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RESUMO 

 

A Caatinga é um bioma rico em biodiversidade, fato que se deve as características 

específicas presentes no semiárido brasileiro e que vem sofrendo há décadas danos 

severos, como desmatamento e queimadas. A falta de informação de certa maneira 

contribui com o descaso para esse bioma, ironicamente as riquezas naturais são ignoradas, 

mas para muda é necessário que as escolas abordem a Caatinga dentro de sua grade 

curricular, ou mesmo outro bioma desde que seja predominante na região em que os 

alunos vivem. A implantação dessa temática permite trabalhar a Educação Ambiental 

dentro da sala de aula, estando de acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e os Parâmetros Curriculares Comum (PCN), assim o discente aprende atitudes 

e ações que podem reduzir os impactos ambientais causados pelos humanos. O presente 

trabalho apresenta um guia didático com diversas atividade propostas para o(a) 

professor(a) trabalhar a percepção ambiental sobre o bioma Caatinga dentro da sala de 

aula, por meio desse material são abordados conceitos fundamentais da ecologia, os 

princípios da educação ambiental, assim como as características do bioma Caatinga. O 

guia por meio das atividades propostas permitirá o desenvolvimento do protagonismo 

juvenil, que permitirá o uso do conhecimento empírico integrado ao científico, mas para 

que essas associações sejam efetivas serão adotadas algumas metodologias ativas, que 

por consequência irá promover o desenvolvimento do senso crítico. O critério para 

avaliação será fundamentado na análise do processo de produção de materiais pelos 

alunos, que se resumem no estudo da Ecologia e do bioma Caatinga, na leitura de artigos 

científicos sobre a Caatinga, debates sobre a temáticas ambientais, a criação de painéis 

informativos, o desenvolvimento de um roteiro, na produção de um teatro de fantoches. 

Então em resumo o guia didático reúne algumas atividades que trabalham a temática 

relacionada a preservação e conservação do meio ambiente por meio de metodologias 

ativas que devem possibilitar uma aprendizagem significativa. 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Caatinga. Aprendizagem significativa. 

Metodologias Ativas. Teatro de Fantoches. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Caatinga is a biome rich in biodiversity, a fact that is due to the specific 

characteristics present in the Brazilian semiarid region and that has suffered severe 

damage for decades, such as deforestation and fires. The lack of information in a way 

contributes to the neglect of this biome, ironically the natural wealth is ignored, but for 

change it is necessary that schools approach the Caatinga within their curriculum, or even 

another biome since it is predominant in the region in question. that students live. The 

implementation of this theme makes it possible to work with Environmental Education 

within the classroom, in accordance with the Common National Curricular Base (BNCC) 

and the Common Curricular Parameters (PCN), so that the student learns attitudes and 

actions that can reduce the environmental impacts caused by humans. The present work 

presents a didactic guide with several activities proposed for the teacher to work on the 

environmental perception about the Caatinga biome inside the classroom. Through this 

material, fundamental concepts of ecology are addressed, the principles of environmental 

education. , as well as the characteristics of the Caatinga biome. The guide through the 

proposed activities will allow the development of youth protagonism, which will allow 

the use of empirical knowledge integrated with the scientific, but for these associations 

to be effective, some active methodologies will be adopted, which consequently will 

promote the development of critical sense. The evaluation criteria will be based on the 

analysis of the material production process by the students, which are summarized in the 

study of Ecology and the Caatinga biome, in the reading of scientific articles on the 

Caatinga, debates on environmental themes, the creation of information panels, the 

development of a script, in the production of a puppet theater. So, in summary, the 

didactic guide gathers some activities that work on the theme related to the preservation 

and conservation of the environment through active methodologies that should enable 

meaningful learning. 

 

Keywords: Environmental education. Caatinga. Meaningful learning. Active 

Methodologies. Puppet Theater. 
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1) INTRODUÇÃO  

 

O guia didático foi produzido com o objetivo de facilitar o estudo do Bioma 

Caatinga no ensino médio, esse material é utilizado pelo(a) professor(a) para apresentar 

informações técnicas sobre a Caatinga, explorando assim diversos conceitos dentro da 

ecologia. No material são disponibilizadas sequências didáticas que irão estimular o 

desenvolvimento cognitivo do aluno, além de uma consciência ambiental; essas 

sequências adotam algumas metodologias ativas para auxiliar o aprendizado do aluno e 

por consequência ampliar a percepção sobre as riquezas do bioma Caatinga. 

A construção do guia didático foi motivada ao perceber uma enorme carência em 

informações sobre o bioma Caatinga nos livros didáticos para o ensino médio. Essa 

carência é validada ao analisar as informações presentes nos livros, pois em especifico o 

tema quando é abordado aparece contendo pouquíssimas referências ou mesmo 

reduzidas, de maneira geral acaba sendo bastante escasso, para mudar essa realidade é 

necessário a implementação de políticas públicas para estimular mais pesquisas na área 

de produção de material para o ensino médio, como também a formação de pesquisadores 

na região por intermédio de formações especificas, como exemplo cursos de extensão e 

desenvolvimento de projetos acadêmicos, essas ações permitirão aumentar a produção de 

materiais não apenas para o nível superior, mas principalmente para a educação básica 

brasileira (MATOS; LANDIM, 2014). 

Desta forma, é importantíssimo um aumento no incentivo na realização de 

pesquisas regionais, essas permitem valorizar a região da Caatinga, mas para que essa 

medida funcione o incentivo deve ser simultâneo a formação dos professores da região, é 

interessante que ocorra cursos com temas ambientais com características 

interdisciplinares e ao final possam trabalhar aspectos sociais, econômicos e culturais do 

semiárido brasileiro (BEZERRA; GONÇALVES, 2007). 

Com a aplicação do guia didático é possível mudar o método de ensino, que na 

maioria das escolas é o método tradicional, as práticas tradicionais fundamentam-se no 

modelo expositivo onde o aluno é apenas um receptáculo para informações; é nesse ponto 

que as atividades propostas pelo guia didático possibilitam a interação entre aluno e 

professor, e por meio dessa socialização de conhecimento o aprendizado ocorre de 

maneira mais eficiente. Assim com o uso das práticas ou dinâmicas, o aluno pode 
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vivenciar a ciência no seu dia a dia, trazendo elementos do seu cotidiano para ajudar 

significativamente no processo de assimilação de novas informações, nessa realidade a 

aplicação das metodologias ativas permitem ampliar o desenvolvimento do aluno, 

obtendo maior qualidade na aprendizagem (GOMES;2013). 

Como já citado a quantidade de material que trabalha a caatinga especificamente 

no ensino médio é bastante escassa e isso é um problema, mas o único, outra problemática 

nesse segmento é o trato com o meio ambiente que a cada dia apresenta-se mais crítico e 

essa maneira de tratar o meio ambiente fica evidente nas ações humanas, para Kill (2012), 

o desmatamento, as queimadas e a caça predatória são fatores decisivo para que ocorra a 

degradação do meio ambiente. Para combater essas ações é preciso ensinar a comunidade 

local, ou seja, a educação pode fazer com que ela compreenda a importância de preserva 

e conservar a Caatinga para manter uma qualidade de vida adequada em sua região. 

 

1.1 O Bioma Caatinga: características e degradação 

 

A palavra Caatinga tem origem indígena e significa Mata Branca referindo-se 

assim ao aspecto apresentado pela sua vegetação durante o período de seca. Nesse bioma 

é possível encontrar uma biodiversidade que foi desenvolvida ao longo de gerações como 

resultado de inúmeros processos adaptativos em resposta a escassez dos recursos hídricos 

(MAIA, 2004). 

A caatinga apresenta uma grande diversidade de organismos pertencentes a fauna 

e flora, podemos assim identificar diversos mecanismos adaptativos, que possibilitam sua 

sobrevivência durante a escassez de chuvas e a temperatura elevada. Portanto, estas 

especificidades promovem a formação de diversas espécies endêmicas, ocasionando o 

surgimento de uma das maiores riquezas deste bioma (SCHISTEK, 2012). 

Em um pequeno recorte da biodiversidade da Caatinga encontra-se uma média de 

1.487 espécies na fauna, na flora em torno de 932 espécies. Observando mais atentamente 

a fauna podemos encontrar cerca de 180 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 

177 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes e 221 espécies de 

abelhas, toda essa riqueza surpreende os cientistas, sendo cerca de 327 espécies 

endêmicas. A flora também apresenta inúmeras riquezas e estas apresentam cerca de 318 
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espécies endêmicas, sendo sua vegetação característica classificada em 12 tipos, de 

acordo com as áreas que se encontram (SEYFFARTH, 2012). 

O endemismo é uma característica bastante forte do semiárido brasileiro, onde 

podemos identificar mais de 300 espécies endêmicas de vegetais; entretanto, mesmo com 

esse grande número de endemismo, ainda é preciso a produção de material de cunho 

científico para divulgação do potencial científico e econômico que podemos encontrar 

nesse bioma (DRUMOND, 2012). 

O conhecimento e divulgação sobre o semiárido brasileiro é muito escasso, e de 

acordo com Seyffarth (2012), a caatinga não recebe seu devido valor pois não apresenta 

um perfil de floresta, logo a população acaba acreditando erroneamente que é uma região 

pobre em recursos e que não possui potencial econômico. 

