

técnicos como seres superiores, devido ao seus conhecimentos modernos e 

tecnológicos. 

Na percepção de Paulo Freire (2014), o termo extensão é proferido por muitos 

indivíduos como a ação de estender algo a alguém, como executante de determinado 

fenômeno, e, no caso de extensionistas, jamais poderia ser pensado de tal forma, pois 

a ação desse profissional é de estender não suas mãos, mas suas técnicas e seus 

conhecimentos com respeito ao outro, a sua cultura e a realidade em que vive. 

Abordando sobre a comunicação, ele afirma que há interação entre os sujeitos 

pensantes, ou seja, os indivíduos que trocam o conhecimento e dão a ele um 

significado, revelando-o no ato de comunicar. A comunicação se dá apoiada em um 

diálogo que possibilite uma compreensão indispensável a um estender comunicativo. 

A partir do desenvolvimento em que ocorrem as discussões abordadas sobre a 

ER, ficam mais intensos o conceito de Comunicação Rural acentuado por Bordenave, 

que a define como um conjunto de fluxos de informação com base nos diálogos e nas 

influências de reciprocidade que ocorrem entre os elementos do setor rural e entre 

eles e os demais setores, dos habitantes afetados pelo funcionamento da agricultura, 

ou naqueles que se interessam pelo melhoramento da vida no campo se fortalecendo 

e utilizando como base a prática da ER brasileira. (Bordenave, 1988) 

Assim, ao analisar as descrições de Glauco Olinger sobre as ações 

extensionistas, percebe-se uma evolução  que ocorre crescente e concomitantemente 

a um processo de educação, como complementa  Freire (2014) em sua visão de que 

a educação parte de um processo de interação comunicativa em conjunto com o 
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diálogo longe do que é chamado de transferência de saberes, possibilitando um 

encontro de sujeitos que interagem como interlocutores buscando a significação dos 

significados, contudo, complemente-se que a comunicação adequada não nos parece 

estar na específica transferência ou transmitância do conhecimento de um sujeito a 

outro, mas em sua colaboração no ato de inclusão para uma significação desse 

significado (Olinger, 2010). 

 

2.2 Extensão e Educação 

2.2.1 A Importância da Escola na Valorização do Campo 

 

O melhor lugar para se entender e buscar as mais variadas divergências 

culturais é na instituição escolar, local de grande significância para a reiteração da 

importância dos indivíduos serem valorizados em suas identidades. Como afirma 

Pinto (2015), a escola é um dos espaços em que se aprende e socializa e a sua 

importância deverá sempre ser compreendida e estudada desde a sua origem, sendo 

que essa questão no Brasil, na última década, tem sido bastante discutida, assim 

como a diversidade sociocultural que se observa nesses espaços. Esse 

reconhecimento foi difundido a partir das lutas políticas e sociais de muitos 

movimentos oriundos do campo e de outros setores da sociedade. 

É importante enfatizar a relevância dessa pesquisa para uma análise cultural 

dos grupos oriundos do campo, que pelos mais diversos motivos, migram em direção 

às escolas urbanas em busca da Educação Formal, que por vezes não está acessível 

nos conglomerados rurais. E ainda nessa busca substancial, na qual se  considera o 

espaço rural analisado, não apresentando apenas aspectos ligados a agricultura e 

sim, uma pluriatividade nessa área, como descreve Wanderlei (1999),  

[...] da mesma forma, pluriatividade e o trabalho externo de membros da 
família não representam necessariamente a desagregação da agricultura 
camponesa, mas constituem, frequentemente, elementos positivos, com o 
qual a própria família pode contar para viabilizar suas estratégias de 
reprodução presentes e futuras. (Wanderley, 1999, p.6) 
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Por consequência das inúmeras interações que ocorrem diariamente entre 

esses espaços urbanos e rurais e com características rurbanas, que segundo 

Froehlich (apud FREYRE,1982, p. 57) descreve esse neologismo como, “um processo 

de desenvolvimento socioeconômico combinado a partir de vivencias regionais de 

formas e conteúdos similares, como exemplo a do Nordeste, contemplando valores e 

estilos de vidas rurais e associados às características de valores e estilos de vida da 

população urbana.”  

O conhecimento vislumbrado a partir de uma simples descrição pelo outro, de 

seu modo de vida e dos trabalhos realizados em sua conjuntura familiar é apropriado 

à uma reflexão por parte da sociedade que contemple a identidade dessa 

comunidade, valorizando-a.  

 

2.2.2 A Escola Vande de Souza Ferreira como objeto de estudo. 

 

Grande parte dos jovens das comunidades rurais de Petrolina- PE se deslocam 

por em média 2 horas a mais, para estudar em escolas urbanas, visando uma melhoria 

na qualidade do ensino, no acesso as melhores infraestruturas institucionais e 

pensando na possibilidade de ingressar em uma universidade. Entretanto, para fazer 

um estudo dessa população, foram analisados como fonte de dados, uma escola 

urbana onde parte de seus alunos são de comunidades rurais, a Escola de Aplicação 

Vande de Souza Ferreira, localizada na Universidade de Pernambuco – UPE, situada 

na BR 203, Km 2, Vila Eduardo, Campus Universitário, Figura 2.  

 A instituição foi fundada no dia 15 de Março de 1994 pelo Diretor da 

Universidade na época, Professor Joaquim Silva e Santana, contendo apenas 2 

turmas, uma de 6º ano e outra de 7º ano, que serviam apenas para campo de estágio 

dos alunos que faziam parte das turmas de licenciatura da Faculdade de Formação 

de Professores de Petrolina – FFPP, hoje possui 668 estudantes, 27 professores, 18 

turmas de 6º ano EFII ao 3º ano EM e 71 alunos do campo (dos Projetos e 

Assentamentos), sendo analisadas 11 turmas com 33 alunos no total (dados de 2017). 
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Fonte: Google Maps,2018. 

O nome da escola foi uma homenagem a uma professora de Língua 

Portuguesa, Professora Vande de Souza Ferreira, que era de grande exemplo a todos 

os Educadores e Educadoras pelo seu brilhante desempenho e dedicação a profissão. 

No ano da inauguração da escola, a professora Vande faleceu, e seu nome ficou 

marcado na história da cidade. 

A questão da diversidade real e efetiva nos enfoques educacionais e 

curriculares necessitam de uma ampla discussão em diferentes esferas e nas 

comunidades rurais e isso não é diferente na Escola de Aplicação Vande de Souza. 

Há uma preocupação da comunidade rural, notadamente das famílias, em relação à 

necessidade do ensino básico formal, que busca essa inserção no processo 

educacional dos seus filhos, procurando uma maior inclusão social e uma participação 

efetiva de seu grupo nas diversas áreas dos saberes. Essas comunidades são 

essenciais ao desenvolvimento econômico local e despertaram uma série de questões 

socioeconômicas, espaciais, jurídicas e culturais que passaram a fazer parte da 

discussão sobre o que representam para a sociedade atual e sobre a sua efetiva 

inserção cidadã. 

 

Figura 2: Foto da entrada da Escola de Aplicação Vande de Souza 

Ferreira. 
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2.2.3 Um olhar para a Educação do Campo 

 

Nos dias atuais a relação campo cidade vem se mostrando cada vez mais 

interdependente quando se trata de necessidades básicas, desenvolvimento e 

educação. Um olhar para a Educação do Campo, especialmente para o aluno e toda 

sua bagagem cultural, surge, quando nos deparamos com realidades que foram 

vivenciadas e/ou especificadas, no momento em que se oportunizou o acesso das 

populações excluídas historicamente ao espaço escolar; nesse processo é possível 

identificar o relato de vivências diárias, que remetem a mudança de práticas dos 

professores, observações e responsabilidade social. 

 Faz-se necessário o empoderamento do grupo campesino que emerge no 

processo de ocupação dos variados espaços sociais em que se fazem ouvir através 

de suas lutas e conquistas, como afirma Nascimento (2003), ao dizer que palavras 

como exclusão e a desigualdade social causam a falta de uma reflexão pelas pessoas 

que as praticam e por parte de quem sofre seus resultados, e que todos esses 

indivíduos estão à mercê da marginalização ideológica determinada pela criação de 

formas que representam simbolicamente uma força que minimiza as populações do 

campo e que essas concepções estão presentes em suas consciências a fim de 

diminuí-las atrelando esse grupo ao poder de classe. 

Ainda de acordo com Nascimento (2003), é perceptível uma forte concentração 

urbana que cresce aceleradamente e decola consigo um conjunto de falta de 

estruturas onde há um crescimento acelerado no número de desempregos, o aumento 

da violência e o crescimento do narcotráfico como alternativa de vida para os jovens 

sem sonhos e uma discrepante disposição de tornar o urbano superior ao rural: 

A educação oferecida às minorias, entre elas, os camponeses/as 
sempre esteve fora das agendas políticas o que evidencia sua marginalização 
e exclusão. Sempre se teve uma visão utilitarista da educação rural reduzida 
à escolinha da roça, isolada, pronta a ensinar as primeiras letras com uma 
cartilha elaborada pelos tecnocratas educacionais a serviço da classe 
dominante numa classe multiseriada. Até pouco tempo não se tinha nenhuma 
política pública educacional que viesse abranger a realidade sócio 
campesina.(NASCIMENTO, 2003, pág.18). 
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Nessas circunstâncias, há necessidade de que as escolas se preparem 

pedagogicamente para receber em suas instituições uma heterogeneidade de 

indivíduos, com diversidades culturais e divergências de ideais, que necessitem de 

uma valorização em suas multiplicidades, podem ser fundadas a partir da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB (2017), que abre um embate 

considerável para a educação do campo, favorecendo e possibilitando o atendimento 

ás diversidades campesinas. 

Nesse contexto escolar, há uma ressignificação na valorização do rural e toda 

uma contextualização baseada em sua realidade cotidiana, como se discute 

amplamente no país em relação a essa Educação do Campo e proposta pela LDB 

(2017), conforme o artigo 27 , onde descreve sobre os conteúdos curriculares da 

educação básica seguindo algumas diretrizes que permeiam a difusão de valores, 

direitos e deveres dos cidadãos, fundamentadas no interesse social e no bem comum, 

como também a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada 

estabelecimento com orientação para o trabalho e a promoção educacional. 

Em relação ao conceito de Contextualização, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio descreve em seu Art. 9º que 

Na observância da Contextualização as escolas terão presente que: I - na 
situação de ensino e aprendizagem, o conhecimento é transposto da situação 
em que foi criado, inventado ou produzido, e por causa desta transposição 
didática deve ser relacionado com a prática ou a experiência do aluno a fim 
de adquirir significado; II - a relação entre teoria e prática requer a 
concretização dos conteúdos curriculares em situações mais próximas e 
familiares do aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do exercício da 
cidadania; III - a aplicação de conhecimentos constituídos na escola às 
situações da vida cotidiana e da experiência espontânea permite seu 
entendimento, crítica e revisão.( BRASIL,1998) 

Ainda apoiado na LDB(2017),  o artigo 28 trata de oferecer uma educação 

fundamental para a população rural, apoiando-se no processo de ensino que promova 

as adaptações necessárias de acordo com as vivências da população observada em 

cada região, cada lugar e em cada grupo e evidenciando especialmente  os conteúdos  

curriculares e as devidas metodologias sendo adequadas ao cotidiano e as 

necessidades devidas aos interesses dos alunos  e de seu universo agrário, da 

organização institucional, e a inclusão do calendário escolar de acordo com às fases 
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do período agrícola e como também das questões climáticas e do ajustamento à 

natureza do trabalho nesse espaço. 

Nessa percepção, busca-se analisar a cultura campesina como base de 

conhecimento para apropriação das escolas urbanas e sua contextualização com as 

práticas do campo tendo a sua valorização no enredo educacional e a 

responsabilidade social pertinente a recepção desse aluno que migra do campo para 

uma escola urbana. 

Conforme Carneiro (1998), deve-se considerar que o campo está passando por 

mudanças principalmente porque as medidas modernizadoras foram moldadas nos 

padrões de produção ligados ao urbano-industrial e assim, as populações desses 

ambientes reagem de maneiras antagônicas, não havendo uma uniformidade nessa 

ruralidade, que demonstra os diversos padrões culturais, sociais e econômicos como 

efeito desses crescentes acontecimentos, e, por isso, deve-se conhecer essas áreas 

para subsidiar uma educação de qualidade nessas instituições sociais. 

 

2.2.4 O Papel do Professor na Educação Campesina 

 

O professor das diversas ciências começa a entender a realidade no momento 

em que os conteúdos abordados são associados às relações contextuais de seus 

alunos, de suas práticas, suas pesquisas e a diversidade de crianças que estão sob 

sua ótica e responsabilidade. Estes estudantes lutam pelo seu “empoderamento”, 

enfrentando as mais variadas questões sociais e disputas ideológicas, que 

conformam, muitas vezes, relações de classes injustas e preconceituosas.  

Descrever uma visão da necessidade de expandir o conhecimento dos alunos 

da zona rural que vão estudar em uma escola urbana e precisam dar significância ao 

contexto agrário e ao conhecimento ambiental que esse aluno traz consigo, 

agregando aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) os seus saberes e visão de 

mundo não é uma tarefa fácil: é preciso derrubar barreiras e preconceitos, expandindo 

a importância do campo para a sociedade, para fortalecer o respeito a esse espaço, 

suas comunidades e tudo que representam.  
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As divisões entre o rural e o urbano no mundo da educação só podem ser 

notadas por quem realmente tem a prática da escuta. Dentro de conteúdos abordados 

processo de aprendizagem, pode-se encontrar metodologias que promovam a 

interação dos espaços, a significação dos conceitos e a realização concreta de uma 

proposta pedagógica que faça sentido na vida dessas populações.   

Essa realidade faz da escola um ambiente multifuncional, e, por isso, é 

importante a busca e o equilíbrio das funções clássicas dos conteúdos do currículo 

com uma aprendizagem significativa para quem transita entre esses dois espaços.  

Convencionou-se adotar como uma das referências, Freire (1980,p.141), que 

nos destaca que “não importa com que faixa trabalhe o educador ou a educadora. O 

nosso trabalho é realizado com gente miúda, jovem ou adulta, mas gente em 

permanente processo de busca”. 

Levando-se em conta as considerações de Caldart (2001), no momento em que 

se elabora um projeto educacional para o campo não significa que terá que isolá-la ou 

dividi-la, mas o que deve ser levando em conta nessa construção é o trabalho com 

sua realidade, ou seja, suas especificidades. Estas duas áreas possuem diferentes 

sujeitos que necessitam de um olhar direcionado para essas diferenças, uma visão 

pedagógica que valorize o seu ambiente agrário e sua forma de vida. À medida que 

essas proposições forem ocorrendo e sendo articuladas, respeitando essa diversidade 

cultural, poderemos perceber a emergência de um ambiente menos conflituoso, onde 

uma probabilidade de extinção das discriminações e de preconceitos próprios do 

ensino rural poderá frutificar.  

Para tanto, é imprescindível que o professor se integre à realidade local, e se 

identifique como agente daquela comunidade, o que, de acordo com Cunha (1991, 

p.169) “(...) é um processo que acontece no interior das condições históricas em que 

ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade concreta determinada, que não é estática 

e definitiva, é uma realidade que se faz no cotidiano”.  

Conforme afirma Martins (2001), o deslocamento de amplas comunidades 

rurais para a cidade, demonstra uma grandeza do mundo rural: o modo de ser, uma 

visão e uma perspectiva crítica poderosa em relação ao desenvolvimento associado 

a globalização do capital, à modernização irregular e à falta de humanidade das  
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pessoas apanhadas de modo desorganizado, inacabado e a mercê das grandes 

transformações que ocorreram na economia e nas políticas que, perceptivelmente, 

tiveram os sociólogos como grandes parceiros: 

O aluno campesino vive um processo contínuo de aprendizagens, seja no 
ambiente escolar, seja na lavoura, no cuidado com os animais ou brincando. 
Todos os espaços transformam-se em aprendizagens, aprendem a ler e 
escrever, a varrer a casa e tratar dos animais, a plantar e a colher, se divertem 
pescando, correndo, subindo em árvores, entre outras atividades. Adquirem 
responsabilidades, valores e comportamentos, estando em constante 
desenvolvimento. Também influenciam na história, na cultura e nas políticas 
educacionais, fazendo com que sejam adequadas ao universo em que vivem. 
(DE COSTA E PERIPOLLI, 2012, p.161) 

  

Ainda de acordo com Martins (2001) existem estudos que retratam sobre o 

elemento do deslocamento, e, que nessas evidencias, o rural pode continuar existindo 

culturalmente por longo tempo fora da economia agrícola. Pode -se manter a partir de 

seu olhar para o mundo indicando uma melancolia criativa que leva esse grupo a uma  

autodefesa, como integridade em ambientes degradados por questões morais das 

grandes cidades, apresentando criatividades e estratégias de vida em um processo 

de transição que já não se estabelece conforme as profecias dos sociólogos e que 

essa transição é antes uma interminável passagem, uma evolução que permanece, 

uma promessa de bem-estar que não se consegue encontrar , uma espécie de agonia 

sem fim. 

 

2.3 Os Livros Didáticos e a Educação Ambiental na Formação dos Alunos do 

campo 

 

Ao tratar de questões campesinas que são pertinentes e variadas aos diversos 

temas em sala de aula, busca-se reforçar os conceitos aprendidos e instigar os olhares 

dos indivíduos do campo que participam do processo de ensino e aprendizagem. A 

educação ambiental e o desenvolvimento sustentável são temas essenciais e 

complementam a dinâmica do campo retratando as vivências diárias relacionando aos 

conteúdos escolares.  

No ensino básico da educação é comum o estudo de capítulos que retratem o 

funcionamento ou a relação antrópica em múltiplos conteúdos, a exemplo a exposição 
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de conteúdos sobre o ar, a água, o solo e ecossistemas, nas inúmeras disciplinas 

como no ensino de Ciências e Biologia, bem como em Geografia, História, Química e 

Física, que também são disponibilizadas por professores para seus discentes como 

textos de temas transversais. 

Identificar quais os temas relevantes para essa população é dever da escola e 

de todo corpo docente que tem como responsabilidade o papel de extensionista rural, 

trazendo os contextos sociais e econômicos do campo para o currículo escolar, de 

forma que esses conteúdos sejam abordados em sala de aula. 

Analisar essas premissas fundamentais são parâmetros de estudo em todas as 

classificações de ensino, desde o infantil até o ensino superior. Essa relação pode 

demonstrar que a integração entre as instituições, estão dispostas nos mais diversos 

métodos de leitura que se pode ter acesso. Isso demonstra a importância de uma 

valorização dos diversos materiais de estudo, a exemplo dos livros didáticos, com 

edições geralmente renovadas e com a inclusão de temas transversais propostos pelo 

Ministério da Educação nessas últimas décadas, como pode ser observado nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) – Meio Ambiente e Saúde, os quais 

servem como instrumento de apoio nas discussões pedagógicas em detrimento de 

reflexões ambientais globais associadas as diversas áreas do conhecimento, tratando 

de repassar toda uma estrutura de conteúdos e objetivos que poderão influenciar na 

prática educativa do profissional atuante,  como também ser abrangente sobre uma 

educação ambiental com o viés de estudos ligados a práticas sustentáveis 

impulsionados por esses conteúdos curriculares. (Brasil, 1997). 

É nas instituições educacionais que as grandes discussões são engajadas e os 

estudantes se posicionam quanto a essas questões. É a partir da eficiência da 

educação em leituras, debates e metodologias diversas que o indivíduo passa a 

perceber que o meio ambiente necessita de seu olhar e de como é importante o seu 

papel nas lutas a favor de uma sensibilização mundial onde a população se dedique 

a disseminar as vantagens de um ambiente bem cuidado, de uma melhoria na 

qualidade de vida em detrimento de um espaço geográfico sem vida que foque apenas 

nas questões e nos valores econômicos direcionando a sociedade para uma crise 

ambiental. 



40 
 

 
 

A interferência humana nos diversos ecossistemas é um dos temas mais 

abordados no ensino médio onde se descreve a transformação da natureza desde os 

antepassados (Homo Sapiens), tratando de que no início sua postura era irrelevante 

devido a um número reduzido de habitantes no período e posterior a esse período se 

observa um processo de sedentarização, onde os grupos passam a se fixarem em 

determinadas áreas e iniciaram a elaboração de cultivos, assim como a domesticação 

de animais que foram utilizados em seu benefício e melhoria da produção e da vida 

em grupo. Posterior a esse período, descreve Moreira e Sene  (Moreira e Sene, 2014), 

que houve uma significativa mudança ocorrida no meio ambiente, devido 

especialmente, ao crescimento acelerado da população e aos grandes impactos 

ambientais, causados pela revolução industrial e pelo aumento da capacidade de 

transformação advindas das máquinas, explicando, assim, os novos modelos de 

consumos tão debatidos atualmente no contexto da sustentabilidade. 

Conforme aponta Leff (Leff e Cabral, 2012), essa crise ambiental é latente 

quando se observa um desprezo à racionalidade ecológica, sendo reafirmada pela 

necessidade de utilizar de forma degradante um cabedal de matéria prima, sem 

nenhuma fundamentação ética, tão evidente nos anos de 1960, quando havia uma 

busca constante pelos padrões elevados de produção e consumo, acompanhados por 

uma irracionalidade com os recursos naturais que marcaram na história, os limites do 

crescimento econômico. Essas indagações são relatadas diariamente nos mais 

diversos conteúdos nos livros didáticos da atualidade e dependem da dedicação e do 

empenho do professor na busca por novos e constantes saberes, sendo incentivados 

para a participação nos debates durante as formações pedagógicas e nos demais 

encontros que ocorrem constantemente a respeito dessa temática.  