No entanto, percebe-se que o território da Caatinga vem sofrendo danos 

constantes, como exemplo temos a degradação e a fragmentação nos habitats afetam 

diretamente as relações ecológicas do local, e por consequência várias espécies endêmicas 

são extintas, algumas adaptações foram desenvolvidas nas gerações passadas, assim uma 

mudança brusca como desmatamento para diversos fins, pela monocultura ou pelo 

crescimento urbano, pode gerar um desequilíbrio, levando a eliminação de diversas 

espécies devido a alteração em seu nicho ecológico e no seu habitat (KILL,2012). 

O ato de degradar o ambiente é uma situação infelizmente comum e que ocorre 

em diversos biomas, sendo a definição de degradação estabelecida no decreto 97.632, de 

10 de abril de 1989 no artigo 2°: 

Art. 2° Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os 

processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se 

perdem ou se reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a 

qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais (BRASIL, 

1989). 

 

De acordo com Sampaio e colaboradores (2005) a degradação ambiental inicia-se 

pelo desmatamento para o plantio, sendo comum o uso de espécies exóticas, 

consequentemente as espécies nativas e as endêmicas são eliminadas durante o processo 

de implementação. Os danos podem ocorrer pelo desmatamento ou pela ação das espécies 

invasoras, essas espécies por não apresentarem um predador específico acabam se 

adaptando facilmente no ambiente, resultando em um desequilíbrio ambiental.   
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O plantio que ocorre na Caatinga em geral adota o sistema de monocultura, como 

exemplo a cana de açúcar, que ocupou parte do litoral nordestino e, de acordo com 

Machado (2006), a degradação foi de tal forma que hoje encontramos apenas resquícios 

de Mata Atlântica. Em geral essa degradação ocorre como fruto da exploração 

inconsequente do ambiente pela ação humana visando à produtividade econômica, ou 

seja, buscando a geração de lucro e, em alguns casos, a posse da região. 

É possível em algumas regiões entender o porquê da degradação ambiental, não 

como uma justificativa, mas sim como efeito das ações humanas para atender o 

desenvolvimento econômico, que segundo Moreira (2005), a extração dos recursos 

naturais pela sociedade humana acaba atendendo principalmente o capital, acelerando 

assim mudanças expressivas em diversos biomas do planeta, essa transformação ocorre: 

pela extração de madeira, desenvolvimento da pecuária ou agricultura. 

Para controlar e diminuir a degradação ambiental é essencial a mudança de 

atitudes pela população e de acordo com Layrargues (2009), a educação ambiental pode 

ser uma ferramenta para promover uma mudança social na qual permite criar um 

pensamento ecológico, e que a partir do ambiente escolar pode-se desenvolver ações para 

desenvolver no aluno o pensamento de preservar e conservar a natureza. 

Para o autor: 

Educação Ambiental é educação e, como tal, serve ou para manter ou 

para mudar a realidade, reproduzir ou transformar a sociedade; a 

educação “ambiental” não só poderia como deveria ser praticada com 

compromisso “social”, pois com ela é possível contribuir com a 

mudança do quadro de desigualdades no País e no mundo. 

(LAYRARGUES, 2009, p. 28). 

 

A Educação Ambiental de acordo com a Política Nacional de Educação Ambiental 

– PNEA, é uma ferramenta que constrói valores sociais, dissemina conhecimento, 

estimula o desenvolvimento de diversas habilidades e competências que permitem a 

conservação e preservação do ambiente (BRASIL, 1999).  

A Educação Ambiental pode ser entendida como uma “metodologia em 

conjunto, onde cada pessoa pode assumir e adquirir o papel de membro principal do 

processo de ensino/aprendizagem a ser desenvolvido”. No seu âmbito, cada pessoa ou 

grupo é considerado um agente ativamente participativo, tanto na análise, quanto na busca 
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por soluções dos problemas ambientais, sendo um agente multiplicador, ao preparar 

outros “cidadãos como agentes transformadores, por meio do desenvolvimento de 

habilidades e competências e pela formação de atitudes, através de uma conduta ética, 

condizentes ao exercício da cidadania” (ROOS; BECKER, 2012, p. 857-858). 

A utilização da Educação Ambiental permite utilizar ações para desenvolver no 

aluno um pensamento ecológico, formado a partir da integração entre diversas disciplinas, 

ou seja, a interdisciplinaridade possibilita associar ao meio social as ciências naturais e 

por consequência estimular o desenvolvimento de princípios como equidade, 

solidariedade e sustentabilidade (LEFF, 2006). 

Desta forma, a Educação ambiental é uma prática que dialoga com a questão 

ambiental. E no senso comum, essa educação visa a mudança de valores, atitudes e 

comportamento para o estabelecimento de uma outra relação entre o ser humano e a 

natureza, que deixe de ser instrumental e utilitarista, para se tornar harmoniosa e 

respeitadora dos limites ecológicos (LOUREIRO, 2009). 

Mas essa mudança não é imediata, pois de acordo com Bernardes (2013), a 

sensibilização ambiental surge somente por meio de ações adequadas aos diferentes 

níveis sociais assim como em diferentes níveis de escolaridades. E uma vez que ocorra 

adequação dos diversos níveis é possível gerar uma aprendizagem significativa que 

permitirá a formação de um pensamento ecológico e, por assim dizer, uma consciência 

ambiental. 

É importante compreender que a educação vai além do ambiente escolar, pois o 

conhecimento empírico apresentado pelos alunos é essencial para a formação de valores 

sociais que integrarão o conhecimento científico, permitindo a formação de uma 

sociedade sustentável (GOMES, 2007).  

Portanto, para a construção de uma sociedade mais sustentável são necessárias 

práticas que estejam contextualizadas com a realidade do aluno, assim as práticas 

pedagógicas e ações metodológicas devem estar adequadas as condições 

socioeconômicas culturais e ambientais do indivíduo (MARTINS, 2009). 

Então a mudança deve iniciar no aluno, estimulando-o a fazer descobertas, 

resolver situações problemas, ter curiosidade, de maneira geral uma aprendizagem por 

investigação e descoberta. Entendendo que observações, experimentos, atividades 
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práticas e atividades lúdicas, proporcionaram um maior envolvimento entre os alunos ao 

conteúdo abordado (PEREIRA, 2003). 

 

1.2 O uso das metodologias ativas como ferramentas para a aprendizagem 

 

As metodologias ativas são ferramentas essenciais na construção do Guia didático, 

pois elas permitem acompanhar o desenvolvimento dos alunos até os objetivos 

aprendidos, mas para isso as atividades propostas fazem com que o aluno seja proativo 

em suas decisões de acordo com o avanço em sua aprendizagem, vale reforçar que o (a) 

professor(a) é peça fundamental nesse processo, pois o seu papel é ajudar os alunos 

superarem sua dificuldade a partir de orientações e matérias complementares que os 

desafiem, estimulando assim no processo de aprendizagem (MORAN;2018). 

As metodologias ativas aproximam-se cada vez mais dos espaços formais de 

ensino, por trazerem contribuições positivas nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Estratégias de ensino norteadas pelo método ativo têm como características principais: o 

aluno como centro do processo, a promoção da autonomia do aluno, a posição do 

professor como mediador, ativador e facilitador dos processos de ensino e de 

aprendizagem e o estímulo à problematização da realidade, à constante reflexão e ao 

trabalho em equipe (DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016) 

O uso do guia permite quebrar os paradigmas do ensino tradicional e com isso 

uma renovação nos espações escolares e nas práticas pedagógicas e essas devem levar em 

consideração o tempo e o ritmo de aprendizagem de cada aluno, surge assim uma 

aprendizagem personalizada, essa fundamentada em três pontos: o individual que é 

quando o aluno desenvolve as atividades no seu ritmo, o grupal ondem a aprendizagem 

ocorre através do compartilhamento de conhecimento pelos colegas e pôr fim a orientada 

que ocorre por meio de alguém com mais experiência (MORAN; 2018). 

A principal característica da abordagem por metodologias ativas de ensino é 

colocar o aluno como principal responsável pela própria aprendizagem, que passa a ter 

participação efetiva na sala de aula, já que exige do estudante ações e construções mentais 

variadas: leitura, pesquisa, comparação, observação, imaginação, obtenção e organização 

dos dados, elaboração e confirmação de hipóteses, classificação, interpretação, crítica, 

busca de suposições, construção de sínteses e aplicação de fatos e princípios a novas 
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situações, planejamento de projetos e pesquisas, análise e tomadas de decisões (SOUZA; 

IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014). 

De acordo com Berbel (2011, p. 29): 

O engajamento do aluno em relação a novas aprendizagens, pela 

compreensão, pela escolha e pelo interesse, é condição essencial para 

ampliar suas possibilidades de exercitar a liberdade e a autonomia na 

tomada de decisões em diferentes momentos do processo que vivencia, 

preparando-se para o exercício profissional futuro. 

 

É importante desenvolver uma proposta pedagógica em que as estratégias de 

ensino são norteadas por metodologias ativas, a qual, em vez de transmitir os conteúdos 

problematiza-os, pode ser alternativa valiosa para que o estudante experiencie situações 

que de fato fazem parte da vida. Em outras palavras, ao adotar metodologias ativas, se 

está aproximando a vida e a educação, afinal, refletir, discutir, argumentar, decidir são 

ações imprescindíveis nessa abordagem e que fazem parte do cotidiano de todas as 

pessoas, tanto da vida privada quanto da profissional, independentemente da área de 

atuação. (DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016) 

As metodologias ativas serão aplicadas para ampliar a aprendizagem dos alunos, 

essas metodologias podem ser classificadas em três conceitos-chave, o primeiro tipo é 

conhecido por maker que aborda a criação a partir da reflexão; no conceito designer o 

aluno é estimulado a participar de atividades significativas, por último o conceito de 

empreender que visa o teste das ideias, a correção de erros e ação com significado 

(MORAN, 2018). 

No guia aqui proposto as metodologias estarão presentes nas atividades, e de 

acordo com a resolução de cada situação problema, o aluno pode ampliar o seu 

conhecimento na ecologia e principalmente na Caatinga. As ações permitem derrubar o 

ensino tradicional, onde o aluno em geral recebe um grande volume de informação, mas 

absorve apenas uma pequena parcela e com o tempo acaba eliminando essa informação 

por não perceber sua aplicação no dia a dia, nessa situação as metodologias ativas podem 

atuar através do desenvolvimento da leitura e escrita, criando uma base consistente que 

poderá evoluir de acordo com o ritmo de cada aluno (MORAN, 2018). 

As metodologias ativas permitem a associação entre aprendizagem individual do 

aluno com o aprender em grupo, ou seja, o indivíduo escolhe o caminho que deve seguir 
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durante o aprendizado seguindo o seu próprio ritmo e uma vez adquirido o conhecimento 

ele socializará com os colegas da turma, nesse momento a aprendizagem ocorrerá pelo 

compartilhamento do conhecimento entre os seus pares. Esse compartilhamento pode 

ocorrer por diversas estratégias, através de situações problemas, desafios, debates, 

aprendizagem por times ou em pares, e em jogos. O professor atua de forma direta 

apresentando situações problemas, mas, além disso, atua orientando e ajudando na síntese 

e na compreensão da informação (MORAN, 2018). 

De acordo com Moran (2018) as metodologias ativas podem abordar as seguintes 

linhas: aprendizagem invertida, aprendizagem em pares ou times (TBL), aprendizagem 

baseada em problemas (PBL), aprendizagem por gamificação e aprendizagem por 

projeto. Cada linha dessas permite aplicar uma metodologia diferente em sala, sendo elas 

adequadas aos níveis dos alunos, permitindo ao professor adequar cada uma das 

ferramentas, respeitando a dificuldade apresentada por cada indivíduo durante o 

desenvolvimento das atividades propostas pelo guia. 

As metodologias ativas propostas no guia possuem características distintas, e em 

determinadas dinâmicas é possível ocorrer o uso de mais de uma metodologia, sendo:  

 

a)  Aprendizagem baseada em projetos (ABP) 

 

Essa metodologia também é conhecida por project-based learning (PBL), o 

método estimula os alunos a desenvolverem o conhecimento de maneira colaborativa; a 

interação com os colegas permite também o desenvolvimento individual. Nesse tipo de 

aprendizagem é esperado a apresentação de um projeto físico, como se fosse um produto.  

Os alunos devem criar, explorar e testar as hipóteses geradas a partir da situação 

problema, podem também buscar diversas tecnologias para facilitar o processo, não 

ficando restrito ao material proposto pelo(a) professor(a). Essa metodologia permite o 

desenvolvimento do pensamento investigativo, essencial para a resolução das atividades.   

A essência para esse método de aprendizagem é possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento de habilidades que possibilite o protagonismo, isso não quer dizer que 

o(a) professor(a) não estará presente no processo, ao contrário ele(a) devem atuar 

orientando o caminho a seguir, dando feedbacks (MORAN, 2018). 
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b) Aprendizagem baseada em problemas 

 

A aprendizagem baseada em problemas é um pouco parecida com a ABP, essa em 

questão exige que os alunos coloquem a mão na massa; a aprendizagem baseada em 

problemas tem por base a parte teórica durante a resolução de casos. E na maior parte 

das situações o método permite o envolvimento de outras disciplinas, promove a 

interdisciplinaridade, que por sua vez é um dos pontos exigidos na Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC).  

A construção do conhecimento ocorre através de debates e discussões em grupo, 

mas antes que ocorra o debate de ideias entre os alunos, cada aluno precisa estudar um 

determinado assunto antes da aula.  

Em seguida cada aluno deve trazer para o grupo suas dúvidas e dificuldades, é 

nesse ponto que o conhecimento será desenvolvido, pois a troca de informações permitirá 

uma nova reformulação de conceitos e por fim, ocorrendo a assimilação. O formato dessa 

metodologia permite a integração de outras disciplinas, permitindo ao aluno interligar a 

informação com diversas áreas do conhecimento, com isso a participação de cada aluno 

é essencial para quebrar o paradigma do ensino tradicional onde o aluno participa apenas 

como um recipiente para informações (MORAN, 2018). 

 

c) Gamificação 

 

A gamificação é o método pelo qual o (a) professor(a) utiliza elementos dinâmicos 

para desenvolver o conhecimento, a base para essas atividades são os jogos e esses 

promovem um certo nível de desafio. A metodologia permite o maior engajamento, a 

motivação e a dinamicidade, essa aprendizagem tem como ideia central a resolução de 

problemas de maneira criativa.  

As atividades propostas pelo (a) professor (a) cria situações que gamifica aspectos 

normais de sala de aula, de certa maneira um tema é abordado e pontos básicos para sua 

compreensão são distribuídos em forma de dinâmicas criativas. O desafio surge pela 

necessidade de atingir a resolução da problemática, nesse ponto ocorre um maior 

engajamento na sala de aula, pois os alunos unem-se por um objetivo em comum 

(MORAN, 2018). 
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d) Sala de aula invertida 

 

A sala de aula invertida, ou flipped classroom, é uma metodologia ativa que surge 

a partir do ensino híbrido, nessa metodologia a tecnologia é uma forte aliada, 

principalmente a internet, pois mistura a experiência digital com a sala de aula, 

potencializando o aprendizado. O método da aprendizagem invertida consiste em dois 

momentos, no primeiro o aluno apresenta uma atitude autônoma onde ele realiza diversas 

pesquisas de um tema especifico antes da aula em grupo, nesse estudo ele aproveita 

materiais da internet, as pesquisas realizadas servem como base para o debate que 

ocorrerá em sala de aula.  

É justamente na sala de aula que o conhecimento será plenamente assimilado, 

nesse momento o aluno deve compartilhar com o grupo as informações que ele adquiriu, 

expressando assim a sua compressão em relação ao tema, o (a) professor (a) pode também 

participar desse processo ativamente a partir da troca saberes com o os colegas. Para que 

a sala de aula invertida seja efetiva é preciso que os alunos apoiem a proposta e participem 

ativamente do desafio.  

O aluno é o principal responsável pela qualidade do ensino que irá receber, pois 

ele irá determinar o ritmo da aprendizagem em vista das pesquisas que vem realizando, 

nesse contexto o (a) professor (a) deve realizar um planejamento capaz de ligar os temas 

propostas de forma dinâmica e didática (MORAN, 2018). 

 

e) Aprendizagem entre pares 

 

A aprendizagem em pares ou em grupo é uma metodologia que permite facilmente 

a socialização de informações e essa troca ocorre de maneira simples e adequada a um 

tipo de comunicação presente no grupo. E essa comunicação permite a formação de um 

pensamento crítico pelos alunos, mas para que a metodologia seja efetiva deve ser bem 

planejada e para dar início o (a) professor (a) devem apresentar questões motivadoras para 

o tema estudado e de acordo com as resoluções apresentadas pelos alunos ele(a) deve 

realizar esclarecimentos pontuais (MORAN, 2018). 

Como ferramenta para trabalhar a Educação Ambiental, a proposta em tela é de 

um guia, que descreve algumas atividades a ser utilizadas abordando a temática sobre 



20 

 

 

educação ambiental no bioma Caatinga, trazendo conceitos básicos sobre ecologia e as 

características singulares da caatinga, de uma forma alegre e descontraída (DIAS, 2010; 

BRAGA, 2007). 

Entre as atividades propostas sugere-se o teatro de fantoches que, ao ser 

produzido, permitirá a aplicação de metodologias ativas que ajudam no desenvolvimento 

de habilidades nas quais permitem solucionar problemas do cotidiano, assim como no 

âmbito social, cultural e cognitivo (GOMES, 2007). 

A possibilidade de se utilizar a ludicidade está presente nas orientações 

curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2006, p. 28) afirma que: 

Os jogos e brincadeiras são elementos muito valiosos no processo de apropriação do 

conhecimento. Permitem o desenvolvimento de competências no âmbito da comunicação, 

das relações interpessoais, da liderança e do trabalho em equipe, utilizando a relação entre 

cooperação e competição em um contexto formativo. 

Para a construção do pensamento ecológico dos alunos, as atividades propostas 

no guia objetivam internalizar os diversos conceitos e observações realizadas durante a 

aplicação das atividades, desta maneira para que ocorra a absorção de uma nova 

informação será preciso que o cérebro passe por constantes restruturações, para assim 

ocorrer a assimilação de um novo conhecimento, ou aprendizagem significativa, que de 

acordo com Ausubel (1982), o conhecimento prévio do aluno deve ser o ponto de 

ancoragem para construção de novos saberes; assim essa nova reconfiguração permite a 

formação de estruturas cognitivas de maneira hierárquica formando uma base para uma 

nova informação posterior. 