A realidade dos conteúdos nos livros didáticos das disciplinas que englobam as 

ciências humanas não está distante da realidade como se pensava, ao contrário disso, 

organização das metodologias, a abertura pra o debate e o engajamento por parte da 

instituição se torna extremamente relevante em todo o processo de expansão dessas 

temáticas que devem estar presentes no contexto dos projetos políticos pedagógicos 

das escolas. Além desses quesitos se fazerem indispensáveis, é imprescindível 

insistir na constante formação dos professores e na valorização de sua autonomia e 
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criatividade para que possa encontrar a melhor metodologia, e, assim transpor seus 

argumentos da forma mais adequada com a realidade em que se encontram. 

 

2.3.1 Conteúdos da Educação Básica e Seus Contextos Campesinos até a 

Universidade 

 

Prevalecer-se do ambiente em que o aluno tem uma marca de identidade é a 

melhor formar de sensibilizá-lo dos problemas que permeiam sua localidade para que 

ele problematize e reflita criticamente sobre as adversidades dos problemas globais 

conduzindo, assim, esse indivíduo, a modificação de suas atitudes gerando grande 

possibilidade desse estudante ficar consciente dos grandes problemas do seu tempo 

e estar a “par” dos contratempos ambientais que fazem parte de sua comunidade ou 

da localidade em que ele está inserido, pois “a ação educativa não consegue sair do 

marco escolar para interessar-se pela comunidade e fazer como que os alunos 

participem de suas atividades.”(Dias, 2004) 

É nesse contexto que surgem as indagações e os debates associados a temas 

como O homem e o meio ambiente e Sustentabilidade. Em suas descrições, 

Nascimento (Nascimento, 2012), relata que a Noção de sustentabilidade parte de 

duas origens, a primeira: relacionada à Biologia – quando se aborda a Ecologia que 

em seus estudos trata sobre os ecossistemas e sua capacidade de recuperação e 

reprodução sobre as ações antrópicas, principalmente em seu uso indiscriminado dos 

recursos naturais, abusando da retirada de formações vegetais, ou de ações naturais 

que ocorrem a partir de agentes internos do relevo como os tsunamis, os terremotos 

e o vulcanismo. A segunda: voltada para os estudos da economia e utilizando essas 

ações de alta produção e elevado padrão de consumo como sinônimo de 

desenvolvimento, sabendo que esse padrão em expansão em todo o planeta não tem 

a possibilidade de duração devido ao esgotamento desses recursos e a gradativa e 

perigosa extenuação desses materiais. Uma sensibilização sobre esses 

questionamentos é possível e ocorre em determinadas instituições de educação. As 

universidades têm papel fundamental nessa massificação de conhecimento, e as 

escolas deverão estar receptivas a divulgação, com formações e outras atividades 
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que complementem essas questões que estão sendo tratadas hoje como tema 

transversal na rede da educação básica de ensino. 

Outro ponto, sobre qual também podemos instigar a comunidade educacional 

nas inquirições sobre sustentabilidade, é demonstrar nos conteúdos abordados o 

percurso das preocupações durante as conferencias mundiais em que foram 

discutidas a noção de Desenvolvimento Sustentável, notadamente apontada por 

Moreira e Sene (Moreira e Sene, 2014), onde se pode analisar sobre as várias 

conferências mundiais, desde a Conferência das Nações Unidas Sobre o Homem e o 

Meio Ambiente, em Estocolmo em 1972 e as discursões sobre o antagonismo 

desenvolvimento e meio ambiente. 

Ainda são descritos temas como a Conferência das Partes da Convenção-

Quadro da ONU sobre as Mudanças Climáticas - COPs, também sobre a Eco 92 ou 

Cúpula da Terra e seus objetivos de minimizar os impactos ambientais no planeta 

garantindo o futuro das próximas gerações e os argumentos da Organização das 

Nações Unidas, a ONU, e sua indicação da Ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland para presidir uma comissão que era encarregada de estudar o tema 

ambiental sendo posteriormente publicada em um estudo denominado Nosso Futuro 

Comum, posteriormente chamado de Relatório Brundtland, também explicitadas por 

Nascimento (2012) em seu artigo sobre a trajetória da sustentabilidade, e por Leff 

(2006) em seu livro sobre Racionalidade Ambiental. Esse relatório abriu intensamente 

vários debates e interpretações na academia sobre o significado de desenvolvimento 

sustentável (Nascimento, 2012).  

Essas intercessões sobre a educação ambiental são um grande passo para a 

ação sustentável dos indivíduos sociais partindo de elaborações de planos e 

articulações de projetos pedagógicos que aproximem os indivíduos das questões 

ambientais, contribuindo para um amplo debate na educação básica e levando as 

mesmas diretrizes para a academia. De acordo com Bacic, Silva e Lozano (Bacic et 

al., 2012) fazem parte do contexto da educação básica:  

 Analisar as diferenças entre sistemas técnicos e tecnológicos em 

diferentes períodos históricos identificando deles, problemas ambientais 

decorrentes; 
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 Analisar os contextos políticos e sociais que engendraram a conferência 

ambientalista de Estocolmo em 1972; 

 Compreender o conceito de desenvolvimento sustentável;  

 Analisar as principais propostas apresentadas durante a conferência do 

Rio-92, sobretudo a agenda 21 e suas implicações ambientais e sociais 

para países ricos e pobres;  

 Compreender o efeito estufa e reconhecer os responsáveis por sua 

intensificação e suas influencias para a atmosfera terrestre;  

 Analisar criticamente os diversos protocolos que envolvem questões 

relativas ao aquecimento global, destacando causas e consequências, 

sob diferentes pontos de vista;  

 Compreender a importância do Ozônio e as ações efetivas para conter o 

comprometimento de sua camada na atmosfera;  

 Identificar as principais ameaças à biodiversidade, especialmente as 

florestas tropicais. 

 

Esses objetivos inclusos no contexto do ensino básico também têm uma 

relação dialógica com os objetivos6 propostos para discussão e reflexão a respeito 

desse tema nas universidades, como exemplo: 

 

 Apresentar ao estudante uma reflexão sobre as relações entre economia, 

sociedade e meio ambiente, sob a perspectiva da crise ambiental e da 

crise social no Brasil. 

 Discutir os conceitos de crescimento e desenvolvimento econômico e 

analisar criticamente os impactos e os limites socioambientais do modelo 

vigente de desenvolvimento sustentável. 

 Focalizar as potencialidades e os limites do desenvolvimento sustentável 

como alternativa para enfrentar os problemas de conservação e 

preservação dos recursos naturais e ecossistemas.  

                                            
6 Objetivos descritos do programa de disciplina de Desenvolvimento Sustentável do Curso de 

Mestrado em Extensão Rural (PPGExR) da Universidade do Vale do São Francisco – UNIVASF – 
2017/2. 
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 Examinar as estratégias de gestão ambiental quanto às possibilidades de 

compatibilizar a necessidade de conservação e preservação dos 

ecossistemas e de garantia da qualidade do meio ambiente com a 

expansão do desenvolvimento brasileiro. 

 Analisar a proposta do desenvolvimento territorial no confronto com o 

desenvolvimento local. 

Segundo Dias (2000),a educação ambiental é vista em dimensões éticas e 

ecológicas, econômicas, sociais, culturais e políticas, direcionando na verdade, a 

questão ambiental como mote dos princípios de cada uma das dimensões. Significa 

dizer que as questões ambientais perpassam por qualquer área de conhecimento e 

de saberes, estando articuladas consequentemente às políticas públicas que 

permeiam as sociedades.  

Nessas articulações políticas está a base, o subsídio da educação ambiental e 

as articulações com as instituições de ensino que tem como papel originar grandes 

transformações positivas para a coletividade, relacionando saberes, estimulando o 

desenvolvimento cognitivo para ações concretas e benéficas ao próprio indivíduo e 

sua comunidade, racionalizando esse saber para a concepção de ações ambientais 

que melhorem a qualidade de vida das áreas envolvidas e consequentemente de toda 

a sociedade. 

A Educação Ambiental é uma dimensão da educação escolar, uma atividade 
intencional da prática social que deve imprimir, ao desenvolvimento 
individual, um caráter social, em sua relação com a natureza e com os outros 
seres humanos. Objetiva a construção de conhecimentos, o desenvolvimento 
de habilidades, atitudes e valores, o cuidado com a comunidade de vida, a 
justiça e a equidade socioambiental e a proteção do meio ambiente natural e 
construído. Para potencializar essa atividade, com a finalidade de torná-la 
plena de prática social e de ética ambiental, a educação é construída com 
responsabilidade cidadã, na reciprocidade das relações dos seres humanos 
entre si e com a natureza. As práticas pedagógicas de educação ambiental 
devem adotar uma abordagem crítica, que considere a interface entre a 
natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho e o consumo, superando a 
visão naturalista. (MEC, 2016) 

 

É dever da educação proporcionar um favorecimento aos indivíduos, levando-

os a uma criticidade sobre o seu papel no mundo e entender o significado de 

desenvolvimento sustentável e as formas de encontrar articulações para o manejo de 
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atividades relacionadas a visão ambiental (Brasil, 1999). Dessa forma, a integração 

das instituições de educação, na pesquisa, no ensino e na extensão, terá que 

relacionar-se sempre com o ensino básico, tanto nas questões teóricas que permeiam 

livros científicos, artigos e livros didáticos quanto nos procedimentos práticos entre 

essas áreas de conhecimentos. Daí a importância da integração entre as instituições 

de educação do ensino básico e das universidades em prol de uma melhoria social e 

de resoluções de problemas pertinentes a qualidade do meio ambiente, tema em que 

as populações campesinas podem ocupar local de destaque. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Procedimentos Metodológicos para a análise da pesquisa 

Fonte:(Thiollent, 2011) 

 

A metodologia aqui descrita foi proposta e efetivada em algumas etapas depois 

de aprovada pelo comitê de ética da Univasf, com o objetivo de realizar uma pesquisa-

ação com a utilização do método quali-quantitativo para estudar a relação entre alunos 

campesinos e a adequação pela escola dos conteúdos vivenciados, necessários para 

uma aprendizagem significativa, observando-se a extensão e influência desses 

conteúdos em relação ao desenvolvimento da população local e se há um acolhimento 

das identidades, no contexto da comunidade com percepções individuais e coletivas 

do grupo em estudo.  

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, o primeiro passo foi a pesquisa 

bibliográfica, a partir de uma análise dos livros didáticos da rede urbana de ensino 

com o intuito de identificar se os conteúdos encontrados nas disciplinas de Arte, 

Figura 3: Elaboração do esquema de Pesquisa-ação a partir da interpretação 

teórica de Michel Thiollent. 
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Biologia, Geografia, História, Química e Física estão adequadas à realidade dos 

alunos oriundos de comunidades rurais. 

O segundo passo foi o levantamento de dados através de questionários 

semiestruturados com questões objetivas e dissertativas, proporcionando ao 

respondente descrever suas opiniões em relação à pesquisa em questão.  Isto se 

deve ao fato de oferecer a possibilidade analítica de uma significativa parcela de 

indivíduos, economizando tempo, garantindo o anonimato aos analisados, recolhendo 

informações propícias e confiáveis, proporcionando também uma maior agilidade no 

tratamento estatístico dos dados. O mesmo é constituído por um conjunto de questões 

que se consideram pertinentes para determinar as características do objeto da 

pesquisa, tendo como função a produção de informações requeridas pela proposição 

inicial da investigação. 

A análise documental de Planilhas Macro foi o terceiro passo considerado, com 

a observação das médias e notas dos alunos para uma análise comparativa entre os 

alunos da zona urbana e da zona rural, e, ainda, entre a associação dos conteúdos 

que favorecem uma melhor compreensão da relação entre os alunos, a escola e os 

seus itinerários de aprendizagem.  

Bell (2004) refere que: 

Qualquer que seja o método selecionado para a recolha de informações, o 
objetivo é obter respostas de um grande número de indivíduos às mesmas 
perguntas, de modo que o investigador possa descrevê-las, compará-las 
relacioná-las e demonstrar que certos grupos possuem determinadas 
características. (BELL, 2004,p.27) 

3.1.1 Métodos utilizados 

 

A priori foram realizadas reuniões com a direção, coordenação e professores 

da escola para a informação sobre o projeto a ser aplicado, enfatizando o interesse 

ao grupo campesino e demonstrando os objetivos da pesquisa a ser delineada. Após 

as reuniões, os alunos foram informados sobre o trabalho da pesquisadora, sobre o 

voluntariado, sigilo e os termos de aplicação pelo Comitê de Ética em pesquisa/ 

Conselho Nacional de Ética em Pesquisa - CEP/CONEP. Logo após o repasse das 

informações aos alunos e a organização dos trâmites legais, foram marcadas a 
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aplicação dos questionários semiestruturados durante o horário de aulas com a 

colaboração dos professores em liberarem os voluntários para a participação e o 

acompanhamento da pesquisadora em cada etapa do processo. 

O preenchimento do formulário foi realizado na sala de informática da escola, 

um espaço conveniente para o voluntariado estudantil, posto que a coleta de 

informações confidenciais podem eventualmente gerar um desconforto ao 

participante, a escola contribuiu nesse aspecto com a pesquisa na tentativa de 

minimizar esses eventuais riscos.  

A análise documental das médias anuais das planilhas foi realizada após a 

aplicação dos questionários e estão constituindo fundamentos para compará-los aos 

dados resultantes na pesquisa. Significando esse documento um essencial 

complemento para a análise e observação dos resultados entre os alunos da zona 

rural e aos alunos de zona urbana nas diversas disciplinas estudadas.  

 

3.1.2 Natureza da Pesquisa 

 

Uma pesquisa exploratória foi associada às análises quali-quantitativas visando 

um maior escrutínio das informações levantadas, que estão subsidiadas nas 

pesquisas bibliográficas, levantamento de dados, citações, análise documental e 

questionários que foram aplicados.  

A caracterização do estudo como pesquisa exploratória normalmente ocorre 

quando há pouco conhecimento sobre a temática a ser abordada. Por meio do estudo 

exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-

lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa (Raupp 

e Beuren, 2003). 

 

3.1.3 Local de realização da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na Escola de Aplicação Vande de Souza 

Ferreira, localizada na Universidade de Pernambuco – UPE, Petrolina-PE, situada na 

BR 203, Km 2, Vila Eduardo, Campus Universitário. A escola possui além das salas 
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de aulas, algumas salas de estudos/pesquisas, que são geralmente utilizadas para 

trabalhos e projetos pedagógicos da escola, apresentando uma infraestrutura 

adequada, laboratório de informática, biblioteca e auditório. 

Hoje a instituição possui professores efetivos e contratados, todos do Estado 

de Pernambuco e ainda serve de base como campo de estágios dos estudantes da 

graduação em vários cursos da Universidade.  

 

3.1.4 População estudada 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II até 

o 3º ano do Ensino Médio da Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira, no total 

de 11 turmas, 33 alunos do campo, com idade entre 13 e 18 anos e com professores 

que lecionam na referida escola. A pesquisa analisou os estudantes do campo 

priorizando perceber as dificuldades enfrentadas pelo grupo por morar nas áreas 

rurais de Petrolina e se deslocar diariamente para a referida escola urbana. Esses 

alunos são residentes do Distrito de Irrigação Senador Nilo Coelho, no Assentamento 

Água Viva e no Projeto Bebedouro. 

 

3.1.5  Procedimentos de recrutamento e coleta de dados 

 

A referida escola foi criada para aplicação de estágios e pesquisas diversas 

dos discentes da Universidade de Pernambuco. A instituição possui salas que servem 

de apoio, quando necessário, para a aplicação dos questionários e entrevistas 

realizadas. Os alunos já têm uma rotina colaborativa, no que se refere a pesquisas de 

cunho científico e, no entanto, foi espontânea essa cooperação.  

Para isso, foram informados sobre esse projeto de pesquisa, todos os 

procedimentos específicos, a importância da colaboração com o estudo e sobre o 

voluntariado em sala de aula, tudo de acordo com o Sistema CEP-CONEP. A coleta 

de dados foi realizada no período de aulas, em dia e horário previamente organizado 

pela escola e combinado com a pesquisadora.    



50 
 

 
 

3.1.6 Análises de dados e informações 

 

A análise dos dados e informações recolhidas para essa pesquisa quali-

quantitativa tem características descritivas, pois, de acordo com Gil (1998), no 

momento em que se decide por essa modalidade, o pesquisador já compreende os 

aspectos do grupo / comunidade em questão, facilitando o alcance dos objetivos 

propostos, tornando-se assim capacitado para organizar um plano de observação que 

o oriente na coleta, análise e na interpretação dos dados recolhidos.  

O material recolhido foi transcrito, tabulado em Excel e, posteriormente, 

objetivando um melhor resultado, foram gerados gráficos e planilhas para apoiar a 

análise. As respostas foram interpretadas global e individualmente, por se tratar de 

uma pesquisa de caráter quali-quantitativo. Os resultados foram descritos em gráficos 

e/ou tabelas apresentando significância para o estudo e colaborando com uma efetiva 

construção contextualizada na educação dos educandos. 

Nenhum indivíduo foi identificado, e, se for necessário a circunscrição de 

algumas informações, serão descritos com nomes fictícios, como o acordado e 

aprovado posterior submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa – CEP/ CONEP.  

 

3.1.7 Garantias éticas aos participantes da pesquisa 

 

Os alunos foram informados na escola da pesquisa que seria aplicada e foram 

descritos os objetivos e a justificativa do projeto. Aos voluntários foram avisados sobre 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e do Termo de Assentimento 

ao menor, da não obrigatoriedade de participação, sobre o sigilo, dos riscos e 

benefícios da pesquisa e de tudo o que for necessário para o início da investigação. 

Assim, os alunos que concordaram entregaram o termo já aprovado pelo Sistema CEP 

- CONEP devidamente preenchido por eles e pelos responsáveis, onde no dia e 

horário marcado se apresentaram espontaneamente na sala de pesquisa para 

resolução do questionário que foi proposto. 

Constituíram-se de garantias éticas todos os voluntários, tiveram a liberdade 

de participação, a preservação de suas identidades, assim como sua integridade, 
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garantindo a confidencialidade, o sigilo e o modo de efetivação da pesquisa. Devido a 

necessidade da descrição de alguns dados, os alunos não foram identificados e suas 

turmas receberam nomes fictícios. Estiveram informados ainda, que a investigação 

atende e respeita os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, 

Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990, sendo eles: à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Garantimos também que 

será atendido o Artigo 18 do ECA: “É dever de todos velar pela dignidade da criança 

e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor.”  

 

3.1.8 Riscos e benefícios aos envolvidos na execução da pesquisa 

 

Esta pesquisa, assim como todo estudo que envolve seres humanos, traz riscos 

aos participantes, pois estes foram entrevistados e responderam ao questionário. Um 

dos possíveis danos, que poderiam ser causados seriam a perda de atividades e 

conteúdos curriculares durante a ausência do aluno da sala de aula no período de 

aplicação do questionário, ficando acordado com a direção que o professor seria 

informado da ausência do aluno e os orientaria quantos as suas atividades e 

necessidades evitando danos, minimizando efeitos ou eventuais prejuízos que 

poderiam vir a ocorrer. Caso fosse necessário, a pesquisadora garantiu aos 

participantes da pesquisa, o acompanhamento e assistência pedagógica durante e/ou 

após o encerramento e/ou interrupção da pesquisa, visando evitar danos materiais ou 

imateriais, direta ou indiretamente, decorrentes da pesquisa. 

 As participações nessa pesquisa envolveram riscos mínimos, pois ao 

responder aos questionários foram tomadas as precauções para assegurar a ética e 

o sigilo da identidade dos respondentes e na descrição dos dados do estudo. Os 

procedimentos adotados nesta pesquisa obedeceram aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados ofereceram riscos à sua dignidade. 

Os participantes dessa pesquisa não tiveram nenhum benefício direto, 

entretanto, espera-se que este estudo traga informações importantes e bastante 
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significativas para a comunidade na qual está inserido e para a sociedade, 

possibilitando a promoção de qualidade digna de vida a partir do respeito aos direitos 

civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como 

colaborar para uma educação efetiva dos alunos de comunidades rurais em uma 

escola urbana, contribuindo para o desenvolvimento intelectual e motivacional desses 

alunos no que concerne ao papel das escolas no processo educativo. 
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4 RESULTADO DOS DADOS ANALISADOS 

4.1 Apresentação 

 

A realização desta investigação proporcionou uma análise sobre a formação 

cidadã dos alunos oriundos das comunidades rurais e sua aprendizagem significativa, 

a partir de três etapas:  

 A primeira foi a observação dos objetivos e conteúdos nos livros didáticos 

analisados e ofertados no sistema de ensino urbano.  

 A segunda etapa foi a leitura dos dados a partir dos questionários em suas 

questões objetivas e discursivas.  

 No terceiro passo, a análise documental dos boletins em estrutura macro7 e o 

comparativo dos resultados em notas entre alunos de zona urbana e rural. 

 

4.2 Dos Livros Didáticos 

4.2.1  Apresentação 

 

Nesse ciclo de Investigações foram observados os seguintes livros didáticos: 

Arte em Interação (2013), Biologia – Edebê Biologia 1(2016), Filosofia – Iniciação a 

Filosofia (2013), Física – Edebê Fisica 1 (2013), Geografia  Projeto Múltiplo e Vereda 

Digital (2014), e Sociologia – Tempos Modernos (2010), todos do Ensino Médio, 

priorizando a leitura sobre os objetivos propostos nos livros e os conteúdos que 

retratassem a relação entre o homem x meio ambiente e seus aspectos transformados 

a partir do Campo. 