Esse pensamento somente será construído a partir da alfabetização ambiental, 

ideia essa clara quando Capra (2002), defende que uma pessoa necessariamente precisa 

ter um conhecimento mínimo sobre ecologia, isso abordando conceitos básicos 

relacionados a sustentabilidade que permitem resolver problemas no âmbito ambiental, 

que por fim irá repercuti na condição humana. 

O uso dos fantoches possibilita ao aluno a capacidade de expressar suas ideias, 

assim também o conhecimento já adquirido na resolução das atividades do guia, ou seja, 

essa ferramenta facilita a comunicação entre o conhecimento cientifico com o 

conhecimento empírico. Assim, conforme ocorre à produção do teatro algumas atividades 

passam pelo processo de ressignificação do saber, assim o conhecimento prévio é 
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reestruturado assimilando o conhecimento cientifico essas novas informações permitem 

a formulação de novos saberes (SANTOS, 2006). 

Logo, a encenação com fantoches é um ato lúdico, que de acordo com Teixeira 

(1995), permite aos alunos pensar por si mesmo, sendo capazes de compreender as 

mudanças que ocorrem no ambiente, ou seja, podem assimilar novas informações a partir 

da resolução de problemas, atuando assim como protagonistas da mudança. Reforçando 

essa ideia, segundo Pereira (2010, p. 83) a “vivência de práxis pedagógica inovadora, a 

partir da ludicidade, oportuniza mudanças significativas para o processo ensinar-aprender 

ciências naturais”.  

O professor nesse processo deve orientar o aluno em cada etapa, e de acordo com 

Santos (2000), o educador é o agente construtor do desenvolvimento do aluno, sendo ele 

responsável por manter o interesse do discente em sua disciplina, ou pelo menos instigar 

a curiosidade dele. 

Portanto, a utilização do guia permitirá desenvolver por etapas uma consciência 

ambiental capaz de reconhecer as principais características da fauna, flora e os 

mecanismos adaptativos dos organismos do semiárido. Consequentemente será possível 

aos alunos compreenderem a extensão dos impactos ambientais gerados pelas ações 

humanas, além de estarem aptos a desenvolverem ações que possam reparar as áreas 

degradadas ou reduzir os impactos no ambiente (BRASIL, 1999). 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

O presente trabalho apresenta um guia didático que aborda conceitos básicos da 

ecologia, usando como tema a Caatinga e propondo algumas atividades que utilizam 

metodologias ativas, o material é desenvolvido para ser aplicado na educação básica, em 

especifico no ensino médio. 

2.2 Objetivos Específicos  

➢ Aliar, fortalecer e dinamizar o conhecimento com as competências pedagógicas e 

contextualizar os conteúdos do ensino de ecologia.  
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➢ Auxiliar a construção do conhecimento, ressignificação de conceitos e conquista 

de autonomia.  

➢ Conhecer quais são os mecanismos adaptativos apresentados pela fauna e flora no 

semiárido brasileiro. 

➢ Debater sobre a importância da preservação e conservação de espécies endêmicas 

presentes no semiárido brasileiro. 

➢ Trabalhar o lúdico através do teatro de fantoches inspirados na fauna da Caatinga. 

3 METODOLOGIA 

a) Caracterização do Estudo  

 

O estudo tem por natureza ser um Trabalho de Conclusão de Mestrado, com o 

objetivo de produzir um guia com diversas atividades, como proposta para abordar o 

bioma Caatinga para turmas do ensino médio, de forma lúdica e dinâmica. Esse guia 

poderá ser aplicado independente do ano que estejam cursando, pois, as informações 

apresentadas pelas atividades permitem uma fácil compreensão do tema, observando a 

necessidade da realização das atividades na íntegra, assim como a participação do (a) 

professor (a) durante o estudo. 

Nesse guia haverá sugestões de atividades alinhadas as metodologias ativas em 

associação com a aprendizagem significativa. Desta maneira essas atividades 

representarão etapas para a produção do teatro de fantoches, onde o professor a partir de 

cada dinâmica irá conduzir a sala em pequenos grupos no desenvolvimento do roteiro, 

dos personagens e do cenário. 

O guia pretende ser uma importante ferramenta para trabalhar não somente os 

conceitos básicos dentro da ecologia, mas também as características gerais da Caatinga, 

assim essas informações são apresentadas durante a resolução de cada atividade, logo em 

cada momento é trabalhado um fundamento da ecologia a partir da Caatinga, como 

exemplo, uma das atividades propõem a produção de um teatro de fantoches, por meio 

dessa atividade é possível trabalhar aspectos como espécies nativas e endêmicas.  

Esse teatro com fantoches permitirá avaliar o quanto de informações sobre o meio 

ambiente e o bioma Caatinga foram assimiladas pelos discentes, além disso, é possível 

desenvolver habilidades e competências, que de acordo com Moretto (2002): 
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as habilidades estão associadas ao saber-fazer: ação física ou mental 

que indica a capacidade adquirida”. Assim, identificar variáveis, 

compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações-

problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são, portanto, 

exemplos de habilidades. Já as competências são consideradas como 

um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que 

caracterizam, por exemplo, uma função/profissão específica: ser 

arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser 

desenvolvidas na busca das competências. 

 

Desta forma, cada atividade permitirá a elaboração de uma síntese das 

informações sobre o Semiárido brasileiro, possibilitando a produção de painéis através de 

colagem de diversas figuras; esses objetos irão representar segmentos do bioma Caatinga. 

A partir dos painéis o (a) professor (a) deverá estimular os alunos a construir uma pequena 

história que permita descrever as informações contidas nos painéis, desta forma, os alunos 

através dos fantoches irão compartilhar o conhecimento que adquiriram durante a 

resolução das atividades, na produção dos painéis e na confecção dos fantoches. 

As atividades propostas foram elaboradas para serem seguidas em uma ordem pré-

determinada, essa sequência permite ao aluno construir uma ideia geral a respeito da 

ecologia, assim como a compreensão do bioma caatinga. Mas é importante ressaltar que 

a dinâmica que as atividades são promovidas devem ser de acordo com o nível da turma, 

realidade avaliada pelo(a) professor(a), logo é possível separar as atividades para poder 

alinhar com o material didático do aluno, exemplo, o livro didático. Esse alinhamento é 

permitido pois nas atividades apresentamos materiais com informações referentes aos 

temas propostos, não afetando assim o andamento da dinâmica. 

b) Detalhamento Metodológico. 

 

O guia proposto divide-se em três eixos centrais (Figura 1), o primeiro eixo 

trabalha conceitos básicos da ecologia e principalmente do bioma Caatinga, e nesse em 

especifico a participação do (a) professor (a) é mais intensa, pois ocorrerá exposição das 

informações, no segundo eixo os alunos devem ser os protagonistas e é nesse momento 
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que ocorre a resolução das atividades, o (a) professor (a) antes protagonista agora passa 

a ser o (a) mediador (a) estabelecendo a ligação dos discentes entre a ciência e o 

conhecimento cotidiano, nesse contexto o alunos devem aprender a reconhecer a ciência 

no seu dia a dia. 

Figura 1 – Esquema estrutural do guia prático da Caatinga. 

 

 

Fonte: Autoria própria 

O terceiro eixo é um compilado de todo material produzido pelos alunos e, de 

maneira geral, esse eixo é um relatório do desenvolvimento de todas as atividades, nesse 

caso são coletadas as opiniões, experiências e resultados das atividades. Todo esse 

material gerado deve ser analisado junto com os alunos, essa medida permitirá trabalhar 

a percepção deles em relação ao nível de informação que apresentavam antes de usar o 

guia didático e após a sua utilização. 

O guia apresenta duas versões, lembrando que podem estar no formato físico ou 

digital, a primeira é a versão do professor que apresenta sugestões, orientações e o passo 

a passo para a realização das atividades, a segunda versão é do aluno, nessa é apresentada 

a fundamentação teórica, uma breve descrição das atividades e dos materiais que devem 

ser utilizados em cada dinâmica. 

É importante compreender que o ritmo de aprendizagem de cada aluno é diferente, 

então no processo de avaliação dos alunos é a partir do desenvolvimento das 

competências e habilidades, desta maneira, cada atividade apresenta um instrumental 
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como sugestão para registrar a sua evolução, por sua vez os alunos devem estar cientes 

dos critérios que são utilizados em sua avaliação.  

O Guia didático apresenta uma estrutura central que pode ser aplicada em qualquer 

bioma, desde que o (a) professor (a) adapte os textos e imagens vinculadas. Uma das 

propostas é permitir que esse material possa ser utilizado como referência no estudo da 

ecologia, usando como base o bioma com maior evidência na área em que o aluno reside. 

Essa flexibilidade ajudará o (a) professor (a) na adequação do seu material de 

acordo da sua região, além da adequação metodológica a um sistema de ensino que coloca 

o aluno como o principal responsável pelo processo de aprendizagem e o professor(a) 

como mediador. 

O primeiro eixo apresenta toda a fundamentação teórica, elencando alguns 

conceitos chaves da Ecologia que devem ser trabalhados pelo(a) professor(a) e as 

características do bioma usado como referência para o estudo 

A fundamentação teórica apresentada pelo guia é distribuída pelas atividades, ou 

seja, em cada uma é possível trabalhar um tópico do conteúdo programático da Ecologia, 

em associação com as competências e habilidades exigidas pelo exame nacional do ensino 

médio – ENEM (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Conteúdos e atividades associadas as competências e habilidades exigidas 

pelo exame nacional do ensino médio – ENEM. 

Conteúdo previsto Competências Habilidades Atividades 

Introdução à ecologia: 

 

• Níveis hierárquicos 

de organização 

ecológica; 

• Componentes de 

um ecossistema; 

• Definições: hábitat 

e nicho ecológico. 

Competência de área 8 

– Apropriar-se de 

conhecimentos da 

biologia para, em 

situações problema, 

interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções 

científico tecnológicas. 

H28 – Associar 

características 

adaptativas dos 

organismos com seu 

modo de vida ou com 

seus limites de 

distribuição em 

diferentes ambientes, 

em especial em 

ambientes brasileiros. 

Atividade 01 – A 

Ecologia do sertão. 

Atividade 02 – A 

Caatinga através da 

literatura de cordel. 

Atividade 03 – O 

Semiárido em jogo 

Relações tróficas nos 

ecossistemas: 

 

Competência de área 8 

– Apropriar-se de 

conhecimentos da 

H30 – Avaliar 

propostas de alcance 

individual ou coletivo, 

Atividade 01 – A 

Ecologia do sertão. 
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• Níveis tróficos; 

• Fluxo de energia; 

• Cadeias e teias 

alimentares; 

• Pirâmides tróficas 

ou ecológicas: de 

energia, de 

biomassa, de 

número. 

biologia para, em 

situações problema, 

interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções 

científico tecnológicas. 

identificando aquelas 

que visam à 

preservação e a 

implementação da 

saúde individual, 

coletiva ou do 

ambiente. 

Atividade 02 – A 

Caatinga através da 

literatura de cordel. 

Atividade 03 – O 

Semiárido em jogo 

 

Ciclos 

Biogeoquímicos: 

 

• Água; 

• Carbono; 

• Oxigênio; 

• Enxofre; 

• Nitrogênio; 

 

Competência de área 1 

– Compreender as 

ciências naturais e as 

tecnologias a elas 

associadas como 

construções humanas, 

percebendo seus papéis 

nos processos de 

produção e no 

desenvolvimento 

econômico e social da 

humanidade. 

H4 – Avaliar propostas 

de intervenção no 

ambiente, considerando 

a qualidade da vida 

humana ou medidas de 

conservação, 

recuperação ou 

utilização sustentável 

da biodiversidade. 

 

Atividade 04 – 

Desbravando a Mata 

Branca 

Atividade 05 – As 

riquezas da Caatinga 

 

Sucessão ecológica: 

 

• Comunidades 

pioneiras; 

• Estágios da 

sucessão; 

• Tipos de sucessão; 

• Causas evolutivas e 

tendências ao 

longo da sucessão 

Competência de área 8 

– Apropriar-se de 

conhecimentos da 

biologia para, em 

situações problema, 

interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções 

científico tecnológicas. 

H28 – Associar 

características 

adaptativas dos 

organismos com seu 

modo de vida ou com 

seus limites de 

distribuição em 

diferentes ambientes, 

em especial em 

ambientes brasileiros. 

Atividade 04 – 

Desbravando a Mata 

Branca 

Atividade 05 – As 

riquezas da Caatinga 

Atividade 06 – E aí? 

Os bichos têm ou não 

têm razão? (Parte 01) 

 

Impactos ambientais. 

 

• Espécies invasoras; 

• Desmatamento; 

• Poluição. 

• Desertificação 

Competência de área 8 

– Apropriar-se de 

conhecimentos da 

biologia para, em 

situações problema, 

interpretar, avaliar ou 

H28 – Associar 

características 

adaptativas dos 

organismos com seu 

modo de vida ou com 

seus limites de 

distribuição em 

Atividade 04 – 

Desbravando a Mata 

Branca 

Atividade 05 – As 

riquezas da Caatinga 
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Fonte: Autoria própria 

 

As atividades são organizadas em blocos com objetivos definidos, em cada um é 

esperado que o aluno tivesse desenvolvido algumas habilidades para seguir para as 

próximas atividades. De maneira geral o guia didático através desses blocos de atividades 

estimula a leitura, a escrita e a formação de rodas de debates para que os alunos possam 

interagir e promover uma aprendizagem cooperativa. 

Os blocos de atividades (Figura 2 e 2.1) permitem interligar as ações, desta 

maneira o(a) professor(a) pode entender que o conjunto dessas atividades permitem o 

desenvolvimento de algumas competências e habilidades. Essa organização leva em 

consideração o uso do guia na integra, porém caso alguma atividade venha a ser utilizada 

planejar intervenções 

científico tecnológicas. 

diferentes ambientes, 

em especial em 

ambientes brasileiros. 

Atividade 06 –  E 

aí? Os bichos têm ou 

não têm razão? (Parte 

01) 

Atividade 07 –  E 

aí? Os bichos têm ou 

não têm razão? (Parte 

0). 

 

Alterações ambientais: 

 

• ar, água e solo. 

• Ação humana. 

Competência de área 3 

– Associar 

intervenções que 

resultam em 

degradação ou 

conservação ambiental 

a processos produtivos 

e sociais e a 

instrumentos ou ações 

científico-tecnológicos. 

 

 

H12 – Avaliar 

impactos em ambientes 

naturais decorrentes de 

atividades sociais ou 

econômicas, 

considerando interesses 

contraditórios. 

Atividade 08 - 

Integrando a teoria com 

o cotidiano da 

Caatinga. 

Atividade 09 - 

Organização das 

atividades propostas e 

divulgação do evento. 

Atividade 10 – O 

espetáculo é na 

Caatinga 

Atividade 11 – 

Analisando o caminho 

percorrido. 
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isoladamente ou em ordem diferente, não haverá problema, pois as atividades apresentam 

competências e habilidades especificas que estão descritas em uma tabela geral (quadro 

01), logo o(a) professor(a) pode usar essas informações para planejar suas aulas de forma 

personalizada. 

Os objetivos de cada bloco estão alinhados com as atividades e metodologias 

ativas propostas pelo guia, assim ao finalizar cada bloco o aluno é avaliado e com isso 

o(a) professor(a) pode entender melhor o desenvolvimento do aprendizado do aluno. 

 

Figura 2 – Metodologia utilizada no guia apresentada em blocos. 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Figura 2.1 – Metodologia utilizada no guia apresentada em blocos. 

 

Fonte: Autoria própria 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Sequência Didática contida no Guia Prático da Caatinga - Descrição e análise. 

 

A sequência didática proposta nesta pesquisa é uma unidade de análise que 

permite a avaliação sob uma perspectiva processual, incluindo as fases de planejamento, 

aplicação e avaliação. Esta estrutura é defendida por muitos pesquisadores e 

protagonizada por Zabala e Rosa (1998). Desta forma, quando for utilizada na prática 

docente, se fundamentará na Dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002) que são:  

✓ a problematização inicial na qual se apresentam situações reais, 

relacionadas aos temas de estudo, e os alunos necessitam da introdução 

dos conhecimentos científicos para interpretá-las.  

✓ a organização do conhecimento, na qual o docente estrutura o 

conhecimento científico através de processo dialógico e problematizador 

usando de ferramentas como pesquisa, livros, resolução de exercícios e 

outras metodologias.  

✓ a aplicação do conhecimento, que se destina a abordar sistematicamente o 

conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno.  

Segundo Vygotsky (2001, 2007) a percepção histórico-cultural é a base do 

desenvolvimento do indivíduo e nessa concepção, para que ocorra aprendizagem, ou seja, 

a interação social só pode existir efetivamente em relação ao desenvolvimento de uma 

tarefa, se houver, entre os parceiros que a realizam, alguém que saiba fazê-la. Nesse 

sentido, na disposição das aulas, se optou pela interação estudante-estudante e estudante-

docente, que devem ser feitas em grupos de acordo com a turma e com a atividade.  

A descrição de cada atividade é apresentada abaixo. 

Atividade 01 – A ecologia do sertão. 

A primeira atividade deve iniciar com o(a) professor(a) apresentando o Guia 

prático da Caatinga para a turma, os alunos vão conhecer o material que utilizarão na 

próximas aulas, após a apresentação inicia-se uma leitura em grupo de um texto retirado 

do site do Ministério do Meio Ambiente com o título: Contribuições dos ecossistemas 
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para a sociedade. Após a leitura o (a) professor (a) promove um debate sobre as ideias 

apresentadas no texto, fazendo o paralelo com as opiniões dos alunos. 

Conforme as discussões ocorrem o (a) professor (a) deve inserir conceitos básicos 

da Ecologia no diálogo, procure conceituar o ecossistema, a cadeia alimentar, os níveis 

tróficos, a formação da teia alimentar e por fim, o fluxo de energia. Esses conceitos são 

abordados no guia didático, utilizando as imagens para facilitar a compreensão. É 

importante que o aluno saiba não apenas diferenciar os conceitos, mas também os 

identificar no mundo real, ou que seja capaz de associar o conhecimento cientifico com o 

seu dia a dia, ou seja, que ele procure colocar elementos que estão presentes no espaço 

em que vivem. 