 

 

                                            
7 Documento específico da secretaria da Escola para acompanhamento de notas dos alunos, 

em todas as disciplinas e turmas. 
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4.2.2 Das observações e significação dos dados 

 

Em Arte, foi observado - de acordo com Frenda, Gusmão e Bozzano (Bozzano 

et al., 2013) , uma abordagem sobre a tecnologia e transformação cultural, em seu 

nono capítulo, que aborda as manifestações artísticas tradicionais em suas relações 

com o meio e suas transformações visando entender o conceito de meio ambiente 

para além da associação ao meio rural, cabendo ao professor utilizar a leitura e 

interpretações de imagens e textos jornalísticos para a problematização das questões 

ambientais e das novas formas de produção cultural ao mercado e ao consumo de 

massa, e trazendo o conceito de meio ambiente como tudo aquilo que nos rodeia, 

desde as florestas até as grandes cidades de concreto e todas as relações que se 

estabelecem neste meio. “Esse entendimento contribui para a compreensão e a 

análise crítica sobre o ambiente no qual estamos inseridos, sua influência sobre nós 

e as modificações que operamos nele e a partir dele”. (Bozzano et al., 2013) 

A partir das observações de Beijamini e Anacleto (Beijamini e Anacleto, 2016) 

em Biologia, percebeu-se como eixo temático da disciplina, os Ambientes e Biomas e 

os fatores que afetam o equilíbrio ambiental, tratando de questões como: 

ecossistemas e sucessão ecológica, fatores ambientais e sua influência sobre os 

ecossistemas, fatores antrópicos que afetam o equilíbrio ambiental, desenvolvimento 

sustentável e Biodiversidade. Todos esses conteúdos organizados para a definição, 

desenvolvimento e aplicação de sustentabilidade com objetivo de aplicar, na análise 

e na apresentação de soluções para problemas reais, o conhecimento apreendido. 

Além de Bacic, Silva e Lozano (Bacic et al., 2012, p.128) e seus objetivos 

anteriormente destacados na Geografia, com a proposição de difundir uma análise 

sobre as questões ambientais e discussões de conceitos de desenvolvimento 

socioambientais e contribuir na elaboração de estratégias de gestão ambiental, 

também foram analisadas o contexto de Santis (2015), onde ela descreve em seus 

capítulos, temas sobre: a relação entre o homem e o meio ambiente, recursos 

naturais, setores da economia, matriz energética, crescimento econômico, 

desenvolvimento econômico, poluição ambiental e contaminação ambiental, 

interligando esses eixos e adequando-os a uma integração entre o professor e o aluno 
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na promoção do conhecimento entre os problemas provocados pela intervenção da 

sociedade na natureza e proporcionando uma reflexão a respeito da qualidade 

ambiental em diferentes escalas espaciais.  

Na observação sobre o livro de Filosofia de Marilena Chauí (Chaui, 2013), 

percebeu-se que o objetivo da autora é de avaliar criticamente conflitos culturais, 

sociais, políticos, econômicos ou ambientais ao longo da história, dando ênfase a um 

discurso que considera conceitos e descreve sobre Natureza e Cultura um conjunto 

de relações físicas e humanas, visíveis e que contempla com emoções as paisagens, 

o mar, o céu, as estrelas, os terremotos, os eclipses, etc. Nesse contexto, a autora vê 

no professor ou na professora mediadores que têm o papel fundamental de associar 

as questões ambientais e inter-relacionar a visão (in)sustentável do homem a todo e 

processo histórico e cultural que ele está inserido.  

Ainda no vigésimo primeiro capítulo de seu livro, Chauí (2013), retrata os 

estudos do meio ambiente, como estudos da natureza, descrevendo que essa 

natureza opõe-se a tudo que é produzido pelos homens, a exemplo da técnica e a 

tecnologia, levando os alunos e alunas a refletirem sobre as ciências contemporâneas 

que têm à natureza como um objeto de conhecimento elaborado pelas operações 

científicas para explicar a realidade. Os principais eixos dessa disciplina são: Ciência, 

tecnologia e sustentabilidade; Natureza, arte e ação humana; Os domínios naturais e 

a relação do humano com o ambiente. 

Saavedra Filho e Artuso (2015) contemplam em seus conteúdos de Física, 

temas pertinentes a uma construção de Educação Ambiental e sustentabilidade dentro 

de uma reflexão sobre Energias renováveis e não renováveis, fontes alternativas de 

energia fundadas no décimo segundo e décimo terceiro capítulo que tratam 

respectivamente das Fontes de Energia e de Conservação da energia, descrevendo 

a importância das fontes alternativas e da preservação dos recursos naturais na 

sociedade. 

 Os autores trazem como objetivos a avaliação de possibilidades de geração, 

uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando 

implicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas, e ainda a observação de 

métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para 

diagnosticar ou solucionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. 
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No livro de Sociologia, as autoras Medeiro e Bomeny (2010) demonstram que 

as questões ambientais estão relacionadas a debates políticos, e descrevem que os 

conflitos culturais, sociais e ambientais estão intimamente ligados ao processo de 

desenvolvimento industrial e tecnológico. No quarto capítulo do livro, são 

apresentados tópicos como: O caminho da racionalidade, As máquinas modernas, As 

invenções dos séculos XIX – XX, Mudanças e resistências e o Tempo mudou, que 

fazem uma contextualização sobre as mudanças socioambientais a partir da invenção 

da máquina. Nessa disciplina os professores deverão articular a integração entre os 

conteúdos abordados e as dimensões ambientais no contexto sustentável. 

 

4.2.3 O Livro didático e a mediação pelo Professor 

 

A partir dos resultados apresentados, percebe-se que os livros didáticos são 

ferramentas fundamentais em um processo de desenvolvimento intelectual, científico 

e cultural, mediados pelo professor, em que, muitas vezes, esse material é o único 

acesso às informações externas no universo individual do aluno. Levam ao 

conhecimento de uma diversidade de temas geradores e de saberes, como também, 

permitem o reconhecimento da sua identidade com base na descrição dentro da 

literatura, a partir de elementos textuais e não textuais.  

Percebeu-se nos livros analisados que eles destacam representações 

importantes para a cultura campesina, contemplando uma proposta de apresentação 

das diversas identidades e culturas presentes na sociedade atual. A partir daí, o papel 

do professor é fundamental em sua escolha, seu planejamento e sua exposição, 

viabilizando uma interação entre o aluno e o mundo ao seu redor incluindo o 

reconhecimento de seu lugar na proposta de ensino e na valorização de seu grupo 

social. 

Nenhuma lacuna ou inadequação foi identificada nos livros averiguados e 

correspondem satisfatoriamente para uma educação contextualizada, corroborando 

para uma formação cidadã, contribuindo para a formação de cidadãos críticos e 

participativos, desde que, o professor consiga conduzir o processo de ensino e 
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aprendizagem a partir de um conhecimento social local, sendo mediador entre o 

conteúdo e a realidade do aluno na utilização desse material pedagógico. É importante 

lembrar que o livro didático é um dos principais registros de conceitos e imagens que 

subsidia o professor e colabora com os alunos para a sua educação contextualizada. 

 

4.3 Resultados obtidos a partir dos questionários 

4.3.1 Apresentação 

 

Durante o processo de investigação, a partir dos questionários (Apêndice E), 

foram aplicadas 66 questões pré estabelecidas, visando identificar como os alunos do 

campo sentem-se na referida escola. As perguntas elaboradas foram divididas em 4 

blocos: 

 No bloco 1 foram propostas 13 questões de investigação sobre a trajetória 

escolar dos alunos do campo, sendo as nove ultimas somente para quem já foi 

reprovado. 

 No bloco 2, foram propostas 21 questões (de nº 14 até o nº 35). A análise foi em 

relação ao ensino e aprendizagem, procurando entender as afinidades entre o 

aluno e a escola e perceber os reflexos dessa relação em seus resultados na 

instituição e em seu comportamento. 

 No bloco 3 do questionário/ formulário, a investigação foi em relação aos 

conteúdos ministrados e as disciplinas dispostas no currículo escolar, 

organizadas da questão 36 até a 57, sendo a última, uma questão discursiva. 

 No bloco 4 foram observadas 9 questões (da 58 até a 66), sete delas objetivas 

e duas discursivas, com o objetivo de análise da satisfação dos alunos na escola 

e de suas perspectivas futuras. 

 

4.3.2 Das observações e significação dos dados 

 

No primeiro bloco das questões, foram analisadas as seguintes questões: 

1. Em qual série você ingressou nesta escola? 

2. Em que data (ano) você ingressou nesta escola?  
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3. Você já repetiu de ano? 

4. Se você já repetiu de ano em que série foi?  

 
No mesmo bloco, investigou-se apenas os alunos reprovados e buscou-

se entender os seguintes motivos: 
 
Fui reprovado porque:  

5. Fiquei doente 

6. Tive problemas familiares 

7. Meus professores foram injustos 

8. A escola foi exigente demais 

9. Meus professores não explicavam bem a matéria 

10. Não estudei o suficiente 

11. Tive dificuldade de organizar meus estudos 

12. Não consegui entender a matéria 

13. Outro. Qual? 

 

Este somatório de perguntas serviu para identificar se o aluno tem parte ou toda 

a trajetória do ensino fundamental e médio na escola de Aplicação Vande de Souza 

Ferreira. 

 Dos 33 alunos, 30 ingressaram no 6º ano do EF II, um aluno ingressou no 7º 

ano do EF II e dois alunos integraram a escola no 2º ano do EM, ou seja, a maioria 

dos alunos estuda na escola em todas as séries que ela oferece (do 6º ano do EF II 

até o 3º ano do EM).  

Dos entrevistados, 5 alunos já repetiram de ano, 3 na Escola de Aplicação e 2 

em outra escola por causa de sua “data de aniversário”, descreveram eles. Os alunos 

que foram reprovados na referida escola revelaram ter dificuldades de organizar os 

conteúdos e não entender a matéria e um deles ainda complementou em ter ocorrido 

problemas familiares nesse período.  

Nas questões de 15 a 27, buscamos perceber nos resultados uma análise 

pessoal dos alunos em relação à escola e a sua inserção nesse espaço. As questões 

foram as seguintes: 
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15. Eu me sinto como um estranho 

16. Eu faço amigos facilmente 

17. Eu me sinto à vontade 

18. Eu me sinto incomodado 

19. Os outros alunos parecem gostar de mim 

20. Eu me sinto solitário 

21. Vou porque sou obrigado 

22. Vou por causa da merenda 

23. Eu me sinto entediado 

24. Aprendo a me organizar nos estudos 

25.  Aprendo a raciocinar 

26.  Aprendo a escrever textos 

27. Sinto-me desfavorecido em relação aos meus colegas porque sou da zona 
rural. 

 

Nas alternativas investigadas, foi possível observar uma integração entre a 

maioria das respostas descritas pelos alunos. Na questão nº 15, dos 33 alunos que 

responderam as questões, 30 afirmaram se sentir bem na escola, e 3 alunos, ou seja, 

aproximadamente 10% dos entrevistados não se sentem confortável na instituição. 

Na questão de número 16, 10 alunos demonstram ter dificuldades em fazer amigos 

na escola e 23 alunos declaram ter facilidade de constituir uma amizade na instituição 

de ensino. Essa questão nos permite perceber a necessidade de um olhar 

individualizado aos alunos, pois a escola é um lugar onde o indivíduo constitui 

facilmente relações de amizade, nesse sentido cabe a gestão escolar e aos 

professores formularem um plano de ação associados aos projetos que contribuam 

na melhoria afetiva entre os discentes na referida escola. 

Quando perguntados sobre se sentirem à vontade na escola, dos 33 alunos 

investigados, 28 responderam que concordam parcial ou totalmente e cinco alunos 

discordaram dessa afirmativa, ou seja, mais de 10% dos alunos não se sentem 

confortáveis durante sua permanência na escola e não relataram o motivo. Nesse 

ponto cabe à escola fazer uma análise da relação entre os alunos, pois essa questão 

de nº 17 complementa em seu resultado a questão de nº 16, onde foi possível 
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perceber que se o aluno não faz amizade ou não possui relações de amizades, suas 

relações interpessoais podem comprometer seu desenvolvimento cognitivo na escola.  

Durante a pesquisa na questão de número 19, a intenção foi perceber como 

cada aluno se enxerga no olhar do outro, a resposta foi satisfatória, pois 31 dos alunos 

investigados se sentem bem ao perceber como os outros alunos lhes veem. Na 

questão de número 20, 28 alunos demonstraram não se sentir solitário na escola, no 

entanto, mais de 10% (5 alunos) declararam ter a sensação de solidão durante sua 

permanência na escola, não descrevento o motivo. 

Na questão de número 22 três alunos relataram ir à escola devido o 

fornecimento da merenda escolar, o que descreve uma provável dificuldade 

econômica familiar que pode estar refletindo na aprendizagem desse aluno; sabendo 

que alimentação é fundamental na qualidade de ensino e reflete diretamente no 

ensino na aprendizagem do aluno seja ele de qualquer espaço geográfico rural ou 

urbano. 

A análise dos dados mostrou ainda que dos 33 alunos, 13 sentem-se 

entediados na escola, e 19 discordaram dessa afirmativa. Essa resposta pode estar 

ligada diretamente ligada a vários fatores como:  

 A didática do professor; 

 A forma como os conteúdos são retratados nas diversas disciplinas; 

 A falta de contextualização dos temas debatidos em sala com suas 

identidades culturais; 

Essa investigação deve partir da escola a partir do olhar do professor ou até 

mesmo da gestão escolar na busca por soluções que ajude os discentes a se sentirem 

mais entusiasmados dentro da escola. 

Na questão 27 foi perguntado se esse aluno se sente desfavorecido em relação 

aos seus colegas porque são alunos de zona rural, dos 33 alunos investigados, 29 

discordaram dessa afirmação e 4 concluíram que existe um desfavorecimento, não 

relatando qual motivo os levaram a responder essa questão. 

Ainda no segundo bloco da pesquisa, os alunos apontaram os seguintes 

questionamentos: 

29. Acompanho os conteúdos expostos pelos professores 

30. Copio no meu caderno os conteúdos apresentados 



61 
 

 
 

31. Fico à vontade para fazer perguntas 

32. Fico perdido(a) durante a explicação dos professores 

33. Converso com os(as) colegas durante as aulas 

34. Discuto a avaliação realizada pelos professores 

35. Realizo as atividades que os professores propõem 

 
Nas análises realizadas e aqui descritas em percentuais, foi constatada que 

nenhum dos alunos deixaram de acompanhar os conteúdos expostos pelos 

professores, apenas 3% dos alunos relataram nunca copiar no caderno os contextos  

apresentados, 18% alunos disseram não ficar à vontade para fazer perguntas,  não 

descrevendo os motivos, 6% alunos apontaram que ficam perdidos durante a 

explicação dos professores, 100% afirmaram conversar durante as aulas, 27%nunca 

questionaram nem discutiram a avaliação realizada pelos professores e apenas 3% 

dos alunos afirmaram nunca realizar as atividades propostas.  

Foi percebido nesse segundo bloco que a grande maioria dos alunos participam 

ativamente das aulas demonstrando reflexos positivos em seus resultados, no 

entanto, a escola necessita investigar os motivos pelos quais 18% desses alunos não 

estão a vontade para fazer pergunta e 27% nunca questionaram as avaliações, pois 

a participação de todos corroboram para uma educação efetiva no que se refere aos 

resultados, aos comportamentos dos estudantes e nas relações sociais dos indivíduos 

dentro e fora do contexto escolar. 

 

4.3.3 Organização dos dados recolhidos em gráficos e tabelas a partir das 

questões objetivas 

 

Algumas questões foram organizadas em gráficos para melhor visualização dos 

dados quantitativos, corroborando na descrição qualitativa das informações. Todos os 

dados apresentados estão organizados em valores absolutos por se tratarem de um 

campo amostral pequeno, no entanto, em algumas das análises descritivas 

relacionadas aos gráficos foram apresentados sem valores percentuais. 
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Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

Quando perguntado aos alunos sobre o ensino da referida escola,conforme 

figura 4, em comparação com as outras escolas que eles tiveram suas experiências 

ou que seus colegas estudam, eles enfatizaram em número significativo a qualidade 

do ensino como melhor, ou muito melhor que as outras demonstrando a preferência 

dos alunos pela instituição que estudam. Dos 33 alunos pesquisados, apenas 1 

descreveu a escola, sendo igual as outras porque “todas tem o objetivo de educar” 

descreveu o aluno. 

Nesse contexto, ficou clara a satisfação pela qualidade do ensino na Escola de 

Aplicação Vande de Souza Ferreira pela investigação do questionário, na questão de 

n° 14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análise comparativa das escolas na visão dos alunos (valores 

absolutos). 
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   Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

 

O gráfico acima descreve o meio de transporte em que os alunos analisados 

se deslocam da zona rural para escola urbana. O mais comum entre eles é o ônibus, 

que é de investimento próprio, onde 23 dos alunos entre os pesquisados utilizam essa 

forma de deslocamento diariamente. Esses dados demonstram que há uma 

infraestrutura rodoviária para o deslocamento desses alunos facilitando o acesso a 

essa escola. 

 

As alternativas 36 a 42 apresentaram aos alunos algumas alternativas em 

relação às disciplinas ministradas na escola e os conteúdos abordados. As análises 

foram elaboradas a partir das perguntas: 

 

36. Matérias que estudo (são diferentes entres alunos do EF e do EM) 

37. Matérias que tenho mais dificuldade 

38. Matérias que tenho mais facilidade  

39. Matérias que mais gosto 

40. Matérias que menos gosto 

41. Matérias que acho mais importantes  

Figura 5: Meio de transporte utilizados pelos alunos para ir à escola 

em valores absolutos. 
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42. Matérias que acho menos importantes 

 

 O objetivo dessas perguntas, foi perceber a afinidade desses estudantes com 

cada uma das disciplinas descritas, o resultado que consideramos está delineado no 

gráfico a seguir: 

 

Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

O gráfico descreve sobre as disciplinas que os alunos consideram menos 

importantes, destacando os conteúdos de Arte e de Educação Física, disciplinas 

geralmente aceitas pela maioria dos alunos em diversas instituições de ensino. No 

entanto, ao preencher os questionários, os alunos colocaram que há uma dificuldade 

de compreensão dos conteúdos de Arte devido aos professores que ministram as 

disciplinas geralmente terem outras formações pedagógicas e ministram outras 

disciplinas na escola mudando o método de aula e prejudicando a didática do 

professor, o seu domínio sobre os assuntos e a mediação da aprendizagem em sala 

de aula.   

Em Educação Física foi relatado pelos pesquisados, que a dificuldade principal, 

além das aulas serem constantemente dentro da sala, existe a falta de professor, que 

contribuiu para uma desvalorização da disciplina. Nas disciplinas de Geografia, 

Figura 6: Descrição das disciplinas consideradas menos importantes pelos 

alunos. 
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Filosofia e Sociologia alguns alunos descreveram sentir dificuldades devido à 

extensão dos conteúdos e que tentam decorá-las para obter êxito nas avaliações. As 

demais disciplinas tiveram maior aceitação e nenhum comentário por parte dos 

alunos. 

A seguir, descrevemos os resultados das alternativas 43 a 56, sendo cada 

questão relacionada a um tema e todos esses assuntos fazem parte da proposta 

curricular de educação do Estado de Pernambuco, contidos nos PCN’s , selecionados 

por estarem associados ao contexto rural. 

Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

A figura 7 descreve dados em valores absolutos e demonstra um dos pontos 

mais preocupantes da pesquisa, que foi a descrição pelos alunos em relação aos 

conteúdos que eles relataram nunca terem sido abordados em sala de aula, pois, por 

serem alunos de comunidades rurais e suas famílias estarem ligadas diretamente ao 

espaço agrário, chamou-nos atenção que os temas como: exportação agropecuária, 

biotecnologia, irrigação e agrotóxicos, aparentemente não estão sendo abordados 

adequadamente na percepção de  33% desses alunos entrevistados. 

 

Figura 7: Conteúdos que nunca foram abordados em sala de aula. 
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Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

 

Ao considerar os dados obtidos na figura 8, foi possível perceber que os 

estudantes pesquisados consideram a escola uma instituição essencial, onde 58% 

consideraram a escola decisiva em suas vidas e 42% consideraram ser a escola 

importante para eles. Durante a entrevista, os alunos pesquisados descreveram ser a 

escola, fundamental para seu desenvolvimento socioeconômico, onde a partir dela, 

se consegue obter acesso a uma diversidade de conhecimentos e competências que 

contribuem para melhorar sua qualidade de vida e de suas famílias.  

Essa percepção descreve o conhecimento dos alunos sobre o papel da escola 

e da sua importância na diversidade de conhecimentos e competências, no trabalho 

com as habilidades, na consolidação da democracia e da solidariedade, 

imprescindíveis na educação. 

Figura 8: A importância da escola na percepção dos alunos entrevistados. 
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Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

Analisando as perspectivas dos alunos sobre o seu futuro a partir do gráfico 

obtido, após concluírem o EM, 36% dos entrevistados relataram que gostariam de 

entrar no mercado de trabalho e continuarem os estudos. Outros 37% pensam apenas 

em prestar o vestibular, 12% ainda estão indecisos sobre o que vão fazer após a 

conclusão do ensino básico e 15% pretendem fazer um curso técnico.  

Sobre trabalhar no campo ou na cidade, eles colocaram que não pretendem 

apenas uma ou outra coisa, e sim, que além de trabalhar com a família na terra 

almejam estudar também. 

 

4.3.4 Análises das questões discursivas 

 

Buscando construir significados sobre a relação escola/campo e perceber a 

opinião das famílias em suas colocações, foram aplicadas três questões discursivas 

no questionário que foram as seguintes:   

Figura 9: Perspectivas após conclusão do Ensino Médio 
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 Quais outros conteúdos ligados ao campo que nunca foram abordados em sala 

de aula, que você gostaria de debater com os colegas e professores?  

 Você acredita que vale a pena sair diariamente da área rural para estudar em 

sua escola? Justifique sua resposta. 

 Por qual motivo você ou sua família escolheu/escolheram estudar nessa 

escola? 

 

Em relação a primeira pergunta, 54% dos alunos gostariam de aulas sobre os 

modos e/ou as formas de plantio e produção agrícola. Sabemos que essa realidade é 

possível, associando aos conteúdos relacionados aos sistemas agrários mundiais e 

brasileiros já existentes no currículo da escola e é, portanto, fundamental o papel do 

professor e da interação entre o professor x aluno. 

O segundo questionamento, 100% dos alunos descreveram em suas 

respostas, valer a pena sair de suas comunidades para a escola urbana, relatando 

dois motivos principais: a qualidade do ensino que encontram nessa escola e a falta 

de estrutura nas escolas dos locais onde eles moram. 

Ao concluir a análise da terceira pergunta, percebemos as convergências entre 

os alunos em relação à escola. A maioria descreveu ser essa escola uma das mais 

conceituadas ou uma das melhores escolas públicas da cidade.  

A seguir, algumas transcrições dos participantes da pesquisa, relacionadas ao terceiro 

questionamento: 

Por qual motivo você ou sua família escolheu/escolheram estudar nessa 

escola? 

 

Aluno(a) 1: “Pelo fato de ser uma das melhores escolas do município.” 

  (9º ano do Ensino Fundamental) 

Aluno(a) 2: “Pois debatemos e chegamos a conclusão que era o melhor para mim e 

para meu futuro.” 

(9º ano do Ensino Fundamental) 

Aluno(a) 3: “Porque é uma escola de ótima referência e vai me ajudar a ser um 

excelente profissional no futuro.” 
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(3º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 4: “Por experiência de outro membro da família que foi positivo.” 

(3º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 5: “Por ter um ótimo ensino e para me trazer mais oportunidade no futuro, 

pois onde moro não temos muitas.” 

(1º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 6: “Meus pais me colocaram aqui porque vários conhecidos que estudavam 

aqui antes de mim, diziam que era uma escola muito boa e de referência onde o ensino 

era muito bom e realmente vi isso quando entrei aqui.” 

(1º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 7: “Porque o ensino é melhor, poucas vezes é que existe falta de professores 

e alguns conteúdos são dados conforme é pedido.” 

(1º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 8: ”Por melhor estrutura, melhor capacidade dos professores e melhores 

ensinos. Eles disseram que essa escola irá me dá futuro.” 

(1º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 9: “Por que meus pais queriam um futuro melhor para mim.” 

(2º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 10:  “Por conta dela ser mais organizada e preparar o aluno para o vestibular 

e fazer com que eu vá me preparando para a vida.” 

(2º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 11: “Porque eu conhecia uma professora que dava aula aqui sendo assim 

ela me incentivou.” 

(2º ano do Ensino Médio) 

Aluno(a) 12: “Por ser uma escola com desempenho diferente das demais e por ter 

histórias na minha família.” 

(2º ano do Ensino Médio) 

 

Foi possível perceber a partir das entrevistas e dos dados recolhidos que para 

a maioria das famílias, a Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira, oferece uma 

grande oportunidade para os alunos que se deslocam do campo para a cidade 

melhorarem suas condições socioeconômicas e como consequência, o acesso ao 

mercado de trabalho pelo desejo aos bens de consumo e pela desvalorização do 
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trabalho no campo. Certamente por esses motivos, muitos pais se sacrificam entre as 

suas horas de sono e as dos filhos, no investimento em transportes não ofertado pela 

prefeitura, e a preocupação em relação à condução diária, permitindo o deslocamento 

desses estudantes para que frequentem uma escola que tenha referência no ensino. 

Mesmo com alguns problemas que podem ocorrer, seja de cunho 

administrativo, como por exemplo, a falta de professor (seja por doença ou licença), 

ou pela distância, ou ainda por questões econômicas, como na compra de fardamento, 

passagens diárias ou material extra classe, essas famílias se esforçam e se dedicam 

ao máximo para que seus filhos obtenham êxito em sua base educacional ligada ao 

futuro profissional. 

4.4 Da análise documental 

4.4.1 Apresentação 

 

A pesquisa exploratória foi viabilizada apoiada em planilhas macro, 

especificadas no anexo 1, cedidas pela secretaria da Escola de Aplicação e autorizada 

previamente pelo CEP e pela direção da instituição de ensino. Elas descrevem as 

médias reais e anuais em todas as disciplinas, como também a média geral do aluno 

(MGA), a quantidade de disciplina abaixo da média (QDAM), o percentual de alunos 

abaixo da média por disciplina (AAMD) em cada turma, e a média da turma por 

disciplina (MD).  

Essas planilhas foram geradas a partir do aplicativo Excel, com base no pacote 

Office do Microsoft, utilizadas para a disposição dos dados. A macro permite uma 

rotina de ações repetidamente efetuadas posterior um comando e gravadas mediante 

determinações prévias, e nesse caso utilizado para descrição de todas as notas e 

posteriores médias dos alunos. 

As turmas em análise nas planilhas expostas no anexo 1 foram as de 9º ano 

do EF II, e as turmas de 1º a 3º ano do EM. Estão apresentados em destaque nos 

documentos: os alunos do DISNC, Assentamento Água Viva e Bebedouro. Os 

estudantes e suas turmas não foram mencionados no trabalho visando resguardar a 
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identidade de cada indivíduo, no entanto, as médias anuais nos documentos, estão 

integralmente especificados e as turmas classificadas por plantas endêmicas da 

Caatinga. 

 

4.4.2 Das observações e significação dos dados 

 

Foram observadas 11 turmas do ano letivo de 2017 a partir dos documentos 

cedidos pela escola no final do último semestre, posteriormente separados em dois 

grupos, alunos urbanos e alunos do campo. De cada grupo foram determinadas as 

médias gerais, incluindo todas as disciplinas estudadas por turma e distribuídas nos 

gráficos, visando identificar as diferenças em relação aos aproveitamentos das notas 

entre esses dois grupos. 

 

4.4.3 Organizações dos documentos das planilhas macro em gráfico 

 

A partir da análise dos dados contidos na figura 10, que trata das médias gerais 

dos alunos que residem no meio urbano e dos alunos do meio rural, é possível 

perceber que a análise efetuada entre esses dois grupos, não demonstrou nenhuma 

disparidade entre as médias, apresentando, inclusive, similaridades entre os valores.  
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            Fonte: Dados obtidos no campo de pesquisa, 2017. 

 

Sabendo que a média do aluno na escola por bimestre para obter a aprovação 

sem precisar do processo de recuperação é 6,0 e apesar de todos os fatores 

desfavoráveis encontrados pelos alunos que residem nas áreas rurais, como por 

exemplo, a distância e o tempo de deslocamento para ir à escola e em seguida, para 

retornar às suas casas, ainda sim, se apresentam com o resultado equivalente ao do 

grupo urbano, com médias entre 6,7 e 7,8 em algumas turmas. Isso pode ser explicado 

pelo fato do desejo de vencer e conquistar oportunidades maiores dos quais seus 

familiares não puderam e/ou não tiveram a chance de conquistar.  

A busca e o desejo pelo conhecimento, como relatados no questionário 

respondido pelos alunos, refletem a motivação encontrada por eles param seguirem 

firmes nos estudos e não desistir dos seus objetivos. 

Os alunos que residem no meio urbano, de acordo com a figura 8, apresentam 

médias entre 6,6 e 7,6. Apesar de não possuírem as mesmas dificuldades 

encontradas pelos alunos que residem no meio rural, como por exemplo acordar bem 

mais cedo e ter que ajudar seus pais no trabalho, ou terem menor tempo para 

Figura 10: Quadro representativo das médias dos alunos que residem 

na área urbana e dos alunos que residem na área rural. 
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realização das atividades da escola, podem encontrar outros tipos de dificuldades, 

como por exemplo o acompanhamento dos estudos pela família. 

No entanto, os dois grupos apresentaram médias gerais por sala acima de 6,0 

e abaixo de 8,0, demonstrando que as questões entre os espaços geográficos não 

são preponderantes para o rendimento nessas turmas, no entanto fica clara a 

dedicação dos alunos do campo que mesmo com as intempéries do dia a dia obtém 

os resultados gerais dentro da média da escola, se esforçando bem mais para a 

obtenção desses resultados. Lembrando que o números de alunos urbanos são bem 

maiores do que os do campo podendo influenciar quantitativamente nesse resultado.  

4.5 Elaboração do Produto da dissertação a partir das análises dos dados 

Posterior às análises dos dados nos livros, questionários e documentos cedidos 

pela escola, foram realizadas as formações pedagógicas,  subsidiando a proposta do 

produto dessa pesquisa, que é um Relatório Final de Pesquisa, descrito no apêndice 

D dessa dissertação e com o objetivo de orientar aos professores da instituição 

pesquisada, sobre as contextualizações pertinentes que contemple aos grupos de 

estudantes do campo, orientando para a inclusão do extensionismo rural às suas 

propostas metodológicas e articulando para que a escola seja uma referência nesses 

contextos condizentes com a realidade dos alunos das diversas comunidades rurais.   

Figura 11: Encontro Pedagógico: Formação de integração Campo X Cidade. 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 
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Para a realização das formações pedagógicas , os educadores foram 

previamente informados sobre os encontros e os temas a serem discutidos, cuja 

pesquisadora esteve à disposição para a realização de encontros mensais na sala 

dos professores da própria escola durante o horário de formação pedagógica interna 

que já ocorre na instituição durante todas as semanas no turno contrário às aulas.  

A carga horária pré-estabelecida foi de 2 horas por encontro, contudo foi 

flexibilizada à medida que outras informações e necessidades curriculares iam sendo 

identificadas ao longo da formação, e as formações posteriores serão semestrais e 

ocorrerão na escola e/ou na Gerência Regional de Ensino - GRE, com o objetivo de 

aprimorar o projeto em andamento, as experiências com as aulas contextualizadas no 

âmbito extensionista que já foram aplicados na escola, a partir dos encontros já 

realizados.   

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

 

A formação continuada focalizou a proposta do currículo escolar e teve como 

referência a Base Nacional Comum Curricular (2017) e nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997). Destacamos ainda que alguns aspectos teóricos 

Figura 12: Formação Pedagógica na Escola de Aplicação/ UPE - Petrolina. 
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foram trabalhados para complementar a formação, visando o enriquecimento da 

proposta estabelecida.  

 Extensão Rural e Educação. 

 Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 Contextualizações com os Temas Transversais: Ética, Saúde, Meio ambiente, 

Educação e Trabalho, Pluralidade Cultural e orientação Sexual. 

Temas a serem trabalhados a partir do resultado da pesquisa: 

 Cultura regional;  

 Atividades econômicas do setor primário; 

 Sustentabilidade; 

 Questões agrárias do semiárido. 

 

Fonte: Acervo da autora, 2017. 

 

Esses encontros merecem destaque pelo interesse dos professores e participação 

de todos nos encontros, pelo dimensionamento tomado e pelos debates traçados sobre o 

importante papel do educador extensionista como agente de desenvolvimento e de apoio 

às comunidades dos espaços rurais. 

 

Figura 13: Formação Pedagógica como subsídio do produto final da pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei de Diretrizes e Base de 9394/96 e posterior as alterações de 2017,  em 

seu Artigo 28º, retrata sobre a educação contextualizada necessária para um 

conhecimento significativo das populações do campo e as adaptações imprescindíveis 

para que isso ocorra. Nesse sentido, o ensino contextualizado para alunos de 

comunidades rurais em uma escola urbana se faz necessária a fim de que esses 

estudantes tenham nos seus estudos um significado real em seu processo de 

aprendizagem e para que isso ocorra é crucial a mediação adequada dos professores 

e a parceria de toda a escola. 

No presente trabalho buscamos identificar se a Escola de Aplicação Vande de 

Souza Ferreira pode contribuir para a formação cidadã dos alunos oriundos das 

comunidades rurais valorizando seus saberes, identidades e necessidades do grupo 

e, retomando os objetivos da pesquisa, foi possível analisar no primeiro passo, que as 

temáticas existentes nos livros didáticos da escola estão adequados aos alunos do 

campo e coerente com o contexto curricular exigido pelo Estado, contemplando os 

conteúdos associados aos saberes campesinos sendo suficiente para subsidiar os 

assuntos explanados, principalmente nas abordagens ambientais e socioeconômicas, 

porém, o que falta é uma organização metodológica mediada pelos professores, que 

contextualize essas proposições às vivências cotidianas dos alunos em questão. 

Outro objetivo constatado foi a existência de uma valorização dos alunos e seus 

familiares em relação a essa escola urbana, devido ao conhecimento por parte da 

comunidade sobre um número elevado de alunos anteriormente contemplados por 

aprovações em vestibulares, pela infraestrutura diferenciada em relação as escolas 

no campo e também pela localização geográfica da instituição, que fica na Cidade 

Universitária, onde há um deslocamento contínuo dos meios de transportes naquela 

área. 

O terceiro objetivo alcançado, se deu a partir da compilação dos dados 

documentais das planilhas macro, na qual ficou clara a relação entre as notas dos 

alunos urbanos e do campo, não demonstrando diferenças significativas que puderam 

influenciar nos resultados finais desses alunos a partir de seus espaços geográficos. 
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Não identificamos nenhuma disparidade entre os dois grupos, no entanto, é válido 

lembrar que o número de alunos urbanos são significativamente maiores que os do 

campo e, se realizarmos uma análise quantitativa dessa relação, poderemos 

encontrar resultados diferentes. 

Isso posto, é certamente preciso que a escola inclua em seu cotidiano de 

orientações e planejamentos, os contextos das comunidades rurais e que possa estar 

preparada para atender a demanda dessas comunidades sanando as lacunas 

institucionais deixadas pela falta de conhecimentos da própria escola sobre a 

importância do extensionismo rural na educação e o cuidado com as populações 

campesinas que se deslocam diariamente em busca da realização de seus sonhos e 

de uma melhor qualidade de vida. 

Sugerimos a escola, valorizar esse programa de formação continuada para os 

professores a partir das formações pedagógicas e oficinas de estudos, a construção 

de um novo Projeto Político Pedagógico – PPP, direcionar aos professores à 

importância das contextualizações dos conteúdos existentes no material didático, 

alicerçando-os à realidade dos alunos, pois, entendemos que, ao mesmo tempo em 

que a escola educa, também desenvolve uma ação ética que proporciona às futuras 

sociedade melhores condições para o progresso da autonomia, colaborando para a 

vivência da coletividade. 

Apoiado nessas análises, novos estudos já estão sendo idealizados 

despertando perspectivas de trabalhos futuros a fim de buscar melhorias para a 

população campesina, relacionadas à educação contextualizada. 
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CRONOGRAMA 

 

 

ANO/MÊS 

ATIVIDADES 
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Aulas: disciplinas obrigatórias 

e optativas 

X X X X X X X X X X X X X            

Pesquisa bibliográfica X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

Leitura e análise de material 

bibliográfico 

 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     

Submissão ao CEP-CONEP             X            

*Análise Documental                X X        

*Coleta de dados - Entrevista 

formulário semiestruturado. 

               X X        

*Análise e interpretação dos 

dados 

               X X X       

Escrita do referencial teórico      X X X X X X X X X X X X        

Elaboração da dissertação 

provisória 

          X X X X X X X        

Discussão e reformulação da 

dissertação 

                 X X X X    

Qualificação                   X      

Redação definitiva                    X X X   

Defesa - Mestrado                       X  

 

*Etapas iniciadas somente após a aprovação pelo Sistema CEP-CONEP. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Pais/responsáveis legais)  

 

 
Gostaríamos de convidar a criança ou adolescente sob sua responsabilidade para participar como voluntário(a) 
da pesquisa PERSPETIVAS DE UMA EDUCAÇÃO EFETIVA DOS ALUNOS DE COMUNIDADES RURAIS, EM 
UMA ESCOLA URBANA NA CIDADE DE PETROLINA – PE. Este projeto faz parte de uma pesquisa da 
dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural – PPGExR, que está sob a 
responsabilidade da pesquisadora Ana Paula da Silva, telefone (87) 98835-5876 (inclusive ligações a cobrar), e-
mail professoraanapaula17@gmail.com.  

Esclarecemos que a participação da criança ou do adolescente é totalmente voluntária, podendo o(a) senhor(a) 
solicitar a recusa ou desistência de participação da criança ou do adolescente a qualquer momento, sem que 
isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo. Esclarecemos também, que as informações da criança ou do 
adolescente sob sua responsabilidade serão utilizadas somente para os fins desta pesquisa (ou para esta e 
futuras pesquisas) e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo a preservar sua 
identidade. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, caso autorize a participação de seu 
filho/responsável nesse estudo, assine ao final deste documento. 
Informamos que esta pesquisa seguirá e adotará todas as garantias éticas descritas na Resolução CNS nº 510 
de 2016, como também, atende e respeita os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA, 
Lei Federal nº 8069 de 13 de julho de 1990, sendo eles: à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. Garantimos também que será atendido o Artigo 18 do ECA: “É dever de todos velar pela dignidade 
da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, 
vexatório ou constrangedor.”  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 

.   

Natureza da pesquisa: Os A criança ou adolescente sob sua responsabilidade, está sendo convidado(a) para 

participar de uma pesquisa que tem como finalidade de analisar se a Escola de Aplicação Vande de Souza 
Ferreira, contribui para a formação qualificada dos alunos oriundos das comunidades rurais, de acordo com 
saberes, identidades e necessidades desse grupo. 
Participantes da pesquisa: Professores e Alunas(os) da Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira/UPE – 

Petrolina, no Estado de Pernambuco. 
Envolvimento na pesquisa: ao autorizar a participação do menor nesse estudo a sra (sr) permitirá que a 

pesquisadora Ana Paula da Silva utilize as informações obtidas, em seu projeto de pesquisa da dissertação de 
mestrado do Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural, em eventos de pesquisa científica e/ou 
publicações científicas. 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.  
Sobre as entrevistas: Ocorrerá na sala de ciências da escola, durante o horário de aulas, com a duração de no 

máximo 60 minutos, através de formulários/questionários com o acompanhamento da pesquisadora para 
eventuais dúvidas. O tempo de procedimento desses estudos durarão no máximo 60 dias a partir da conclusão 
dos questionários. Apenas um questionário será aplicado por aluno. Participarão da pesquisa os alunos que se 
deslocam das comunidades rurais de Petrolina-PE para a Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira/UPE e  
professores da escola. As perguntas elaboradas tem objetivo de analisar como é vivenciada das questões sobre 
o contexto das comunidades rurais na escola, podendo contribuir para a elaboração de novos conceitos e projetos 
pedagógicos que beneficie esse grupo estudado.  

Riscos e desconforto:Esta pesquisa, assim como todo estudo que envolve seres humanos, traz riscos 

aos participantes, pois estes serão entrevistados e responderão ao questionário. Um dos possíveis danos que 
pode ser causado será de perda nas atividades e conteúdos curriculares durante a ausência do aluno da sala de 
aula no período de aplicação do questionário, ficando acordado com a direção que o professor será informado da 
ausência do aluno e os orientará quantos as suas atividades e necessidades evitando danos, minimizando efeitos 
ou eventuais prejuízos que venham a ocorrer.Caso seja necessário, a pesquisadora garantirá aos participantes da 
pesquisa, o acompanhamento e assistência pedagógica durante e/ou após o encerramento e/ou interrupção da 
pesquisa, visando evitar danos materiais ou imateriais, direta ou indiretamente, decorrentes da pesquisa. 
 A participação nessa pesquisa envolve riscos mínimos, pois ao responder aos questionários serão tomadas as 
precauções para assegurar a ética e o sigilo da identidade dos respondentes e na descrição dos dados do estudo. 
Em caso de percepção de qualquer risco ou dano significativo, constrangimento e/ ou vazamento de informações, 
lhes será garantida a indenização diante dos eventuais danos decorrentes da pesquisa, assim como será 
comunicado ao CEP/CONEP, para avaliação da necessidade de adequação ou suspensão do estudo, visando a 
minimização e proteção do participante da pesquisa. Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos 
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Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua dignidade.  
Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. Somente o a 

pesquisadora e seu orientador terão conhecimento das identidades, os quais se comprometem em mantê-la em 
sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa, descrevendo se necessário, nomes fictícios na escrita da 
dissertação.  