Como atividade os alunos devem elaborar esquemas que representem a cadeia 

alimentar, a teia alimentar e o fluxo de energia; cada esquema deve vir com uma breve 

explicação do conceito abordado. Os esquemas devem ser produzidos em folhas de oficio 

(A4), estimule a utilizarem cores diversas e que coloquem legendas em suas 

representações, os esquemas na pratica são os mapas mentais, mas não confunda essa 

estrutura com os mapas conceituais, pois possuem características diferentes. Em 

especifico os mapas mentais representam um sistema de diagrama que funciona como 

uma representação gráfica das ideias, essas são organizadas em torno de um ponto em 

comum, assim as ideias apresentadas são objetivas e diretas. 

A o método avaliativo da aula deve levar em consideração o domínio nos 

conceitos, a clareza nas informações apresentadas nos esquemas e durante a participação 

do debate o(a) professor(a) avaliar a postura do aluno, observando a sua atuação e 

contribuições durante a discursão.  

Nessa atividade a competência explorada é a da área 8 – Apropriar-se de 

conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 

intervenções científicas tecnológicas – o desenvolvimento dessa competência permite ao 

aluno associar identificar elementos na natureza e associar aos conceitos fundamentais da 

ecologia. Por isso devem desenvolver habilidades que permitam identificar as adaptações 

dos organismos que desenvolvem em resposta ao ambiente em que vivem, em especial os 

ambientes brasileiros e uma vez compreendendo esse ajuste delicado entre organismo e 

ambiente será capaz de compreende a importância de preservar e conservar a natureza, 

uma vez que entenderá que ele mesmo faz parte do ecossistema. 
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Ações: 

• Apresentação do Guia. 

• Aula expositiva: Fundamentos da Ecologia. 

• Debater o texto: Contribuições dos ecossistemas para a sociedade. 

• Elaborar um mapa mental. 

 

Objetivos:  

• Introduzir o conteúdo Bioma Caatinga. 

• Destacar os conceitos ecológicos. 

• Debater a importância do meio ambiente para a qualidade de vida. 

 

Metodologia ativa aplicada(s):  

• Aprendizagem em grupo. 

Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel. 

A segunda atividade inicia-se com o (a) professor (a) falando um pouco sobre a 

literatura de cordel, nesse momento é importante valorizar esse tipo de literatura que faz 

parte do contexto cultura do nordestino. O(A) professor(a) convidará os discentes a 

realizarem uma leitura em grupo do cordel conhecido por Caatinga Declarada, de Paulo 

Tarcísio Freire de Almeida. 

A leitura do cordel inicia-se com o (a) professor(a) e os alunos dão continuidade, 

em seguida são divididos em pequenos grupos, eles são orientados a realizarem um 

fichamento das informações apresentadas. Para elaboração do fichamento deve-se ter o 

primeiro contato com o texto através de uma leitura rápida, no caso em grupo. Nesse tipo 

de leitura é possível desenvolver uma breve compreensão do assunto abordado, a partir 

desse ponto os alunos são orientados a anotarem os termos que desconhecem no cordel. 

 Os alunos devem organizar as informações principais e cada grupo deverá repassar 

essas informações para uma folha de oficio (A4), as informações são discutidas por toda 

a turma, nesse ponto a participação do(a) professor(a) é essencial para mediar e estimular 

a discussão, assim como tirar dúvidas que possam surgir. O uso do cordel permite trazer 

a cultura regional para a discussão, então dentro da leitura identificamos alguns conceitos 
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que envolvem ecologia, a socialização das informações entre os alunos durante o debate 

estimula um desenvolvimento mais eficiente e eficaz. 

Nessa atividade é esperado que os alunos tenham noção dos conceitos 

fundamentais da ecologia, por exemplo, que entendam como funciona a cadeia e a teia 

alimentar, assim como os níveis tróficos e o fluxo de energia. Compreendendo esses 

conceitos eles serão capazes analisar situações problemas, além de interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções científicas tecnológicas. Para avaliar o desenvolvimento da turma e 

do aluno, o(a) professor(a) deve observar a capacidade dos alunos em relacionar o 

conhecimento cientifico com as informações apresentadas no cordel, já no fichamento 

observe se os alunos conseguem organizar as informações e descrever algumas 

características apresentadas no cordel. 

Para estimular o debate o(a) professor(a) pode fazer as seguintes perguntas: 

➢ Qual origem do nome Caatinga? 

➢ Onde esse bioma pode ser encontrado? 

➢ Como é o ambiente da Caatinga? Quais são suas características? 

➢ Quais as mudanças causadas durante o período chuvoso na Caatinga? 

➢ O que são plantas xerófilas? 

 

Ações: 

• Leitura do cordel Caatinga Declarada na integra. 

• Fichamento das informações apresentadas no cordel. 

• Debate sobre as informações apresentadas pelos fichamentos das equipes. 

 

Objetivos: 

• Introduzir informações sobre o Bioma Caatinga. 

• Estabelecer um debate, discutindo assim sobre as riquezas da Caatinga 

(sensibilização). 

 

Metodologia ativa aplicada(s): 

• Aprendizagem em grupo. 

 



33 

 

 

Atividade 03 – O Semiárido em jogo. 

Na terceira atividade os alunos começam a estudar os ciclos 

Biogeoquímicos, o(a) professor(a) apresenta as principais características  do ciclo 

do carbono, do nitrogênio e da água. Os alunos devem aprender como os ciclos 

funcionam e quais os efeitos gerados pelos impactos ambientais, é interessante que 

o material teórico seja passado para os alunos antes da aula, para reforçar a 

dinâmica solicite aos alunos para pesquisarem uma notícia sobre um tipo de 

impacto ambiental, desta maneira é possível aplicar a metodologia da sala invertida  

Após a aula expositiva sobre os ciclos biogeoquímicos os alunos são 

desafiados a participarem de um jogo de perguntas e respostas, as questões devem 

explorar os conceitos fundamentais da ecologia, assim como as características 

gerais do bioma Caatinga e o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, para 

ocorre o jogo a dinâmica utiliza o aplicativo Plickers para gerenciar as perguntas 

e respostas. 

O aplicativo funciona captando através da câmera do celular as respostas 

dos alunos que são apresentadas por meio de placas com imagens codificadas, as 

perguntas podem ser projetadas pelo Datashow ou a partir de cartões  físicos, a 

dinâmica pode ocorrer na sala de aula e a turma deve ser dividida em pequenos 

grupos, as perguntas são apresentadas para todos e em intervalos de trinta segundos 

eles deve expor as placas ao mesmo tempo. 

 As perguntas podem ser divididas em rodadas e conforme os alunos forem 

errando eles perdem o direito de continuar na disputa, a cada erro um membro do 

grupo será eliminado, logo procure organizar os grupos com no máximo com 

quatro membros. Ganha o jogo a equipe que apresentar mais membros e caso ocorra 

empate as perguntas continuarão até uma das equipes cometerem o erro. Com o 

final do jogo é gerado um relatório com os acertos de cada grupo, esse relatório 

poderá auxiliar na avaliação do aprendizado dos alunos. 

As questões apresentadas são sugestões, elas devem ser adaptadas a 

realidade de cada turma, é interessante que elas sejam de múltiplas alternativas.   

A base para as questões são: 

➢ Quais são os componentes essenciais para a formação de uma cadeia 

alimentar? 
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➢ As cadeias alimentares apresentam uma estrutura linear. Por que esse 

formato? 

➢ Como podemos definir uma teia alimentar? 

➢ Como podemos explicar o fluxo de energia? 

➢ Por que a Caatinga pode ser conhecida como mata branca? 

➢ Em quais regiões do Brasil podemos encontrar o bioma Caatinga? 

➢ Como podemos caracterizar o ambiente da Caatinga? 

➢ Cite alguns exemplos de animais da Caatinga? 

➢ Quais são os representantes da flora? 

➢ O que são as plantas xerófilas? 

 

 O Plickers é uma ferramenta que pode ser utilizada via versão de web ou 

através de um aplicativo para dispositivos móveis, sua característica é permitir a 

realização de testes rápidos, perguntas são realizadas e as respostas são 

apresentadas através de placa codificadas, essas são escaneadas e o resultado é 

gerado quase que imediatamente, é possível assim saber o nível da turma em 

relação aos conceitos chaves abordados durante a aula. 

Nessa aula os alunos são avaliados a partir da resolução das questões e pela 

participação no jogo do plickers. Durante a aula problemas são apresentadas e os alunos 

devem avaliar e escolher possíveis ações que possam solucionar a situação, assim as 

questões apresentadas pelo plickers devem ser contextualizadas envolvendo assim 

problemas ambientais com a realidade do aluno. 

 

Ações: 

• Aplicar o dinâmica com Plickers. 

• Revisar os conceitos fundamentais da ecologia. 

 

Objetivos: 

• Estudar os ciclos biogeoquímicos. 

• Recordar as características gerais da Caatinga. 

• Recapitular os conceitos sobre cadeia alimentar, teia alimentar, níveis tróficos, 

fluxo de energia. 
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Metodologia aplicada(s): 

• Gamificação 

• Aprendizagem invertida 

Atividade 04 – Desbravando a Mata Branca. 

Nessa quarta atividade o(a) professor(a) inicia com uma oficina orientando-os a 

criar um mapa conceitual, após a oficina a turma é dividida em grupos e cada um recebe 

um envelope contendo um texto sobre a Caatinga, folhas A4 (oficio) coloridas, material 

de recorte, canetas para colorir, orientações para construção de um mapa, uma ficha (A4) 

para a síntese e uma ficha no tamanho A3 (corresponde a duas folhas A4) para o mapa 

conceitual.  