Benefícios:Os participantes dessa pesquisa não terão nenhum benefício direto, entretanto, esperamos 

que este estudo traga informações importantes e bastante significativa para a comunidade na qual está inserido e 
para a sociedade, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida a partir do respeito aos direitos civis, 
sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como colaborar para uma educação 
efetiva dos alunos de comunidades rurais em uma escola urbana, contribuindo para o desenvolvimento intelectual 
e motivacional desses alunos no que concerne ao papel das escolas no processo educativo. 
Pagamento: Nem a(o) sra (sr.)  nem a criança ou adolescente, não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago pela participação. Toda a pesquisa será realizada na escola durante 
o horário de aulas. No entanto, Garantimos ao participante e seu responsável, o ressarcimento de despesas 
eventuais como transporte e alimentação, se houver a necessidade, devido a pesquisa.  
Resultado: Aos participantes da pesquisa serão garantidos o direito à informação dos resultados após a conclusão 

das análises na instituição escolar, onde será entregue uma versão da dissertação com todos os resultados 
coletados 
.  
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 uma via 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.  

 

Caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar o COMITÊ DE 

ÉTICA E DEONTOLOGIA EM ESTUDOS E PESQUISAS – (CEDEP) e COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – 

(CEP), Av. José de Sá Maniçoba, s/n, centro, CEP: 56304-917. Petrolina – PE e-mail: cedep@univasf.edu.br 

Telefone: (87) 2101-6896. O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um colegiado interdisciplinar e independente, 

que deve existir nas instituições que realizam pesquisas envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender 

os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade para contribuir no desenvolvimento da 

pesquisa dentro de padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 

de todas as pesquisas envolvendo seres humanos.   

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto meu 
consentimento em autorizar a pesquisa.  

 
___________________________________________________________________  

Nome do(a) Participante da Pesquisa  
 

____________________________________________________________________  
Assinatura do Responsável legal pelo Participante 

 
 _____________________________________________________________________  

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
 

 
Pesquisador Responsável: ANA PAULA DA SILVA, Rua Monte Sinai, n° 51, Vila Eulália – Petrolina-PE. 

E-mail : professoraanapaula17@gmail.comFone: 87-98835-5876. 
Demais pesquisadores da pesquisa: Reginaldo Pereira dos Santos Junior, (UNIVASF- Senhor do Bonfim). 

E-mail: reginaldo.pereira@univasf.edu.br, Fone: 71-9881101. 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: Professora Luciana Duccini 

Vice Coordenador: Rodolfo Araújo. 

Telefone do Comitê: 87 2101-6896  - E-mail cedep@univasf.edu.br 

 

 

 

mailto:professoraanapaula17@gmail.com
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APÊNDICE B - TERMO DE ASSENTIMENTO 

 
Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Perspectivas de uma educação efetiva dos alunos de 

comunidades rurais em uma escola urbana, na cidade de Petrolina-PE” coordenada pelo professor Reginaldo Pereira dos 

Santos Junior e pela pesquisadora Ana Paula da Silva. Sua participação é importante, porém, você não deve aceitar participar 

contra a sua vontade.Leia atentamente as informações abaixo e se tiver dúvidas, faça qualquer pergunta.  

Neste estudo pretendemos analisar se a escola em que você estuda, proporciona uma educação de acordo com a realidade dos 

alunos que vem do campo, observando os conteúdos ministrados, se essa cultura é valorizada, se seus interesses são 

respeitados, se você gosta da escola e se você se sente bem estudando nela. Serão aplicados questionários na sala de ciências 

durante o horário de aula, autorizado pela direção, você não terá nenhum gasto com isso, ninguém ficará sabendo o que você 

irá responder além da pesquisadora e do coordenador da pesquisa. 

A sua participação nessa pesquisa envolve riscos mínimos, mas ao responder aos questionários serão tomadas as precauções 

para assegurar a ética e o sigilo da sua identidade. Você poderá ser prejudicado quanto a perder alguns minutos de aula para 

responder as questões, mas o professor será informado e disponibilizará um tempo para tirar suas dúvidas como o que foi 

acordado com a direção. Se você não se sentir confortável para responder ao questionário, não responda. Em caso de percepção 

de qualquer risco ou dano significativo, constrangimento e/ ou vazamento de informações, lhes será garantida a indenização 

diante dos eventuais danos decorrentes da pesquisa, assim como será comunicado ao CEP/CONEP, para avaliação da 

necessidade de adequação ou suspensão do estudo, visando a minimização e proteção do participante da pesquisa.  

Os resultados dessa pesquisa poderá beneficiar toda escola e a sociedade quanto a inclusão de temas pertinentes a sua 

comunidade incluídos em novos projetos, na formação dos professores, possibilitando a promoção de qualidade digna de vida a 

partir do respeito aos direitos civis, sociais, culturais e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, assim como colaborar 

para uma educação efetiva dos alunos de comunidades rurais em uma escola urbana, contribuindo para o desenvolvimento 

intelectual e motivacional desses alunos no que concerne ao papel das escolas no processo educativo. Esses conteúdos estão 

ligados a necessidade dos alunos que vem das comunidades rurais (projetos de irrigação e assentamentos de Petrolina-PE). Se 

você tiver qualquer dúvida pode perguntar a qualquer momento, antes, durante ou depois da pesquisa. Você não pagará nada 

por essa pesquisa e também não receberá nada por ela. Não precisará se deslocar e toda a pesquisa será realizada na própria 

escola. Garantimos ao participante e seu responsável, o ressarcimento e a cobertura de despesas eventuais como transporte e 

alimentação, se houver a necessidade, devido a pesquisa.  

Para participar deste estudo, você será informado sobre qualquer aspecto que desejar e o responsável por você deverá autorizar 

assinando um termo. Caso seu responsável autorize a sua participação, mesmo assim, você poderá negar, estando livre para 

participar ou não. Você e/ou o seu responsável poderão deixar de participar a qualquer momento, sem nenhum problema. Seu 

nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a permissão do seu responsável. Este termo encontra-

se impresso em duas vias, sendo que uma ficará com o pesquisador responsável, e a outra será entregue a você.  

Todos os resultados da pesquisa serão informados aos participantes e disponibilizados na direção da escola. 

Eu, __________________________________________________, data de nascimento ____/____/______ fui informado(a) 

sobre este estudo de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o desejar. Tendo o consentimento do meu 

responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma via deste termo de assentimento e me 

foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 
Petrolina , ____ de ______________ de 2017. 
 

__________________________________________________________________ 
Assinatura do(a) PARTICIPANTE 

 
_______________________________________________________________ 

Nome da Pesquisadora responsável pela Pesquisa 
 

_______________________________________________________________ 
Assinatura da Pesquisadora responsável pela pesquisa 

 
Pesquisador Responsável: ANA PAULA DA SILVA, Rua Monte Sinai, n° 51, Vila Eulália – Petrolina-PE. 

E-mail : professoraanapaula17@gmail.comFone: 87-98835-5876. 
Demais pesquisadores da pesquisa: Reginaldo Pereira dos Santos Junior, (UNIVASF- Senhor do Bonfim). 

E-mail: reginaldo.pereira@univasf.edu.br, Fone: 71-9881101. 
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar:  COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA – CEP - UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO – UNIVASF 
Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: Professora Luciana Duccini, Vice Coordenador: Rodolfo Araújo. Telefone do 

Comitê: 87 2101-6896  - E-mail cedep@univasf.edu.brAv. José de Sá Maniçoba, S/N – Centro - Petrolina/PE – Prédio da Reitoria – 2º 
andar.Telefone do Comitê: 87 2101-6896 

 
 

  

mailto:professoraanapaula17@gmail.com
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APÊNDICE C - SLIDES UTILIZADOS NA Iª FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 

DA ESCOLA DE APLICAÇÃO 
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APÊNDICE D – PRODUTO DO MESTRADO: RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA 

EM FORMATO DE LIVRETO 
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APÊNDICE E – PRODUTO DO MESTRADO: RELATÓRIO FINAL DE 
PESQUISA – NORMAS TÉCNICAS 

1. RELATÓRIO FINAL DO PRODUTO DO MESTRADO EM EXTENSÃO 
RURAL  

 
 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório, apresenta a descrição relacionada as formações 

pedagógicas que subsidiaram o Produto do Mestrado Profissional Interdisciplinar em 

Extensão Rural da Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF e tem 

como objetivo descrever esse processo de Formação de Professores realizado na 

Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira, localizada na Universidade de 

Pernambuco – UPE – Petrolina/PE. As formações foram desenvolvidas pelos 

pesquisadores da Univasf na coordenação de Ana Paula da Silva e Reginaldo Pereira 

dos Santos Junior e realizada a partir da colaboração da equipe multidisciplinar da 

referida escola e com a essencial participação da direção, coordenação e técnicos da 

administração além dos professores efetivos e contratados da instituição que 

participaram das formações pedagógicas.  

As realizações desses encontros foram idealizadas a partir dos objetivos e 

resultados da pesquisa da dissertação do Mestrado em Extensão Rural intitulado “O 

Ensino Contextualizado para Alunos de Comunidades Rurais em uma Escola 

Urbana na Cidade de Petrolina - PE” e está vinculada à Linha de Pesquisa III – 

Instituições Sociais e desenvolvimento Territorial. 

 

2. A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E O SEU PAPEL NA CONTEXTUALIZAÇÃO 

DOS CONTEÚDOS 

O melhor lugar para se entender e buscar as mais variadas divergências 

culturais é na instituição escolar, local de grande significância para a reiteração da 

importância dos indivíduos serem valorizados em suas identidades. Como afirma 

Pinto (2015), a escola é um dos espaços em que se aprende e socializa e a sua 

importância deverá sempre ser compreendida e estudada desde a sua origem, sendo 
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que essa questão no Brasil, na última década, tem sido bastante discutida, assim 

como a diversidade sociocultural que se observa nesses espaços. Esse 

reconhecimento foi difundido a partir das lutas políticas e sociais de muitos 

movimentos oriundos do campo e da sociedade.  

O professor das diversas ciências começa a entender a realidade no momento 

em que os conteúdos abordados são associados às relações contextuais de seus 

alunos, de suas práticas, suas pesquisas e a diversidade de crianças que estão sob 

sua ótica e responsabilidade. Estes estudantes lutam pelo seu empoderamento, 

enfrentando as mais variadas questões sociais e disputas ideológicas, que 

conformam, muitas vezes, relações de classes injustas e preconceituosas. 

Descrever uma visão da necessidade de expandir o conhecimento dos alunos 

da zona rural que vão estudar em uma escola urbana e precisam dar significância ao 

contexto agrário e ao conhecimento ambiental que esse aluno traz consigo, 

agregando aos Parâmetros Curriculares os seus saberes e visão de mundo não é uma 

tarefa fácil: é preciso derrubar barreiras e preconceitos, expandindo a importância do 

campo para a sociedade, para fortalecer o respeito a esse espaço, suas comunidades 

e tudo que representam.  

As divisões entre o rural e o urbano no mundo da educação, só podem ser 

notadas por quem realmente tem a prática da escuta. Dentro de conteúdos 

“engessados” e mal dinamizados no processo de aprendizagem, pode-se encontrar 

metodologias que promovam a interação dos espaços, a significação dos conceitos e 

a realização concreta de uma proposta pedagógica que faça sentido na vida dessas 

populações.   

Essa realidade faz da escola um ambiente multifuncional, e, por isso, é 

importante a busca e o equilíbrio das funções clássicas dos conteúdos do currículo 

com uma aprendizagem significativa para quem transita entre esses dois espaços.  

Convencionou-se adotar como uma das referências, Freire (1980)  que nos 

destaca que “não importa com que faixa trabalhe o educador ou a educadora. O nosso 

trabalho é realizado com gente miúda, jovem ou adulta, mas gente em permanente 

processo de busca”. 
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Levando-se em conta as considerações de Caldart (2001), no momento em que 

se elabora um projeto educacional para o campo não significa que terá que isolá-la ou 

dividi-la, mas o que deve ser levando em conta nessa construção é o trabalho com 

sua realidade, ou seja, suas especificidades. Estas duas áreas possuem diferentes 

sujeitos que necessitam de um olhar direcionado para essas diferenças, uma visão 

pedagógica que valorize o seu ambiente agrário e sua forma de vida. À medida que 

essas proposições forem ocorrendo e sendo articuladas, respeitando essa diversidade 

cultural, poderemos perceber a emergência de um ambiente menos conflituoso, onde 

uma probabilidade de extinção das discriminações e de preconceitos próprios do 

ensino rural, poderá frutificar.  

[...] a relação do combinado entre o estudo e o trabalho, sendo ele dentro ou 
fora do ideário escolar, em todos os seguimentos desses alunos desde as 
séries iniciais, carecem ter a chance de realizar trabalhos que promovam a 
produção desses indivíduos e que a ele seja útil, complementando suas 
personalidades dentro de uma educação que combine sua identidade, sua 
cultura com os anseios da sala de aula. (Caldart, 2001) 

Para tanto, é imprescindível que o professor se integre à realidade local, 

entenda novos contextos sociais, participe de novas formações pedagógicas na 

aquisição de conhecimentos e se identifique como agente daquela comunidade, o 

que, de acordo com Cunha (1991) “(...) é um processo que acontece no interior das 

condições históricas em que ele mesmo vive. Faz parte de uma realidade concreta 

determinada, que não é estática e definitiva, é uma realidade que se faz no cotidiano”. 

 

3. FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

3.1 DOS OBJETIVOS 

O principal objetivo da nossa  formação pedagógica oferecidos aos 

educadores da Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira foi o de garantir 

aos professores em exercício na escola e na rede pública de ensino, 

a formação acadêmica exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) destacando os alunos de comunidades rurais que se deslocam diariamente 

para as escolas urbanas e seus contextos socioeconômicos visando promover a 

melhoria da qualidade da educação básica ofertada a esses alunos.  
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A Escola de Aplicação Vande de Souza, ao aceitar o desafio de aperfeiçoar os 

professores a partir das formações pedagógicas, almejou ser coerente com toda a sua 

proposta de educação desde sua origem na busca de soluções para os problemas 

pedagógicos apresentados pelos alunos rurais na pesquisa desenvolvida, suas 

necessidades, seus receios e suas perspectivas futuras. Desta forma, a escola contribuiu 

inteiramente para implementação desse processo de formação continuada, que também 

tem como objetivo lutar contra a exclusão e as desigualdades sociais, viabilizando   uma 

oportunidade de socializar o conhecimento, de colaborar com a comunidade e de colocar 

em prática o ensino e a aprendizagem para melhorar a qualidade de vida dos envolvidos 

no projeto.  

Desta forma a ação de formação continuada aos professores foi 

orientada pelos seguintes objetivos: 

o Apresentar o Programa de Mestrado em Extensão Rural – PPGExR; 

o Conhecer a Extensão Rural e o seu papel com a Educação;  
 

o Entender o papel dos professores e a sua importância na educação contextualizada. 

 

o Orientar os docentes quanto aos conceitos básicos que necessariamente devem estar 

articulados na proposta pedagógica: educação contextualizada, as atividades 

econômicas primárias e secundárias locais e os processos culturais do território 

semiárido; 
 

o Orientar os professores na sistematização dos conteúdos dos bimestres letivos; 
 

o Resgatar o Projeto Político-Pedagógico da escola e atualizá-lo com os contextos dos 

alunos das comunidades rurais;



3.2 ESTRATÉGIAS PARA FORMAÇÃO CONTINUADA 
 
 

As atividades de Formação Continuada foram ofertadas para todos os 

professores da Escola de Aplicação da UPE/Petrolina podendo ser estendida para os 

demais professores da Gerência Regional de Ensino – GRE/Petrolina assim que 

compilado todos os dados da pesquisa. Os dois primeiros encontros de formação 

foram realizados na própria instituição com carga horária de duas horas por encontro. 

A direção da Escola ficou à disposição dos educadores nos períodos e horários 

combinados para a realização das formações.  As atividades desenvolvidas 
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atenderam a uma proposta curricular previamente estabelecida, contudo foi 

flexibilizada à medida que outras informações e necessidades curriculares iam sendo 

identificadas ao longo da formação. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Para a realização das formações pedagógicas, os educadores foram 

previamente informados sobre os encontros e os temas a serem discutidos, estando 

à disposição para realizarmos encontros mensais na sala dos professores da própria 

escola durante o horário de formação pedagógica interna que já ocorre na instituição, 

todas as semanas no turno contrário às aulas.  

O primeiro encontro com o grupo foi no mês de novembro/2017, para a 

organização e planejamento das formações, resolução de questionários a serem 

aplicados e esclarecimentos das dúvidas sobre a pesquisa realizada na escola. A 

segunda formação foi em dezembro/2017, com o objetivo de especificar a pesquisa e 

os dados a serem levantados, os principais conceitos associados a extensão rural 

visando a adequação dos conteúdos do currículo da escola às aulas de cada um dos 

docentes.  

A carga horária pré-estabelecida foi de 2 horas nos primeiros encontros. As 

formações posteriores serão semestrais e ocorrerão na escola e/ou na GRE, com o 

objetivo de perceber o projeto em andamento, as experiências com as aulas 

contextualizadas no âmbito extensionista que já foram aplicados na escola a partir dos 

encontros realizados anteriormente. Estas reuniões aconteceram consecutivamente após 

a aprovação da pesquisa pelo comitê de ética com a participação de 27 professores/ 

coordenadores da escola. 

Os tópicos abordados a priori, estão disponíveis no anexo I da dissertação da 

pesquisa que deu origem a esse produto. Os temas dos demais encontros serão 

delineados a partir da necessidade dos alunos descritos nos questionários/entrevistas 

durante o processo de investigação e análise da pesquisa. 

Esses encontros merecem destaque pelo dimensionamento tomado e pelos 

debates traçados sobre o importante papel do educador extensionista como agente de 

desenvolvimento e de apoio às comunidades dos espaços rurais. 



96 
 

 
 

No período posterior a essas formações, ficou pré-estabelecido entre o grupo 

de pesquisa da PPGExR e a Escola de Aplicação Vande de Souza Ferreira, que a 

Professora e Pesquisadora Ana Paula da Silva realizará novas intervenções com os 

professores, comunidade e alunos no contexto da Extensão Rural. 

 

4.1. EQUIPE DE PROFESSORES ENVOLVIDOS NA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 Prof. Dr. Reginaldo Pereira dos Santos Junior - Orientador

 Prof.ª Ana Paula da Silva – Professora Formadora

 Prof. João Tavares - Diretor

 Prof.ª Cícera Mendes – Diretora Adjunta

 Sheila Cristina Rodrigues Bezerra - Administrativo

 Ana Cláudia Rosa de Carvalho Oliveira – Técnica 

 Prof.ª Leni Lima Pedro - Coordenadora

 Prof.ª Adimar Cavalcanti Fonseca - Coordenadora

 Prof.ª Jailde Maria de Sá - Secretária

 Prof.ª Graciane Cristina de Araújo

 Prof.ª Maria Verônica Rodrigues de Melo

 Prof. Denilson Cavalcante

 Prof. Erisvaldo Junior Ferraz

 Prof. Aldeci Nunes de Lima

 Prof. Roberto Silva dos Santos

 Prof.ª Rosângela Cruz Silva

 Prof. Fernando de Souza Silva

 Prof.ª Leda Soares de Almeida

 Prof.ª Carla Alexandra Sena Souza

 Prof. Flávio César de Araújo Lopes Magalhães

 Prof.ª Zaidilma dos Santos Santana

 Prof.ª Lorena de Jesus da Anunciação

 Prof. Edmilson José da Silva

 Prof.ª Sandra Marciana Carvalho Riché

 Prof. Humberto Vera Campos Filho

 Prof.ª Rita Neuma Pimentel

 Prof.ª Fabrícia da Silva Pereira

 Prof. Ivaldo Lino da Silva

 Prof. Diógenes Lopes da Silva

 Prof.ª Wilmara Sampaio

 Prof.ª Rosana Castro Nascimento

 Prof.ª Maria Aparecida Barros
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4.2 CONTEÚDOS E TEMAS 

 

A formação continuada focalizou a proposta do currículo escolar estabelecidas nas 

Unidades Formativas, tendo também, como referência a Base Nacional Comum Curricular 

e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Destacamos ainda que alguns aspectos 

teóricos foram trabalhados para complementar a formação, visando o enriquecimento 

da proposta estabelecida. 

• Extensão Rural e Educação 

• Desenvolvimento Rural Sustentável 

• Contextualizações com os Temas Transversais: Ética, Saúde, Meio ambiente, 

Educação e Trabalho, Pluralidade Cultural e orientação Sexual. 

 

Temas a serem trabalhados a partir do resultado da pesquisa: 

 

• Cultura regional 

• Atividades econômicas do setor primário 

• Sustentabilidade 

• Questões agrárias do semiárido 

 

4.3 AVALIAÇÕES DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

 

As avaliações das formações pedagógicas foram discutidas a cada encontro, 

sendo recebida de maneira positiva por todos os participantes do 

 processo. Optamos por ouvir o grupo a cada finalização com sugestões para 

posteriores encontros. A dinâmica de debates, exposição dos temas e análises de 

situações pedagógicos, foi bem conceituada e devido ao fato de contribuir com o 

currículo contexto escolar, fomos convidados a manter o produto em atividade 

semestralmente na escola. 
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4.4 RECURSOS FINANCEIROS 

 

Não foi necessário nenhum recurso financeiro para a elaboração das 

formações pedagógicas. A Escola Vande de Souza Ferreira cedeu o espaço dos 

encontros e todo o apoio técnico. O material didático aplicado foi elaborado em 

PowerPoint e executado sem a necessidade de investimentos. Os professores já 

estavam localizados na escola, não necessitando de deslocamento para a ocorrência 

desse encontro. 

 

4.5 RECOMENTAÇÕES À ESCOLA 

 

Sugerimos a escola, valorizar esses estudos continuados a partir das formações 

pedagógicas e oficinas de estudos, direcionar aos professores à importância das 

contextualizações dos conteúdos existentes no material didático, alicerçando-os à 

realidade dos alunos, pois, entendemos que, ao mesmo tempo em que a escola 

educa, também desenvolve uma ação ética que proporciona às futuras sociedades 

melhores condições para o progresso da autonomia, colaborando para a vivência da 

coletividade. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A conclusão da dissertação de Mestrado Profissional em Extensão Rural, 

culminou na intervenção a partir do desenvolvimento de atividades de Formações 

Continuadas e foram realizadas desde o seu início (Novembro/17) de forma 

bastante positiva com a participação e comprometimento dos educadores 

envolvidos neste processo.  

As atividades previstas foram realizadas satisfatoriamente, apesar de 

iniciarmos essas formações ao final do ano letivo de 2017 devido a espera pela 

aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética – CEP, e com todas as intempéries 

dos professores por termos iniciado nossos encontros já no final do calendário 

escolar, destacamos, positivamente o bom nível e o compromisso demonstrado por 

toda instituição de ensino, nos revelando ser um local de partilha, de intervenções, 

de acolhida e de novas ações pedagógicas formativas para melhorar o processo de 

ensino e aprendizagem, favorecendo aos professores e principalmente aos alunos 

que fazem parte de seu contexto.  

 

 

 

Juazeiro, 15 de maio de 2018 

 

 

Ana Paula da Silva 
Mestranda em Extensão Rural – UNIVASF 

paulet.ana@hotmail.com 
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APÊNDICE F – QUESTIONÁRIO APLICADOS AOS ALUNOS 
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ANEXO I – PLANILHAS DE NOTAS GERAIS  

Tabela 1: Planilha Macro: Turma aroeira-do-sertão 
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ALUNA (O) 1 8,25 6,88 8,50 - 7,00 7,50 7,50 7,38 7,50 7,56 0 

ALUNA (O) 2 9,25 6,88 8,88 - 7,50 8,38 7,38 7,50 6,88 7,83 0 

ALUNA (O) 3 9,25 7,88 8,88 - 7,63 8,13 8,13 8,88 7,75 8,31 0 

ALUNA (O) 4 8,50 7,75 9,00 - 7,75 7,25 6,88 8,63 8,13 7,98 0 

ALUNA (O) 5 7,50 6,00 8,63 - 7,25 7,75 5,75 7,13 6,75 7,09 0 

ALUNA (O) 6 9,38 8,38 9,50 - 8,75 8,88 9,50 9,63 9,63 9,20 0 

ALUNA (O) 7 7,88 6,75 8,25 - 7,50 7,75 8,38 6,75 7,38 7,58 0 

ALUNA (O) 8 8,63 6,38 8,38 - 6,88 7,13 7,00 7,13 6,50 7,25 0 

ALUNA (O) 9 8,38 6,00 8,13 - 6,25 6,88 6,75 6,25 6,13 6,84 0 

ALUNA (O) 10 8,75 8,13 8,63 - 7,50 8,25 7,13 8,88 9,00 8,28 0 

ALUNA (O) 11 8,00 7,63 7,38 - 6,50 6,38 8,13 7,38 9,25 7,58 0 

ALUNA (O) 12 7,63 4,88 8,13 - 6,75 6,63 5,63 6,63 6,50 6,59 1 

ALUNA (O) 13 6,75 6,00 7,88 - 5,88 6,13 7,25 6,75 6,75 6,67 0 

ALUNA (O) 14 9,13 8,75 9,00 - 8,25 9,00 9,13 9,38 8,50 8,89 0 

ALUNA (O) 15 9,13 9,13 9,25 - 8,00 9,13 8,63 9,13 9,38 8,97 0 

ALUNA (O) 16 7,75 4,75 7,38 - 5,63 6,13 6,75 6,50 5,00 6,23 2 

ALUNA (O) 17 8,13 5,88 8,38 - 6,38 7,13 6,75 8,00 5,75 7,05 0 

ALUNA (O) 18 9,13 6,88 9,13 - 7,25 7,88 8,00 9,13 8,25 8,20 0 

ALUNA (O) 19 8,63 7,13 8,50 - 8,25 7,38 7,25 8,13 7,88 7,89 0 

ALUNA (O) 20 8,88 9,38 9,50 - 8,63 9,38 8,00 10,00 9,25 9,13 0 

ALUNA (O) 21 8,38 6,75 8,25 - 7,38 8,25 7,00 7,63 7,13 7,59 0 

ALUNA (O) 22 9,00 8,25 9,00 - 8,13 9,13 7,88 8,50 8,38 8,53 0 

ALUNA (O) 23 6,88 4,50 8,00 - 5,25 5,88 6,25 6,25 4,25 5,91 3 

ALUNA (O) 24 6,50 4,88 7,00 - 5,25 4,63 5,00 5,00 5,38 5,45 6 

ALUNA (O) 25 8,13 8,00 8,88 - 7,38 8,50 8,25 8,50 9,00 8,33 0 

ALUNA (O) 26 8,50 5,88 7,38 - 6,63 7,63 6,63 6,75 6,25 6,95 0 

ALUNA (O) 27 8,75 7,63 8,25 - 7,50 8,13 8,38 8,50 8,00 8,14 0 

ALUNA (O) 28 7,63 4,50 8,63 - 6,25 6,50 6,38 6,38 5,75 6,50 1 

ALUNA (O) 29 8,25 3,88 7,63 - 6,63 6,00 6,63 6,75 4,25 6,25 2 

ALUNA (O) 30 7,88 5,88 8,38 - 5,75 7,25 7,13 8,00 6,00 7,03 0 

ALUNA (O) 31 9,13 8,50 9,63 - 8,50 9,25 8,63 8,88 8,75 8,91 0 

ALUNA (O) 32 7,25 4,38 8,50 - 4,63 5,13 5,13 4,00 5,25 5,53 6 

ALUNA (O) 33 7,63 5,88 8,38 - 7,25 7,50 6,00 6,25 5,88 6,84 0 

ALUNA (O) 34 8,25 7,50 9,25 - 7,88 7,88 7,00 7,25 7,75 7,84 0 

ALUNA (O) 35 7,88 6,38 8,50 - 7,13 6,63 6,88 7,38 6,63 7,17 0 

ALUNA (O) 36 9,63 9,38 9,50 - 8,75 9,25 8,88 9,88 9,88 9,39 0 

ALUNA (O) 37 9,00 6,63 8,25 - 8,00 9,00 6,75 8,00 6,13 7,72 0 

ALUNA (O) 38 8,25 6,63 7,63 - 7,50 7,25 7,25 7,75 7,13 7,42 0 

MD 8,31 6,76 8,48   7,14 7,55 7,26 7,65 7,21 - - 

AAMD% 0% 18% 0%   8% 5% 5% 5% 13% - - 
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Tabela 2: Planilha Macro: Turma Imbu 
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ALUNA (O) 1 7,75 3,38 5,25 - 4,25 3,88 3,50 3,38 3,75 4,39 7 

ALUNA (O) 2 9,88 8,25 9,00 - 9,00 8,25 8,13 8,88 9,13 8,81 0 

ALUNA (O) 3 7,75 4,25 7,25 - 5,38 4,63 5,88 5,88 4,63 5,70 4 

ALUNA (O) 4 9,88 7,25 9,50 - 9,25 8,38 8,13 9,00 7,88 8,66 0 

ALUNA (O) 5 9,13 4,75 8,00 - 6,88 5,38 5,75 6,50 5,13 6,44 3 

ALUNA (O) 6 8,75 6,50 7,63 - 6,50 5,88 6,13 7,25 6,75 6,92 0 

ALUNA (O) 7 9,38 6,25 7,25 - 7,63 6,75 6,88 7,38 7,00 7,31 0 

ALUNA (O) 8 9,63 7,00 8,50 - 8,75 7,13 7,38 8,25 8,13 8,09 0 

ALUNA (O) 9 9,00 5,13 7,75 - 6,25 5,63 6,88 5,75 4,50 6,36 2 

ALUNA (O) 10 9,63 6,88 8,38 - 7,38 6,75 7,50 6,63 6,38 7,44 0 

ALUNA (O) 11 8,75 6,00 7,88 - 6,88 6,63 7,50 6,13 5,88 6,95 0 

ALUNA (O) 12 9,38 8,00 8,88 - 9,13 8,13 7,75 8,63 9,13 8,63 0 

ALUNA (O) 13 9,50 6,63 8,75 - 7,63 7,75 8,00 8,00 6,13 7,80 0 

ALUNA (O) 14 8,63 4,50 6,63 - 5,50 5,88 4,88 5,75 5,13 5,86 4 

ALUNA (O) 15 9,50 7,13 7,75 - 7,25 8,13 7,88 7,88 7,00 7,81 0 

ALUNA (O) 16 8,50 5,13 6,75 - 5,63 6,13 5,00 5,63 4,75 5,94 3 

ALUNA (O) 17 8,75 6,00 8,25 - 7,25 7,00 7,88 7,38 6,13 7,33 0 

ALUNA (O) 18 9,25 6,38 7,00 - 8,00 7,38 7,00 7,50 6,75 7,41 0 

ALUNA (O) 19 9,88 8,00 8,63 - 8,75 7,75 9,25 9,25 8,75 8,78 0 

ALUNA (O) 20 9,38 5,38 7,25 - 6,63 6,25 7,00 7,00 5,88 6,84 1 

ALUNA (O) 21 9,38 6,25 8,38 - 8,63 7,25 6,50 7,25 6,50 7,52 0 

ALUNA (O) 22 9,88 6,75 8,25 - 7,88 7,50 7,38 7,75 6,63 7,75 0 

ALUNA (O) 23 9,50 6,38 7,50 - 7,75 7,25 7,13 7,63 7,25 7,55 0 

ALUNA (O) 24 9,25 8,00 8,75 - 8,75 8,50 7,63 9,00 8,50 8,55 0 

ALUNA (O) 25 8,75 6,75 8,75 - 7,63 7,50 9,00 7,38 6,88 7,83 0 

ALUNA (O) 26 8,88 6,00 6,50 - 6,00 6,38 6,13 6,25 6,75 6,61 0 

ALUNA (O) 27 9,75 7,13 8,50 - 8,63 7,38 8,38 8,63 8,25 8,33 0 

ALUNA (O) 28 8,75 5,38 7,13 - 7,00 6,13 6,50 6,38 7,75 6,88 1 

ALUNA (O) 29 9,75 7,75 8,25 - 8,50 7,63 8,38 8,75 8,38 8,42 0 

ALUNA (O) 30 10,00 6,88 7,75 - 8,50 6,88 7,13 6,50 6,88 7,56 0 

ALUNA (O) 31 9,75 7,50 9,13 - 9,38 8,13 8,38 8,50 8,75 8,69 0 

ALUNA (O) 32 9,75 8,88 9,50 - 9,38 9,13 9,00 9,38 9,63 9,33 0 

ALUNA (O) 33 9,63 8,25 8,50 - 8,63 8,63 9,00 9,25 8,38 8,78 0 

ALUNA (O) 34 9,25 6,00 6,75 - 7,00 6,13 6,75 6,63 5,63 6,77 0 

ALUNA (O) 35 9,63 7,13 8,25 - 8,88 6,63 7,25 7,38 7,25 7,80 0 

ALUNA (O) 36 8,50 4,25 6,75 - 6,38 5,63 6,13 5,38 3,88 5,86 3 

ALUNA (O) 37 8,75 4,38 7,00 - 6,75 4,75 6,00 4,38 4,88 5,86 4 

ALUNA (O) 38 9,50 7,63 8,25 - 7,88 6,25 7,50 7,50 6,50 7,63 0 

MD 
9,23 
 

6,42 7,90   7,56 6,88 7,17 7,26 6,77 - - 

AAMD% 0% 26% 3%   8% 11% 8% 8% 21% - - 
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Tabela 3: Planilha Macro: Turma Braúna. 
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ALUNA (O) 1 9,63 8,50 8,88 - 8,88 8,88 8,25 8,88 8,00 8,73 0 

ALUNA (O) 2 9,38 6,00 7,88 - 7,00 7,00 7,38 8,38 7,88 7,61 0 

ALUNA (O) 3 8,63 4,88 6,38 - 6,63 4,63 5,75 6,38 5,50 6,09 3 

ALUNA (O) 4 9,38 7,50 8,13 - 6,88 7,63 7,75 7,63 8,88 7,97 0 

ALUNA (O) 5 8,13 6,25 7,38 - 6,25 6,50 6,50 7,00 6,00 6,75 0 

ALUNA (O) 6 9,00 5,50 7,88 - 6,75 6,38 5,88 7,50 5,00 6,73 2 

ALUNA (O) 7 8,38 4,88 6,75 - 5,88 7,00 5,88 6,50 4,75 6,25 2 

ALUNA (O) 8 9,38 6,88 7,88 - 7,25 6,88 7,13 7,25 6,75 7,42 0 

ALUNA (O) 9 8,88 7,63 8,50 - 6,75 7,38 6,75 7,38 7,50 7,59 0 

ALUNA (O) 10 9,38 6,63 8,25 - 8,88 7,75 7,25 8,13 7,00 7,91 0 

ALUNA (O) 11 9,13 5,75 7,25 - 5,00 5,13 4,75 6,00 5,88 6,11 3 

ALUNA (O) 12 9,38 6,88 7,63 - 7,38 7,00 5,88 7,13 6,00 7,16 0 

ALUNA (O) 13 9,50 5,00 8,00 - 7,13 6,75 6,88 6,38 4,38 6,75 2 

ALUNA (O) 14 9,13 6,88 8,38 - 7,00 6,88 6,50 7,25 7,63 7,45 0 

ALUNA (O) 15 9,63 6,25 8,25 - 5,75 6,50 6,50 7,25 8,00 7,27 0 

ALUNA (O) 16 9,00 5,38 7,38 - 5,50 7,63 7,88 7,50 5,75 7,00 2 

ALUNA (O) 17 9,25 6,88 8,00 - 6,63 7,88 7,13 7,75 7,25 7,59 0 

ALUNA (O) 18 6,25 3,00 5,13 - 3,38 3,75 3,75 5,63 2,50 4,17 6 

ALUNA (O) 19 8,88 6,13 7,50 - 7,63 6,25 6,25 6,88 5,75 6,91 0 

ALUNA (O) 20 8,75 6,63 7,13 - 5,25 6,38 6,75 7,25 6,38 6,81 1 

ALUNA (O) 21 9,50 6,50 7,63 - 6,38 6,75 7,25 7,25 6,88 7,27 0 

ALUNA (O) 22 9,00 6,63 7,50 - 6,25 6,25 6,63 7,13 8,75 7,27 0 

ALUNA (O) 23 9,50 6,50 7,38 - 6,63 6,63 5,50 6,88 5,88 6,86 1 

ALUNA (O) 24 9,50 6,88 8,38 - 7,25 6,75 7,50 8,00 7,50 7,72 0 

ALUNA (O) 25 8,75 6,25 7,38 - 6,38 6,38 7,13 6,88 6,13 6,91 0 

ALUNA (O) 26 9,75 7,63 9,13 - 8,38 8,88 8,75 9,13 7,63 8,66 0 

ALUNA (O) 27 9,00 5,75 7,63 - 6,13 6,38 6,50 6,50 6,00 6,73 0 

ALUNA (O) 28 9,25 5,25 7,00 - 6,13 6,00 5,63 5,88 5,38 6,31 2 

ALUNA (O) 29 9,50 6,88 7,75 - 6,38 7,25 7,75 8,25 7,00 7,59 0 

ALUNA (O) 30 8,63 4,25 7,00 - 6,00 5,88 5,88 5,88 5,38 6,11 2 

ALUNA (O) 31 9,13 4,00 7,13 - 6,00 5,63 6,50 6,25 6,13 6,34 1 

ALUNA (O) 32 8,75 6,50 7,25 - 7,13 6,13 5,88 7,00 4,63 6,66 1 

ALUNA (O) 33 9,63 6,50 7,50 - 7,13 7,75 7,38 7,75 6,38 7,50 0 

ALUNA (O) 34 9,13 5,63 7,13 - 6,38 6,13 6,50 6,25 3,63 6,34 1 

ALUNA (O) 35 8,50 5,13 7,13 - 6,25 6,88 6,13 6,38 4,25 6,33 2 

ALUNA (O) 36 9,38 6,50 9,25 - 8,50 7,25 8,00 8,25 7,25 8,05 0 

ALUNA (O) 37 9,50 6,13 7,25 - 7,00 7,75 7,00 7,50 4,38 7,06 1 

MD 9,06 6,11 7,62   6,65 6,72 6,67 7,17 6,21 - - 

AAMD% 0% 27% 3%   11% 8% 8% 0% 30% - - 

 



107 
 

 
 

Tabela 4: Planilha Macro: Turma Jurema. 
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ALUNA (O) 1 8,25 7,13 8,00 7,88 6,00 7,13 8,25 8,50 7,50 6,13 6,13 7,38 7,35 0 

ALUNA (O) 2 6,75 5,75 7,75 8,25 5,63 5,88 7,38 8,63 7,88 5,00 5,13 6,63 6,72 2 

ALUNA (O) 3 7,13 5,63 7,38 5,88 6,38 6,38 6,50 8,63 6,25 6,00 5,63 5,63 6,45 0 

ALUNA (O) 4 7,88 7,75 7,75 8,13 5,63 6,63 7,25 7,88 7,50 6,38 6,13 7,88 7,23 0 

ALUNA (O) 5 5,88 5,75 7,25 4,38 4,13 5,38 6,13 7,13 5,13 3,38 4,63 3,63 5,23 7 

ALUNA (O) 6 7,88 7,63 8,38 8,00 6,88 7,63 9,13 8,38 9,25 8,50 6,75 8,25 8,05 0 

ALUNA (O) 7 8,25 6,50 8,00 7,25 6,63 6,38 7,13 7,63 8,88 6,63 6,13 8,50 7,32 0 

ALUNA (O) 8 8,88 7,13 8,00 6,88 7,75 7,38 8,63 7,63 7,63 8,13 6,63 8,38 7,75 0 

ALUNA (O) 9 6,13 5,50 7,13 7,13 4,00 5,63 7,13 6,88 7,00 4,38 4,50 7,13 6,04 4 

ALUNA (O) 10 7,75 5,63 8,00 6,13 5,38 6,00 6,75 8,00 6,88 6,50 5,63 7,75 6,70 1 

ALUNA (O) 11 8,13 7,38 8,63 8,13 6,75 8,13 8,38 7,50 9,00 7,00 7,38 8,25 7,89 0 

ALUNA (O) 12 9,13 7,63 8,63 7,25 6,63 6,88 8,38 7,50 9,25 8,50 7,50 7,13 7,86 0 

ALUNA (O) 13 6,13 5,13 7,75 5,00 3,88 6,13 7,00 7,25 5,50 3,50 5,13 4,88 5,60 7 

ALUNA (O) 14 7,88 6,38 7,50 7,13 4,75 5,88 7,25 7,00 8,25 5,13 5,38 6,38 6,57 3 

ALUNA (O) 15 8,25 7,25 7,75 7,75 6,00 6,38 8,25 8,25 8,13 5,50 6,25 7,88 7,30 1 

ALUNA (O) 16 9,13 9,13 8,63 7,88 8,50 7,50 9,13 8,00 9,38 8,75 8,38 8,75 8,59 0 

ALUNA (O) 17 6,88 5,75 7,63 6,50 5,88 6,13 6,13 7,38 5,38 6,88 5,63 6,25 6,36 1 

ALUNA (O) 18 8,00 7,75 7,75 7,63 7,13 6,88 7,88 8,13 8,75 7,00 7,13 7,63 7,64 0 

ALUNA (O) 19 8,13 6,88 8,38 6,00 6,88 6,25 7,63 7,38 7,63 6,25 6,13 7,75 7,10 0 

ALUNA (O) 20 8,00 6,75 7,75 6,75 6,00 7,00 7,63 7,38 6,88 6,00 6,13 6,38 6,89 0 

ALUNA (O) 21 8,75 6,75 8,75 7,88 7,00 6,75 7,63 7,38 8,50 9,00 7,50 7,75 7,80 0 

ALUNA (O) 22 9,00 8,00 8,50 8,63 7,00 8,00 8,88 8,38 9,25 8,25 6,50 8,50 8,24 0 

ALUNA (O) 23 8,63 6,75 8,13 7,75 7,13 7,38 7,75 8,13 8,63 7,75 5,75 7,25 7,58 0 

ALUNA (O) 24 8,25 8,00 8,63 8,75 7,50 7,25 7,50 7,63 8,63 8,00 7,50 8,38 8,00 0 

ALUNA (O) 25 8,38 7,75 8,50 8,50 9,88 6,88 8,63 8,38 8,75 9,63 7,75 8,88 8,49 0 

ALUNA (O) 26 7,00 5,75 7,88 6,00 4,50 6,50 7,25 7,75 7,38 4,88 5,25 6,38 6,38 3 

ALUNA (O) 27 8,75 8,38 8,13 7,50 7,38 6,88 8,00 8,25 8,63 7,75 7,00 8,00 7,89 0 

ALUNA (O) 28 8,75 9,38 8,50 8,88 8,88 9,00 8,88 8,88 9,25 9,00 8,00 9,25 8,89 0 

ALUNA (O) 29 9,13 9,13 9,00 9,25 9,25 7,38 9,50 9,00 9,50 9,88 8,25 9,00 9,02 0 

ALUNA (O) 30 8,38 6,75 7,75 7,25 6,13 6,38 8,50 8,25 7,88 6,00 6,25 6,88 7,20 0 

ALUNA (O) 31 7,38 7,75 7,63 6,13 8,00 7,50 7,38 8,38 7,88 7,63 6,38 6,50 7,38 0 

ALUNA (O) 32 8,00 7,00 7,63 7,88 5,63 6,88 8,63 8,25 7,38 5,00 6,38 7,75 7,20 1 

ALUNA (O) 33 7,88 5,63 7,13 6,13 6,75 6,00 6,63 7,63 8,75 6,00 5,75 7,00 6,77 0 

ALUNA (O) 34 8,13 7,00 8,25 7,88 6,00 6,88 7,75 7,75 8,13 4,63 6,25 7,50 7,18 1 

ALUNA (O) 35 8,88 9,25 8,38 9,00 9,13 8,63 9,75 9,63 9,25 8,75 8,25 9,25 9,01 0 

ALUNA (O) 36 7,88 7,00 8,13 7,25 6,75 6,75 8,38 8,63 8,00 7,75 5,38 8,38 7,52 1 

ALUNA (O) 37 7,63 7,88 8,38 6,38 8,00 6,75 8,63 8,25 7,63 8,00 7,13 8,13 7,73 0 

ALUNA (O) 38 8,88 7,75 8,38 7,63 7,38 7,88 8,63 8,13 9,13 6,75 6,50 8,00 7,92 0 

MD 8,00 7,11 8,04 7,33 6,66 6,87 7,90 7,99 8,01 6,85 6,42 7,50 - - 

AAMD% 0% 5% 0% 5% 16% 3% 0% 0% 8% 24% 18% 5% - - 
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Tabela 5: Planilha Macro: Turma Pau-ferro. 
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ALUNA (O) 1 7,25 5,88 7,63 6,25 4,50 4,38 6,38 6,50 6,00 4,38 6,00 4,38 5,79 4 