 Os alunos iniciam com a leitura do texto entre os membros do grupo, em seguida 

elaboram uma síntese (sugestão: em tópicos) do texto. A síntese ajudará na construção do 

(s) mapa (s), ao finalizarem os grupos devem escolher dois representantes para apresentar 

o mapa para os demais colegas. 

 Atenção na construção dos mapas conceituais, pois eles são diferentes dos mapas 

mentais, de acordo com Alcantra (2020), os mapas conceituais possuem uma 

apresentação gráfica que melhora a organização das ideias e dos conceitos estudados 

através de esquemas. O método foi desenvolvido por Joseph Novak com base na 

aprendizagem significativa de David Ausubel. As informações são organizadas em 

figuras geométricas e linhas conectam os conceitos explorados, estabelecendo relação 

através conectivos ou expressões de ligação. Essa rede de conexões inicia de um conceito 

geral e é reduzida a uma informação especifica para o tema estudado.  

Os mapas mentais foram desenvolvidos por Tony Buzan, segundo Alcantara 

(2020), sua construção inicia em uma ideia central e partir dela surgem ramificações 

organizando as ideias por meio da associação. Em cada unidade encontramos termos que 

podem ser uma única palavra ou uma frase reduzida, os conceitos abordados são 

organizados me sequência facilitando assim a memorização. 

Os textos abordados na atividade (dependendo do número de grupos é possível 

duplicar os textos para atendera todas as equipes): 

• Semiárido, o bioma mais diverso do mundo; 

• Caatinga, um bioma desconhecido e a "Convivência com o Semi Árido".  
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• Desertificação da Caatinga gera impactos socioeconômicos.; 

• 60% da Caatinga já foi modificada por atividades humanas. 

Nessa atividade a competência explorada tem por objetivo – Compreender as 

ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, 

percebendo seus papéis nos processos de produção e no desenvolvimento 

econômico e social da humanidade. Nesse contexto a habilidade a ser desenvolvida 

envolve a capacidade de avaliar os elementos que podem alterar o ambiente, 

considerando a qualidade da vida humana a partir do uso da natureza de maneira 

sustentável. 

Além disso, é possível compreender a importância dos ciclos 

biogeoquímicos na manutenção da vida, ou na ação de elementos que podem causar 

alterações nos processos. Com isso as entrevistas apresentadas devem servir como 

material para debater algumas situações que ocorrem em especifico na Caatinga.  

 

Ações: 

• Apresentar o mapa conceitual e ensinar como construir um mapa. 

• Analisar os textos propostos que abordam a Caatinga. 

• Realizar a síntese dos textos propostos. 

• Apresentar o mapa conceitual para os demais grupos. 

 

Objetivos:  

• Aprofundar nas características do semiárido brasileiro. 

• Entender o conceito de biodiversidade e os tipos de espécies (chave e bandeira). 

• Conhecer como ocorre a desertificação. 

• Analisar os efeitos das ações humanas no bioma Caatinga. 

 

Metodologias ativas aplicada(s): 

• Aprendizagem em grupo. 

Atividade 05 – As riquezas da Caatinga. 

Na quinta atividade os grupos são orientados a produzir um painel ilustrativo 

representando a fauna e flora da Caatinga, cada equipe recebe um envelope contendo 06 
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imagens animais e vegetais da Caatinga, 02 textos descrevendo as espécies, 01 texto com 

conceitos chaves da ecologia, uma folha A3 com uma imagem da caatinga, uma folha de 

EVA, material para colagem. 

O objetivo dessa atividade é unir todas as informações abordadas em um painel 

ilustrativo, mas é interessante que as informações possam ser reformuladas de acordo com 

o vocabulário do aluno e que ele estabeleça um contexto diferente para as informações 

cientificas que estão presentes nas imagens dos seres vivos. 

Esse painel ilustrativo tem como base o mapa conceitual, porém utilizam-se 

recursos gráficos para facilitar a compreensão assim como estimular a o lado criativo do 

aluno. Mas cuidado para não confundir com os mapas mentais, esses mapas se prestam 

ao processo criativo, eles podem ser feitos com imagens ao invés de palavras ou rótulos 

de conceitos, seus ramos podem ser coloridos e com espessuras diferentes de modo a 

inserir a ideia de classificação e subclassificações.  

A elaboração dos mapas mentais é livre e este fato facilita sua criação, porém essa 

ferramenta não é a mais ideal para clarificação de conceitos, pois não apresenta as ideias 

relacionadas com a ligação entre os conceitos. (SHITSUKA, SILVEIRA, SHITSUKA 

2011, p. 9) 

Para auxiliar na compreensão existem dois exemplos de como devem elaborar o 

painel, lembre-se que a criação dos painéis irá permitir ao aluno relacionar as informações 

cientificas com o seu conhecimento prévio, no desenvolvimento dessa atividade será 

possível assimilar novas informações em relação a fauna e flora presente na Caatinga. 

Nessa atividade a competência explorada é a da área 8 – Apropriar-se de 

conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 

intervenções científicas tecnológicas – onde o aluno irá apreender a identificar os 

conceitos fundamentais da ecologia no ambiente em que vivem. Por isso devem 

desenvolver habilidades que permitam identificar as adaptações dos organismos que 

desenvolvem no seu modo de vida em resposta a diferentes ambientes, em especial em 

ambientes brasileiros.  

O aluno também deve ser capaz de perceber elementos da ecologia a partir da 

leitura do cordel, podendo assim avaliar propostas que alcance o individual ou coletivo, 

identificando as que visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva 
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ou do ambiente. É interessante que o(a) professor(a) procure adaptar cada aula ao bioma 

de maior evidencia em que a escola está inserida. 

 

Ações: 

• Analisar a imagens da fauna e flora do semiárido brasileiro. 

• Aprender como construir os painéis gráficos. 

• Produzir painéis ilustrativos usando como referência as orientações para o mapa 

conceitual. 

 

Objetivos: 

• Analisar as características em alguns representantes da fauna e flora da Caatinga. 

• Aprender as diferenças entre espécie nativas, endêmicas e exóticas. 

• Compreender os efeitos causados por espécies invasoras (exóticas). 

 

Metodologias ativas aplicada(s): 

• Aprendizagem em grupo,  

• Aprendizagem por projeto  

• Aprendizagem por ludicidade. 

Atividade 06 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 01) 

 Essa atividade é dividida em dois momentos e seu objetivo é trabalhar o 

bioma Caatinga atravessas do teatro de fantoches, essa dinâmica consiste em 

atividade lúdica capaz de estimular o processo de aprendizagem.   

No primeiro momento os alunos irão encontrar no guia o cordel: Os animais têm 

razão, de Antônio Francisco, eles devem fazer a leitura em grupo e após alguns minutos 

a leitura é feita para toda a turma, o(a) professor(a) deve iniciar e no decorrer da leitura 

ele convida outros alunos para continuarem com a leitura, logo após a turma irá debater 

sobre as situações apresentadas no cordel.  

É importante que o(a) professor(a) apresente questões motivadoras para estimular 

a discursão pelos alunos, estimule aos alunos fazerem uma reflexão das ações humanas 

ao meio ambiente, esse momento deve finalizar com a fala dos alunos expressando suas 

opiniões ou até mesmo uma vivência. 



39 

 

 

 Em um segundo momento os alunos recebem uma nova atividade, no caso cada 

grupo deverá pesquisar uma notícia que retrate um caso de impacto ambiental para a aula 

seguinte, eles devem contar essa notícia através de um teatro de fantoches, usando assim 

como referência o cordel: Os animais têm razão. Além disso os fantoches devem ser 

representar os animais da caatinga, logo junto com a pesquisa sobre as notícias os alunos 

devem pesquisar também exemplos de animais que vivem na Caatinga. 

O terceiro momento será para a confecção dos fantoches, para isso utilizamos a 

técnica do papel machê, um método que utiliza papel picados misturados com água, coado 

e depois misturado com cola. É uma massa que permite construir formas diversas, no guia 

há a descrição de todo o processo, além disso o(a) professor(a) irá ministrar uma oficina 

ensinando como produzir o fantoche. 

É interessante ressaltar que a produção dos fantoches permite trabalhar a ideia não 

apenas com a ludicidade, mas também é possível trabalha a educação ambiental 

promovendo ações que estimulam a reciclagem, no caso a partir do uso do papel e do 

papelão, esse material pode ser de revistas ou jornais, mas atenção, é aconselhado evitar 

papel laminado, aqueles com brilho, esse tipo pode atrapalhar a colagem.  

Já para a construção do cenário os alunos usarão como base caixas de papelão para 

construir a estrutura, aqui também será a técnica do papel machê que tipicamente é 

representada por um tipo de janela por onde os fantoches se apresentam. Na construção 

da janela os alunos podem colar imagens que fazem referência a Caatinga, ou até mesmo 

desenvolver uma arte. A estrutura deve ter firmeza em sua base para que não venha a 

tombar e a abertura da janela deve ter um espaço compatível com o tamanho dos fantoches 

e o espaço de trás para duas pessoas.  

O material para confecção dos fantoches e do cenário é de fácil acesso, além disso, 

os alunos devem ser estimulados a utilizarem matérias recicláveis, mas para que eles 

possam desenvolver mais ainda a criatividade será permitido utilizar diversos tipos de 

matérias. 