ALUNA (O) 2 6,50 6,63 8,13 7,88 6,00 5,25 6,88 7,63 8,38 6,25 6,00 6,88 6,86 1 

ALUNA (O) 3 6,50 4,88 7,38 6,88 3,13 5,13 6,00 7,50 6,25 5,50 6,13 6,50 5,98 4 

ALUNA (O) 4 9,25 7,50 9,00 8,63 9,00 7,63 8,75 8,88 8,75 10,00 7,63 8,50 8,63 0 

ALUNA (O) 5 7,38 7,00 7,50 7,75 7,00 6,88 7,13 7,75 7,75 7,63 6,13 6,13 7,17 0 

ALUNA (O) 6 7,88 7,25 8,13 8,38 6,88 6,63 7,50 7,00 8,38 6,50 6,38 6,88 7,31 0 

ALUNA (O) 7 6,25 4,88 6,88 5,75 4,88 4,13 6,63 6,25 6,25 4,25 4,00 5,00 5,43 6 

ALUNA (O) 8 7,63 7,63 8,38 8,13 6,38 6,38 8,25 8,13 8,00 6,75 6,75 7,50 7,49 0 

ALUNA (O) 9 8,50 8,75 8,50 9,13 8,88 8,00 8,75 8,75 9,50 10,00 7,63 8,50 8,74 0 

ALUNA (O) 10 8,00 5,75 7,00 7,25 5,88 6,50 6,25 6,63 6,25 5,25 7,00 6,50 6,52 1 

ALUNA (O) 11 6,88 4,63 7,38 5,88 4,50 4,88 6,63 7,13 6,75 4,00 5,63 4,50 5,73 5 

ALUNA (O) 12 7,13 7,88 8,63 6,38 6,25 5,00 7,63 7,13 7,25 5,50 6,00 6,50 6,77 2 

ALUNA (O) 13 5,63 4,50 7,00 5,13 3,38 5,00 5,50 5,75 4,50 3,00 3,38 4,50 4,77 9 

ALUNA (O) 14 6,25 5,63 8,13 6,75 4,25 5,38 5,50 7,25 8,13 4,50 5,38 7,13 6,19 5 

ALUNA (O) 15 8,00 6,75 8,13 7,25 5,88 7,13 7,00 7,63 8,25 6,00 6,88 6,13 7,08 0 

ALUNA (O) 16 7,50 7,25 8,13 7,00 6,38 6,25 7,38 7,75 7,75 7,00 6,75 6,88 7,17 0 

ALUNA (O) 17 7,75 7,25 8,63 8,88 6,63 7,00 8,38 8,13 8,88 7,25 6,75 7,00 7,71 0 

ALUNA (O) 18 6,75 6,50 8,13 5,88 6,75 6,75 7,13 7,88 7,63 6,50 6,25 7,50 6,97 0 

ALUNA (O) 19 7,25 7,13 8,75 7,25 7,00 6,75 9,00 8,00 8,50 6,50 6,63 7,13 7,49 0 

ALUNA (O) 20 7,63 6,38 8,38 7,38 7,00 7,00 7,75 7,63 8,25 6,88 6,63 6,38 7,27 0 

ALUNA (O) 21 6,63 3,00 6,38 3,63 2,63 3,75 5,25 4,50 4,75 3,88 2,75 4,88 4,33 10 

ALUNA (O) 22 6,00 5,38 8,13 7,88 5,75 6,50 6,00 6,13 4,63 5,13 5,63 5,38 6,04 4 

ALUNA (O) 23 7,63 6,13 8,13 7,63 6,88 6,00 6,88 7,75 7,50 6,00 7,25 6,63 7,03 0 

ALUNA (O) 24 7,00 6,75 8,13 6,75 5,63 6,00 7,00 8,00 5,88 4,13 6,25 5,75 6,44 1 

ALUNA (O) 25 7,25 5,50 7,75 7,25 6,13 6,38 7,63 7,88 7,13 5,25 6,25 4,38 6,56 3 

ALUNA (O) 26 6,38 5,50 7,63 7,88 4,00 6,00 6,38 7,38 6,25 4,25 5,63 6,63 6,16 3 

ALUNA (O) 27 7,38 7,25 8,25 8,50 7,88 7,50 9,13 7,88 9,00 7,00 7,25 7,63 7,89 0 

ALUNA (O) 28 7,75 7,50 7,50 7,50 8,00 7,38 8,50 8,63 8,63 8,25 7,75 7,50 7,91 0 

ALUNA (O) 29 6,50 6,75 8,50 7,00 6,50 5,63 7,38 6,88 7,63 7,88 6,88 5,63 6,93 0 

ALUNA (O) 30 4,50 2,25 6,50 5,00 4,63 4,75 4,38 6,75 3,25 2,25 4,38 4,50 4,43 10 

ALUNA (O) 31 6,25 5,88 7,38 5,25 4,75 4,38 6,00 6,75 7,00 5,38 5,63 4,50 5,76 5 

ALUNA (O) 32 8,00 7,25 8,13 8,00 7,00 6,50 7,63 7,75 6,63 7,00 6,38 6,13 7,20 0 

ALUNA (O) 33 8,63 7,88 9,00 7,75 7,50 7,50 7,75 8,25 8,50 7,88 6,63 7,13 7,86 0 

ALUNA (O) 34 6,63 6,63 7,75 8,13 4,88 6,25 7,75 8,50 7,63 3,75 6,25 6,50 6,72 2 

ALUNA (O) 35 6,88 6,38 6,38 7,00 6,75 6,00 7,25 8,50 5,00 7,63 6,88 8,13 6,90 1 

ALUNA (O) 36 4,50 3,00 6,75 3,00 2,88 3,13 4,88 7,63 2,38 1,75 1,13 2,38 3,61 10 

ALUNA (O) 37 7,13 6,38 7,25 5,25 4,25 5,25 6,63 7,63 4,63 6,13 5,75 5,50 5,98 5 

MD 7,05 6,20 7,82 6,95 5,85 5,97 7,05 7,46 6,97 5,87 6,01 6,20 - - 

AAMD% 5% 27% 0% 16% 35% 35% 14% 3% 19% 46% 16% 30% - - 
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Tabela 6: Planilha Macro: Turma Canafístula-de-Besouro. 
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ALUNA (O) 1 7,75 8,75 8,00 8,13 8,75 7,88 9,13 8,38 8,88 9,13 7,13 8,75 8,39 0 

ALUNA (O) 2 7,13 7,38 7,75 8,00 7,75 6,38 8,38 8,50 8,25 8,50 8,25 8,63 7,91 0 

ALUNA (O) 3 6,88 6,88 7,63 7,25 5,75 6,75 8,25 8,25 8,50 5,75 6,75 8,00 7,22 0 

ALUNA (O) 4 8,63 8,75 8,38 9,50 8,25 7,63 8,63 8,00 9,13 8,50 7,75 9,13 8,52 0 

ALUNA (O) 5 7,25 5,63 7,88 5,63 5,13 5,88 7,13 7,13 8,25 5,25 6,00 6,63 6,48 2 

ALUNA (O) 6 7,38 7,25 7,88 7,38 7,13 7,25 8,38 8,38 6,75 7,63 7,00 9,25 7,64 0 

ALUNA (O) 7 7,50 6,75 8,13 8,13 6,38 6,75 7,88 7,38 8,88 7,63 6,25 8,25 7,49 0 

ALUNA (O) 8 8,88 8,00 8,75 9,00 8,13 8,75 8,75 8,75 9,50 8,13 7,38 9,13 8,59 0 

ALUNA (O) 9 6,88 7,38 7,00 6,38 6,00 5,75 7,38 7,00 6,88 6,13 6,13 6,75 6,64 0 

ALUNA (O) 10 7,75 6,75 8,00 7,25 6,63 7,00 7,25 7,75 8,38 6,88 6,38 8,38 7,36 0 

ALUNA (O) 11 7,63 7,63 8,75 8,75 6,88 7,25 7,38 8,13 8,63 7,25 7,25 7,13 7,72 0 

ALUNA (O) 12 6,88 5,63 7,25 6,25 4,75 6,00 6,50 8,25 6,50 4,00 5,00 6,38 6,11 3 

ALUNA (O) 13 7,88 6,88 8,00 7,88 7,13 6,38 7,75 6,88 7,88 4,75 6,25 6,88 7,04 1 

ALUNA (O) 14 6,63 6,00 6,75 6,13 6,00 6,00 7,50 7,38 7,50 5,63 5,88 5,00 6,36 1 

ALUNA (O) 15 7,13 6,75 7,38 7,13 6,50 6,38 7,88 6,63 7,25 7,38 6,25 7,75 7,03 0 

ALUNA (O) 16 7,88 7,75 8,13 7,88 6,75 7,88 8,38 8,13 8,50 7,63 6,13 8,63 7,80 0 

ALUNA (O) 17 8,00 8,13 8,63 8,88 6,75 7,63 8,50 7,75 9,13 7,75 8,88 9,13 8,26 0 

ALUNA (O) 18 7,38 7,25 8,00 7,00 5,75 6,25 7,25 8,13 8,13 7,88 6,13 7,75 7,24 0 

ALUNA (O) 19 6,63 5,75 7,75 5,13 5,88 5,63 7,38 7,13 7,75 7,00 6,25 5,75 6,50 1 

ALUNA (O) 20 7,63 6,75 8,25 8,25 6,88 6,88 8,25 8,50 8,75 7,25 7,00 8,50 7,74 0 

ALUNA (O) 21 8,00 7,38 8,63 9,63 6,50 7,63 8,63 9,63 9,63 7,38 7,00 9,75 8,31 0 

ALUNA (O) 22 8,00 6,75 7,75 8,13 6,75 6,88 8,25 7,13 8,38 7,00 6,25 7,25 7,38 0 

ALUNA (O) 23 6,63 6,25 8,38 5,75 5,88 5,63 7,38 7,75 6,13 6,25 5,63 5,38 6,42 1 

ALUNA (O) 24 7,38 7,50 7,13 6,25 6,38 5,38 7,00 7,50 8,13 7,75 6,63 6,50 6,96 1 

ALUNA (O) 25 6,13 5,75 7,50 6,75 6,13 5,75 7,25 7,63 6,63 7,00 6,13 6,63 6,60 0 

ALUNA (O) 26 6,63 6,88 7,38 6,50 6,00 6,13 7,13 7,63 7,88 6,50 5,63 7,88 6,84 0 

ALUNA (O) 27 7,13 6,38 6,50 7,00 5,13 5,50 7,38 7,13 7,50 5,63 5,13 6,13 6,38 3 

ALUNA (O) 28 6,75 6,25 7,25 5,75 5,50 6,13 8,25 8,00 7,75 5,75 6,50 7,50 6,78 1 

ALUNA (O) 29 7,63 6,50 7,88 7,00 6,25 6,13 8,00 7,50 7,50 5,63 6,13 8,00 7,01 0 

ALUNA (O) 30 7,88 6,88 7,75 6,13 5,63 6,75 7,63 9,25 7,88 5,38 6,25 7,50 7,07 1 

ALUNA (O) 31 6,38 6,25 6,88 6,00 6,50 6,00 6,75 6,88 7,00 6,25 5,38 4,88 6,26 2 

ALUNA (O) 32 7,25 6,75 8,38 8,38 6,38 6,50 7,50 8,38 8,25 7,63 6,63 7,63 7,47 0 

ALUNA (O) 33 7,75 7,00 7,63 7,63 7,88 6,88 8,13 7,75 8,63 8,88 7,75 8,50 7,86 0 

ALUNA (O) 34 7,13 5,13 6,63 6,25 5,88 5,88 7,25 7,00 6,63 6,63 5,88 6,50 6,40 1 

ALUNA (O) 35 7,88 8,38 8,13 7,88 7,25 7,00 7,38 8,00 8,25 8,38 7,38 7,63 7,79 0 

ALUNA (O) 36 7,13 6,63 8,63 6,25 5,00 6,13 7,13 6,88 7,63 6,13 6,38 6,50 6,70 1 

MD 7,37 6,91 7,80 7,25 6,45 6,57 7,75 7,79 7,98 6,89 6,52 7,50 - - 

AAMD% 0% 3% 0% 3% 14% 6% 0% 0% 0% 11% 8% 8% - - 
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Tabela 7: Planilha Macro: Turma Mulungu. 
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ALUNA (O) 1 6,25 7,75 7,88 7,75 6,88 6,13 6,38 7,38 7,00 6,25 7,25 6,63 6,96 0 

ALUNA (O) 2 8,25 9,13 8,25 8,75 8,38 6,88 8,13 7,75 8,75 8,13 8,25 8,13 8,23 0 

ALUNA (O) 3 6,50 6,13 7,25 7,75 6,25 6,13 6,38 7,63 7,38 5,25 6,13 7,88 6,72 1 

ALUNA (O) 4 7,63 7,75 8,00 6,88 7,75 6,38 6,75 8,13 8,50 5,88 7,13 7,88 7,39 0 

ALUNA (O) 5 6,75 6,50 7,25 7,88 7,25 6,13 7,25 6,38 7,25 7,13 6,63 6,63 6,92 0 

ALUNA (O) 6 8,00 8,50 8,50 8,75 8,50 8,25 8,50 9,75 7,00 7,50 7,25 8,00 8,21 0 

ALUNA (O) 7 5,63 5,63 7,50 6,50 6,13 5,75 6,00 8,88 7,38 3,25 5,88 4,38 6,07 2 

ALUNA (O) 8 6,88 6,75 8,13 8,25 8,13 6,50 6,13 6,63 8,38 5,63 6,50 8,88 7,23 0 

ALUNA (O) 9 8,38 8,75 8,75 9,38 8,50 7,00 7,88 8,75 8,88 7,13 8,13 8,13 8,30 0 

ALUNA (O) 10 6,13 7,88 7,00 7,38 7,38 7,50 6,88 7,75 7,75 5,38 6,13 7,38 7,04 1 

ALUNA (O) 11 6,75 5,50 7,63 6,75 6,63 5,75 6,38 6,88 6,38 5,13 6,00 7,13 6,41 2 

ALUNA (O) 12 6,13 6,25 6,50 7,38 6,38 6,75 6,25 7,88 8,00 4,75 6,00 7,75 6,67 1 

ALUNA (O) 13 8,50 9,38 8,13 9,63 8,75 8,63 9,13 9,38 8,75 8,00 9,00 8,88 8,84 0 

ALUNA (O) 14 6,75 8,25 8,50 5,33 9,25 7,50 4,83 9,25 5,50 9,50 8,00 8,25 7,58 3 

ALUNA (O) 15 6,13 6,38 8,50 7,50 5,50 6,88 7,38 7,25 7,38 5,38 5,63 6,63 6,71 2 

ALUNA (O) 16 9,00 7,13 9,00 8,88 7,38 6,75 7,75 7,00 8,25 8,38 7,25 8,38 7,93 0 

ALUNA (O) 17 7,88 7,50 9,00 7,25 8,38 7,25 8,00 7,63 8,63 9,13 7,75 7,88 8,02 0 

ALUNA (O) 18 6,63 7,00 7,13 6,63 6,13 6,50 6,63 7,38 7,13 6,50 6,88 6,25 6,73 0 

ALUNA (O) 19 6,88 7,63 8,38 6,88 7,38 7,25 7,38 6,63 8,50 5,88 6,50 7,38 7,22 0 

ALUNA (O) 20 7,50 6,88 8,13 8,00 8,38 7,13 7,63 7,13 8,75 8,13 7,25 7,25 7,68 0 

ALUNA (O) 21 8,25 6,75 8,25 7,75 7,38 6,63 8,25 7,25 8,75 6,38 7,13 7,75 7,54 0 

ALUNA (O) 22 8,13 7,25 8,88 8,13 8,00 7,00 7,75 7,13 8,25 7,00 7,50 8,13 7,76 0 

ALUNA (O) 23 7,88 7,63 9,13 8,38 7,88 7,38 8,50 8,50 8,50 6,63 7,50 8,50 8,03 0 

ALUNA (O) 24 6,38 6,50 7,38 5,25 6,75 6,00 7,00 5,38 6,50 5,13 5,50 6,00 6,15 4 

ALUNA (O) 25 6,38 6,63 7,75 7,50 7,63 6,50 6,88 7,38 7,88 5,63 6,50 6,38 6,92 0 

ALUNA (O) 26 7,13 6,75 7,38 7,13 8,13 6,75 7,25 7,50 6,75 6,75 6,38 7,00 7,07 0 

ALUNA (O) 27 4,75 6,25 6,75 5,88 5,13 5,13 5,50 7,88 5,25 3,63 4,25 4,63 5,42 8 

ALUNA (O) 28 6,50 5,00 7,00 6,13 5,88 5,38 6,00 6,88 5,38 5,63 5,88 6,13 5,98 3 

ALUNA (O) 29 8,38 7,25 9,00 7,13 8,13 6,88 7,38 8,00 8,38 7,25 7,25 8,38 7,78 0 

ALUNA (O) 30 6,38 6,88 7,25 7,13 7,50 6,50 6,75 7,00 8,00 6,63 7,63 6,38 7,00 0 

ALUNA (O) 31 7,25 7,88 8,13 7,75 7,25 7,00 8,50 7,25 6,13 5,75 7,63 8,00 7,38 0 

ALUNA (O) 32 5,88 6,75 8,25 7,25 7,75 6,38 7,13 7,00 7,00 6,88 6,75 6,50 6,96 0 

ALUNA (O) 33 7,63 7,13 8,63 7,50 7,75 6,13 7,50 6,88 7,88 5,75 7,50 7,75 7,33 0 

ALUNA (O) 34 8,13 7,75 7,88 7,50 8,50 6,38 7,13 6,50 8,63 8,13 7,75 8,50 7,73 0 

ALUNA (O) 35 6,88 8,00 8,88 7,25 8,38 6,63 7,63 8,25 8,75 8,00 8,75 7,00 7,86 0 

MD 7,10 7,17 8,00 7,46 7,46 6,68 7,16 7,55 7,64 6,50 6,95 7,33 - - 

AAMD% 3% 6% 0% 6% 6% 6% 6% 3% 9% 23% 6% 6% - - 
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Tabela 8: Planilha Macro: Turma Imburana-de-Cheiro. 
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ALUNA (O) 1 6,75 5,75 7,13 6,75 6,00 6,00 6,75 6,88 6,13 6,25 5,88 6,75 6,42 0 

ALUNA (O) 2 8,00 6,13 7,88 7,50 6,75 6,75 7,63 8,88 7,50 6,00 5,88 7,25 7,18 0 

ALUNA (O) 3 8,50 6,38 7,75 7,63 7,38 6,38 7,13 8,25 7,00 8,25 5,88 7,00 7,29 0 

ALUNA (O) 4 9,50 9,75 9,50 9,00 9,00 7,75 9,00 8,13 8,38 8,63 8,38 8,75 8,81 0 

ALUNA (O) 5 9,25 8,38 8,25 8,50 8,50 7,50 9,00 8,63 7,50 8,00 8,13 8,50 8,34 0 

ALUNA (O) 6 7,63 7,13 6,88 6,75 7,00 6,50 7,00 6,00 6,50 6,00 6,13 7,25 6,73 0 

ALUNA (O) 7 9,00 8,00 7,88 7,50 8,25 6,38 8,00 7,38 7,63 7,38 6,88 7,38 7,64 0 

ALUNA (O) 8 7,63 4,75 6,75 6,63 5,63 5,25 6,63 7,50 5,75 4,63 4,50 5,63 5,94 4 

ALUNA (O) 9 7,13 5,50 6,38 4,88 5,00 3,88 5,13 5,88 5,63 3,50 3,75 5,00 5,14 8 

ALUNA (O) 10 7,75 6,75 7,75 7,00 7,38 7,00 7,13 7,63 6,38 4,75 6,00 6,13 6,80 1 

ALUNA (O) 11 9,13 9,38 8,88 8,38 9,88 8,75 8,88 8,88 8,00 9,75 9,38 8,13 8,95 0 

ALUNA (O) 12 8,00 6,75 6,88 7,13 6,88 6,63 6,50 7,75 6,88 6,88 6,13 7,50 6,99 0 

ALUNA (O) 13 7,13 7,88 8,00 7,25 6,13 6,00 7,13 7,38 6,88 5,75 5,75 6,13 6,78 0 

ALUNA (O) 14 7,00 5,25 6,50 6,50 5,50 5,63 6,38 6,25 6,00 3,13 4,38 5,13 5,64 5 

ALUNA (O) 15 8,50 6,50 7,88 6,63 7,00 6,38 6,75 6,75 6,75 6,25 7,00 6,25 6,89 0 

ALUNA (O) 16 9,50 8,00 8,00 7,75 9,25 7,50 8,25 8,50 7,13 7,50 7,88 7,63 8,07 0 

ALUNA (O) 17 9,25 9,13 8,38 9,00 9,63 7,25 9,13 8,63 8,63 9,38 9,50 8,88 8,90 0 

ALUNA (O) 18 9,00 6,13 7,88 7,25 6,88 6,50 7,88 8,13 7,13 6,25 6,38 7,13 7,21 0 

ALUNA (O) 19 8,88 6,75 7,38 7,00 6,88 6,25 7,00 7,38 7,00 6,63 6,13 6,38 6,97 0 

ALUNA (O) 20 9,13 7,63 8,88 7,50 8,13 7,25 7,50 8,50 7,25 7,38 6,75 8,13 7,83 0 

ALUNA (O) 21 8,38 6,13 8,13 8,25 7,13 6,13 7,13 7,13 6,88 6,88 5,50 7,00 7,05 1 

ALUNA (O) 22 8,25 5,75 7,75 6,00 6,88 5,50 6,00 7,25 6,38 5,75 6,75 6,00 6,52 1 

ALUNA (O) 23 8,25 8,50 9,00 8,50 8,50 7,50 7,50 9,50 7,00 8,75 7,25 8,75 8,25 0 

ALUNA (O) 24 8,75 7,75 7,88 7,50 7,00 6,63 7,63 9,00 8,00 7,50 5,88 5,75 7,44 0 

ALUNA (O) 25 7,38 5,13 7,75 4,13 4,00 5,75 6,63 6,00 5,88 4,63 4,00 5,63 5,57 5 

ALUNA (O) 26 8,63 6,75 7,75 7,63 7,13 6,88 7,50 7,63 6,50 6,50 6,00 7,50 7,20 0 

ALUNA (O) 27 8,75 5,75 7,75 6,63 7,00 5,38 6,50 8,63 7,00 5,63 5,63 6,00 6,72 1 

ALUNA (O) 28 8,13 7,25 7,50 7,75 7,63 5,88 7,63 6,88 7,25 6,88 7,00 6,50 7,19 0 

ALUNA (O) 29 8,00 5,88 8,00 6,63 6,75 6,38 7,00 6,88 6,25 5,63 5,38 5,75 6,54 1 

ALUNA (O) 30 9,00 6,50 8,13 7,25 7,13 6,88 8,13 7,63 6,63 6,50 5,88 6,75 7,20 0 

ALUNA (O) 31 9,13 6,63 8,75 7,00 8,13 6,88 8,13 8,00 7,88 8,25 7,25 7,88 7,82 0 

ALUNA (O) 32 8,88 9,38 8,38 7,13 7,50 6,75 7,63 8,63 7,50 7,13 5,75 7,63 7,69 0 

ALUNA (O) 33 6,88 6,63 7,38 6,00 6,88 6,25 6,88 7,00 6,75 5,75 6,25 6,63 6,60 0 

ALUNA (O) 34 8,50 7,38 8,25 7,63 7,63 6,38 8,50 8,13 7,25 6,38 6,75 7,00 7,48 0 

ALUNA (O) 35 8,25 5,88 7,88 6,13 7,00 6,25 6,38 7,25 6,63 6,63 6,00 6,00 6,69 0 

MD 8,34 6,95 7,86 7,16 7,24 6,48 7,37 7,68 6,96 6,60 6,34 6,90 - - 

AAMD% 0% 11% 0% 6% 9% 11% 3% 0% 0% 14% 17% 6% - - 
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Tabela 9: Planilha Macro: Turma Angico. 
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ALUNA (O) 1 7,13 6,88 7,25 7,50 5,00 5,63 6,00 7,00 6,38 5,63 4,50 7,13 6,33 2 

ALUNA (O) 2 8,88 5,63 6,38 5,50 5,50 6,00 6,38 7,00 6,50 4,00 4,75 6,25 6,06 4 

ALUNA (O) 3 9,00 8,25 8,00 9,63 8,63 6,88 7,75 9,75 7,50 8,75 7,63 8,38 8,34 0 

ALUNA (O) 4 8,38 8,75 7,38 6,75 7,50 5,63 6,38 6,38 7,13 6,50 7,63 7,50 7,16 0 

ALUNA (O) 5 6,63 5,63 7,75 5,63 5,38 5,00 4,63 6,88 6,50 4,25 4,63 5,25 5,68 6 

ALUNA (O) 6 8,13 7,13 7,13 5,88 7,75 6,00 6,63 6,88 6,50 6,13 6,50 7,00 6,80 0 

ALUNA (O) 7 8,63 6,63 8,38 6,13 6,38 6,38 6,63 6,75 6,38 5,63 5,88 7,13 6,74 0 

ALUNA (O) 8 7,13 7,13 6,00 6,75 7,00 6,00 7,63 5,63 6,38 5,63 6,38 6,38 6,50 0 

ALUNA (O) 9 8,13 6,13 7,38 7,00 7,50 6,00 7,00 7,25 6,38 6,13 6,25 6,63 6,81 0 

ALUNA (O) 10 8,88 9,88 8,50 8,75 9,13 7,50 8,00 8,50 8,25 9,75 7,50 7,50 8,51 0 

ALUNA (O) 11 9,13 6,88 8,63 9,13 6,75 6,50 7,38 6,13 7,50 6,38 6,13 8,50 7,42 0 

ALUNA (O) 12 3,25 4,50 6,63 4,88 3,63 4,63 4,88 5,75 4,88 2,88 2,38 3,63 4,32 10 

ALUNA (O) 13 6,25 4,38 6,63 6,38 5,50 4,38 6,00 6,50 5,75 5,75 4,50 4,75 5,56 5 

ALUNA (O) 14 8,00 4,38 6,25 4,50 5,00 4,38 4,38 4,88 6,75 3,50 3,63 4,63 5,02 9 

ALUNA (O) 15 7,25 5,88 6,75 6,25 6,88 5,50 6,00 6,75 6,38 6,00 6,13 6,50 6,35 1 

ALUNA (O) 16 8,50 6,63 6,75 6,88 7,13 6,00 7,13 6,75 6,25 5,00 6,13 6,88 6,67 1 

ALUNA (O) 17 8,25 6,13 8,00 8,00 6,50 6,75 7,38 7,25 6,75 5,75 5,88 8,00 7,05 0 

ALUNA (O) 18 8,50 7,13 8,75 7,00 6,63 7,38 7,75 7,00 7,25 6,25 5,88 6,88 7,20 0 

ALUNA (O) 19 9,25 8,13 9,13 8,38 8,75 6,88 8,50 8,50 8,00 7,00 7,88 8,13 8,21 0 

ALUNA (O) 20 7,50 5,63 7,13 7,25 5,63 6,25 6,00 8,25 5,88 4,13 5,13 5,13 6,16 3 

ALUNA (O) 21 7,63 7,38 7,88 8,25 6,75 6,38 7,25 7,75 7,38 7,13 6,63 7,63 7,33 0 

ALUNA (O) 22 8,50 7,75 7,75 8,13 7,50 7,00 7,75 7,50 7,50 7,63 6,13 8,25 7,61 0 

ALUNA (O) 23 5,13 5,00 6,00 4,25 5,00 3,38 4,63 6,63 5,88 3,38 4,13 2,88 4,69 9 

ALUNA (O) 24 7,50 6,13 7,50 6,38 5,38 4,63 6,25 6,25 6,63 5,25 5,50 5,13 6,04 5 

ALUNA (O) 25 8,75 8,13 8,50 8,00 7,25 7,50 8,88 8,25 8,00 8,88 6,38 8,38 8,07 0 

ALUNA (O) 26 9,50 8,75 8,63 8,13 9,13 7,50 7,88 7,50 7,50 8,13 8,50 7,88 8,25 0 

ALUNA (O) 27 4,88 2,88 5,63 3,63 3,50 3,38 5,38 7,25 3,88 2,63 3,38 3,88 4,19 10 

ALUNA (O) 28 6,88 5,63 7,75 6,50 6,75 5,88 6,25 6,75 6,88 4,25 6,63 5,75 6,32 1 

ALUNA (O) 29 8,88 8,88 7,75 8,63 7,75 6,88 8,63 7,50 7,25 7,00 7,88 8,25 7,94 0 

ALUNA (O) 30 8,00 6,63 7,13 6,38 6,88 6,13 7,25 6,13 6,38 6,25 5,88 6,88 6,66 0 

ALUNA (O) 31 4,63 5,88 6,63 7,00 6,13 5,63 6,13 6,75 6,13 5,25 4,75 6,75 5,97 3 

ALUNA (O) 32 7,50 4,50 6,63 6,50 5,25 4,88 5,25 6,25 5,63 4,00 3,88 6,25 5,54 6 

ALUNA (O) 33 8,50 7,88 8,00 8,13 6,75 7,38 7,63 9,25 7,38 7,00 5,63 8,38 7,66 0 

MD 7,67 6,58 7,41 6,91 6,55 5,94 6,71 7,08 6,66 5,81 5,77 6,62 - - 

AAMD% 12% 18% 0% 15% 30% 27% 18% 3% 6% 36% 36% 24% - - 
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Tabela 10: Planilha Macro: Turma Juazeiro. 
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ALUNA (O) 1 8,38 8,50 7,88 8,25 7,88 8,88 8,38 7,50 8,63 6,75 9,00 8,18 0 

ALUNA (O) 2 6,25 7,00 5,75 6,13 6,38 6,75 7,25 6,00 6,38 6,50 7,38 6,52 0 

ALUNA (O) 3 6,88 7,63 8,00 6,50 6,13 6,88 6,63 6,63 7,00 7,00 7,75 7,00 0 

ALUNA (O) 4 6,50 6,13 6,88 6,63 7,13 8,13 7,75 6,88 7,50 6,75 7,88 7,10 0 

ALUNA (O) 5 8,88 8,63 6,63 7,63 7,25 8,13 7,25 7,38 9,63 7,63 8,50 7,95 0 

ALUNA (O) 6 7,63 8,13 7,88 7,75 7,50 8,25 8,38 7,63 8,25 8,25 8,75 8,03 0 

ALUNA (O) 7 7,88 9,00 6,88 7,25 6,63 7,50 8,75 7,88 8,88 8,25 8,38 7,93 0 

ALUNA (O) 8 7,75 7,63 7,25 6,00 5,75 6,88 7,50 7,25 7,75 6,63 8,00 7,13 0 

ALUNA (O) 9 7,75 8,25 7,50 5,88 7,63 8,25 8,88 7,50 7,13 8,50 7,75 7,73 0 

ALUNA (O) 10 7,50 7,63 7,13 6,25 7,00 8,63 7,38 6,75 7,38 7,63 8,25 7,41 0 

ALUNA (O) 11 6,50 7,25 6,50 6,00 6,63 7,25 7,38 7,75 7,25 6,38 7,38 6,93 0 

ALUNA (O) 12 7,38 8,63 8,00 6,75 7,38 8,50 8,38 7,50 10,00 7,25 8,50 8,02 0 

ALUNA (O) 13 7,63 7,75 7,75 7,50 7,63 8,50 8,25 7,75 9,88 6,75 8,00 7,94 0 

ALUNA (O) 14 5,88 6,25 6,88 6,63 5,63 6,13 7,13 6,50 6,75 6,25 7,50 6,50 0 

ALUNA (O) 15 6,38 7,13 8,25 6,13 6,00 7,88 6,38 7,13 6,50 6,38 7,13 6,84 0 

ALUNA (O) 16 5,25 6,75 7,25 6,25 5,38 6,75 7,13 7,00 6,88 5,63 7,00 6,48 2 

ALUNA (O) 17 6,13 8,13 6,50 6,00 6,63 6,63 6,75 6,50 6,25 5,88 6,00 6,49 0 

ALUNA (O) 18 6,50 7,25 6,38 6,50 6,50 6,88 7,00 6,63 6,63 6,00 7,38 6,69 0 

ALUNA (O) 19 7,63 8,00 8,00 6,25 7,50 8,63 8,13 8,25 8,50 8,75 8,75 8,03 0 

ALUNA (O) 20 6,25 6,75 6,88 6,50 7,00 6,38 7,75 6,50 6,13 6,00 7,25 6,67 0 

ALUNA (O) 21 5,50 6,38 7,00 6,00 6,13 7,75 8,38 6,75 4,75 6,63 7,13 6,58 2 

ALUNA (O) 22 6,50 6,88 6,75 6,50 6,25 6,50 7,13 6,88 6,88 6,38 7,13 6,70 0 

ALUNA (O) 23 6,38 6,88 6,63 6,13 5,75 6,25 6,88 6,88 6,63 6,25 7,63 6,57 0 

ALUNA (O) 24 6,88 6,63 6,13 5,50 6,50 7,63 7,63 6,75 6,00 6,25 7,50 6,67 1 

ALUNA (O) 25 8,25 7,50 6,88 8,13 6,75 8,25 8,75 8,63 9,38 7,38 7,00 7,90 0 

ALUNA (O) 26 6,88 6,75 6,63 6,25 6,13 7,75 7,00 6,75 6,50 6,25 7,00 6,72 0 

ALUNA (O) 27 7,75 8,50 8,25 8,50 8,00 9,00 8,25 8,50 9,75 9,75 9,75 8,73 0 

ALUNA (O) 28 5,75 5,63 6,75 5,75 6,50 7,13 6,88 5,75 6,13 6,63 7,38 6,39 0 

ALUNA (O) 29 4,75 6,25 4,38 4,75 5,63 4,63 7,25 5,88 6,38 5,88 6,13 5,63 4 

ALUNA (O) 30 7,00 7,13 6,75 6,63 7,00 8,00 6,88 6,75 8,38 7,50 8,25 7,30 0 

ALUNA (O) 31 8,88 8,63 7,63 6,75 7,13 9,13 9,25 8,00 8,75 7,50 8,25 8,17 0 

ALUNA (O) 32 6,75 7,25 7,50 5,63 6,25 7,00 7,00 7,50 6,38 6,50 6,63 6,76 0 

ALUNA (O) 33 7,25 7,25 6,00 6,25 6,25 6,88 7,88 7,13 6,75 6,50 8,63 6,98 0 

ALUNA (O) 34 8,38 8,13 7,75 6,50 7,38 8,88 8,25 8,38 8,75 7,25 8,50 8,01 0 

ALUNA (O) 35 5,38 6,75 5,13 6,25 4,75 5,38 7,75 5,13 6,13 3,63 6,13 5,67 6 

ALUNA (O) 36 6,00 6,88 7,13 5,88 6,88 7,50 6,88 6,50 6,63 6,88 7,63 6,80 0 

ALUNA (O) 37 8,00 7,63 8,38 5,50 7,00 8,00 8,50 8,13 8,13 6,75 8,75 7,70 1 

MD 6,95 7,39 7,02 6,48 6,64 7,50 7,65 7,11 7,45 6,84 7,73 - - 

AAMD% 11% 0% 5% 8% 5% 5% 0% 3% 3% 3% 0% - - 
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Tabela 11: Planilha Macro: Turma Mandacaru. 
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ALUNA (O) 1 6,50 7,00 6,75 6,00 6,50 6,75 5,25 7,00 6,88 6,63 7,63 6,63 1 

ALUNA (O) 2 5,63 5,88 5,63 4,50 5,13 4,63 6,13 6,13 6,13 5,75 6,63 5,65 3 

ALUNA (O) 3 7,50 8,13 8,25 6,00 7,38 7,50 8,63 7,13 8,63 8,75 9,13 7,91 0 

ALUNA (O) 4 6,25 5,75 5,50 6,25 6,75 4,38 7,13 6,75 8,75 6,13 7,25 6,44 2 

ALUNA (O) 5 5,88 6,63 6,00 5,75 6,00 6,00 6,25 5,63 5,75 5,63 7,38 6,08 0 

ALUNA (O) 6 9,13 8,38 8,38 7,38 8,13 8,00 7,13 7,75 8,25 8,00 9,63 8,19 0 

ALUNA (O) 7 5,63 7,88 6,75 5,25 6,50 6,25 7,13 6,63 6,00 6,00 7,88 6,53 1 

ALUNA (O) 8 6,75 6,88 7,75 6,13 6,00 7,25 6,63 7,38 6,75 7,00 8,50 7,00 0 

ALUNA (O) 9 6,50 6,63 8,00 5,13 6,88 6,75 7,00 7,75 6,75 6,75 8,38 6,95 1 

ALUNA (O) 10 6,75 7,75 8,38 7,38 6,75 6,88 8,63 6,88 8,75 7,75 8,50 7,67 0 

ALUNA (O) 11 7,13 7,00 6,63 5,50 6,25 6,13 8,13 6,63 7,00 6,63 6,63 6,69 1 

ALUNA (O) 12 8,13 8,13 8,00 6,00 7,50 8,25 8,50 7,88 8,38 8,63 9,00 8,03 0 

ALUNA (O) 13 6,00 7,13 7,25 4,25 6,38 4,25 6,13 7,13 4,13 6,75 7,38 6,07 3 

ALUNA (O) 14 8,25 8,38 7,63 6,25 7,25 7,63 8,88 8,13 8,25 7,88 8,63 7,92 0 

ALUNA (O) 15 7,00 6,25 6,50 7,25 5,25 6,00 8,00 6,38 8,50 6,88 6,13 6,74 1 

ALUNA (O) 16 7,75 8,13 8,13 6,38 6,25 7,63 8,13 7,63 9,25 8,50 8,38 7,83 0 

ALUNA (O) 17 8,75 8,75 9,00 7,75 8,38 8,63 8,38 8,13 10,00 8,50 9,00 8,66 0 

ALUNA (O) 18 6,63 8,38 7,13 6,13 6,00 6,25 7,38 6,75 6,00 6,63 8,13 6,85 0 

ALUNA (O) 19 7,00 7,13 6,38 6,50 6,50 6,75 7,25 7,38 7,75 7,13 6,50 6,93 0 

ALUNA (O) 20 6,25 7,75 7,63 6,13 6,88 6,00 7,00 6,88 6,13 6,00 8,00 6,78 0 

ALUNA (O) 21 5,50 5,75 5,88 4,13 6,38 6,13 6,38 5,63 6,13 5,88 6,13 5,81 2 

ALUNA (O) 22 9,13 7,88 7,38 6,75 7,75 6,75 8,25 7,88 9,13 7,50 7,50 7,81 0 

ALUNA (O) 23 9,13 8,75 8,50 8,88 7,75 8,38 8,88 8,25 9,50 9,25 8,88 8,74 0 

ALUNA (O) 24 7,25 8,38 8,00 5,88 7,88 7,63 8,75 7,88 7,38 6,63 7,88 7,59 0 

ALUNA (O) 25 6,13 7,75 6,25 5,38 7,13 6,75 7,38 7,38 6,00 7,38 8,75 6,93 1 

ALUNA (O) 26 6,63 6,75 7,25 5,88 6,38 6,00 6,38 7,13 6,88 6,75 7,88 6,72 0 

ALUNA (O) 27 6,25 6,25 6,00 5,75 7,00 6,88 7,38 7,38 7,25 6,25 8,63 6,82 0 

ALUNA (O) 28 9,50 9,25 9,00 7,38 8,50 8,13 8,75 8,63 8,88 8,88 9,63 8,77 0 

ALUNA (O) 29 5,75 7,88 7,00 5,75 6,13 6,13 7,00 7,38 6,13 7,13 7,88 6,74 0 

ALUNA (O) 30 7,75 8,88 7,50 6,88 6,75 6,00 7,75 7,38 8,63 8,00 7,63 7,56 0 

ALUNA (O) 31 5,63 6,63 4,50 3,75 6,25 6,00 8,88 6,75 4,63 3,75 6,50 5,75 4 

ALUNA (O) 32 6,50 7,50 5,63 6,13 6,00 6,13 7,00 6,75 6,88 6,63 6,88 6,55 0 

ALUNA (O) 33 7,00 8,25 8,25 5,75 6,50 7,38 8,38 7,50 7,50 6,88 8,13 7,41 0 

ALUNA (O) 34 7,25 9,25 7,50 5,00 6,38 6,75 6,88 7,63 7,13 6,63 8,00 7,13 1 

ALUNA (O) 35 5,75 6,13 5,25 5,63 5,75 5,25 6,38 6,00 6,00 5,88 6,75 5,89 2 

ALUNA (O) 36 7,50 6,38 8,00 6,00 7,25 7,13 7,50 6,75 7,13 7,13 8,38 7,19 0 

MD 7,00 7,49 7,15 6,02 6,73 6,65 7,49 7,17 7,31 7,01 7,89 - - 

AAMD% 3% 0% 8% 25% 6% 11% 3% 0% 6% 3% 0% - - 

 

 