Exemplos de materiais que podem ser utilizados pelos alunos:  

• Jornal, revistas ou folhas de papel usadas. 

• cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro 

• cola para isopor 

• palitos de sorvete 
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• palitos de dente 

• caneta hidrocor 

• retalhos de tecido 

• olhos de plástico 

• tinta para tecido em cores variadas 

• cola branca 

 

Para avaliar essa aula o(a) professor(a) deve observar participação na leitura e no 

debate, analisando os pontos ressaltados pelos alunos em relação aos impactos ambientais 

gerados pela ação humana. É interessante fazer com quer os alunos compreendam até 

onde os impactos podem afetar o ecossistema, a exemplo disso seria quais os efeitos 

causados aos ciclos biogeoquímicos, ou mesmo na estrutura da teia alimentar. 

 

Ações: 

• Leitura e debate do cordel, os animais têm razão. 

• Oficina para confecção dos fantoches; 

• Oficina para a construção dos cenários. 

 

Objetivos: 

• Estudar as características da Catinga apresentas pelo cordel, os animais têm razão. 

• Analisar os casos de impactos ambientais citados no cordel. 

• Debater sobre ações humanas no meio ambiente. 

 

Metodologias ativas aplicada(s): 

• Aprendizagem em grupo 

• Aprendizagem por ludicidade. 

Atividade 07 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 02) 

A dinâmica da sétima aula consiste em um teatro de improviso, os alunos usando 

o cordel: Os animais têm razão, de Antônio Francisco, junto com o material de pesquisa 

(noticia e exemplos da fauna) deve criar um pequeno teatro de fantoches. Durante o 



41 

 

 

desenvolvimento do roteiro os alunos devem criar também os fantoches, assim é 

interessante que as equipes se organizem e definam as funções de cada membro da equipe. 

 Assim nesse quarto momento os alunos são orientados a criarem um roteiro 

usando como base a notícia pesquisada e para a apresentação podem usar como referência 

o estilo do cordel. A preparação deve levar em consideração o tempo para a preparação e 

até mesmo um pequeno ensaio, um ponto importante dessa atividade é fazer com que os 

alunos expressem o que aprenderam sobre o bioma Caatinga, além de serem capazes de 

relacionar o conhecimento cientifico com o senso comum, fazendo com que mitos ou 

informações erradas possam ser corrigidas a luz da ciência. 

Durante essa atividade a competência a ser desenvolvida é da área 3 – Associar 

intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos 

produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos – a habilidade a ser 

desenvolvida permite analisar problemáticas ambientais, identificando fontes, transporte 

e(ou) destino dos poluentes, prevendo os efeitos gerados no ecossistema, afetando os 

meios de produção humana. É importante desenvolver a capacidade de avaliar também 

os impactos gerados nos ambientes naturais decorrentes das ações humanas, observando 

as atividades sociais ou econômicas, que podem apresentar interesses contraditórios em 

relação a preservação ao ambiente. 

 Quando o(a) professor(a) for avaliar a participação dos alunos, observe postura do 

aluno durante as discussões, a sua participação na apresentação e no desenvolvimento da 

história que será apresentada em forma de teatro. É importante que os alunos registrem 

todas as ações realizadas, como as anotações referente ao cordel e o esboço da história 

que eles devem contar por meio do teatro de fantoches. 

 

Ações: 

• Analisar o cordel: Os animais têm razão, de Antônio Francisco. 

• Fichar as informações apresentadas no cordel.  

• Apresentar o teatro de improviso. 

 

Objetivos: 

• Analisar as características da fauna e flora da Caatinga. 

• Discutir sobre os impactos gerados pela ação humana ao meio ambiente. 
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• Debater sobre a importância das políticas ambientais para a sociedade. 

 

Metodologia ativa aplicada(s): 

• Aprendizagem em grupo 

• Aprendizagem por ludicidade. 

 

Atenção, além das atividades sugeridas o guia apresenta orientações para a 

produção de um teatro de fantoches, sendo um projeto que permite aos alunos trabalharem 

o conhecimento cientifico de maneira mais dinâmica e lúdica. Assim as aulas 

apresentadas são etapas do projeto, os alunos para desenvolvê-lo devem conhecer os 

fundamentos básico da ecologia assim como as características do bioma Caatinga. 

Caso o(a) professor(a) decida utilizar apenas o projeto de produção do teatro de 

fantoches, é possível selecionar a parte teórica do guia para ser utilizada com fonte de 

pesquisa pelos alunos, assim durante o desenvolvimento do teatro será possível adiciona 

informações cientificas no desenvolvimento do roteiro. Um ponto importante na 

elaboração do teatro de fantoches é a possibilidade de trabalhar três metodologias ativas 

por todo o processo de desenvolvimento e de apresentação.  

Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga. 

Para a realização da oitava atividade o(a) professor(a) deve pesquisarem para os 

alunos, antes da aula, pesquisarem notícias que envolvem os impactos ambientais que 

ocorrem na Caatinga, assim como algumas curiosidades que envolvem o bioma.  No 

primeiro momento da aula os alunos são divididos em grupos e recebem o material teórico 

do guia, em seguia o(a) professor(a) faz explanação sobre as informações apresentadas 

nesse material. 

Após a aula dialogada a turma é dividida em quatro grupos, eles devem fazer o 

levantamento das notícias que foram pesquisadas anteriormente e selecionar as duas que 

acharem mais interessantes ou com maior impacto ao meio ambiente, essas notícias serão 

utilizadas como mote para a criação de um roteiro. 

Caso tenham dificuldades para definir o mote do roteiro, o(a) professor(a) pode 

apresentar algumas ideias, segue abaixo algumas sugestões: 

• Discussão entre os animais e o ser humano. Disputa de “egos” 
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• O ser humano em crise, tentando descobrir em que errou com os animais? 

• Os animais planejando um ataque aos humanos. 

• Um humano sendo repreendido pelos animais por achar que a caatinga está morta. 

• Os animais discutindo o quanto o ser humano é “ignorante”. 

• Os animais em crise pedem ajuda ao ser humano. 

 

Para a criação do roteiro o guia apresenta algumas orientações que podem auxiliar 

nesse processo, nesse caso o(a) professor(a) podem aplicar uma oficina dando as devidas 

orientações. Durante essa atividade a competência a ser desenvolvida é da área 3 – 

Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos 

produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos –  e a habilidade a 

ser desenvolvida permite analisar problemáticas ambientais, identificando fontes, 

transporte e(ou) destino dos poluentes, prevendo os efeitos gerados no ecossistema, 

afetando os meios de produção humana. 

É importante que o roteiro a ser desenvolvido utilize conceitos básicos da ecologia, 

assim como as características da Caatinga. O tempo para a apresentação é de 10 minutos, 

ou seja, os fantoches irão apresentar uma situação que ocorre no semiárido brasileiro e ao 

final devem deixar uma mensagem, essa devendo estimular os alunos no desenvolvimento 

de ações que envolvem conservação e a preservação da natureza. 

  Para avaliar os alunos, é importante observar a capacidade deles em relacionar as 

informações sobre os impactos ambientais com o desenvolvimento social e econômico, 

durante o processo estimule os alunos a observarem em determinadas situações, possíveis 

interesses contraditórios em relação ao ambiente e a economia.  

 

Ações: 

• Debate atualidades que envolvem a Caatinga. 

• Organização das funções de cada membro do grupo. 

• Orientação para desenvolvimento de um roteiro para uma peça teatral. 

 

Objetivos: 

• Aprimorar a leitura e a escrita. 

• Analisar os temas abordados por notícias que envolvem a Caatinga. 
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• Debater as informações que devem ser aplicadas no roteiro do teatro. 

 

Metodologia ativa aplicada: 

• Aprendizagem baseada em projetos. 

• Aprendizagem em grupo. 

Atividade 09 - Organização das ações propostas e divulgação do evento. 

A nona atividade deve ser para a construção dos fantoches e do cenário, para isso 

os alunos devem ter uma oficina ministrada pelo(a) professor(a) para a confecção desses 

materiais, para isso devem aprender a utilizar a técnica do papel machê, um método que 

utiliza papel picados misturados com água, coado e depois misturado com cola. É uma 

massa que permite construir formas diversas, no guia há a descrição de todo o processo, 

além disso o(a) professor(a) irá ministrar uma oficina ensinando como produzir o 

fantoche. 

Reforçando que a produção dos fantoches e do cenário irá permitir trabalhar a 

ludicidade, além de estimular a reciclagem, nesse caso o material pode ser revistas ou 

jornais velhos, mas atenção, é aconselhado evitar papel laminado, aqueles com brilho, 

esse tipo pode atrapalhar a colagem.  

Já para a construção do cenário os alunos podem usar caixas de papelão para 

construir a estrutura, aqui também será utilizado a técnica do papel machê, esse cenário é 

basicamente uma janela por onde os fantoches se apresentam.  A estrutura deve ter firmeza 

em sua base para que não venha a tombar e a abertura da janela deve ter um espaço 

compatível com o tamanho dos fantoches e o espaço de trás para duas pessoas.  

O material para confecção dos fantoches e do cenário é de fácil acesso, além disso, 

os alunos devem ser estimulados a utilizarem matérias recicláveis, mas para que eles 

possam desenvolver mais ainda a criatividade será permitido utilizar diversos tipos de 

matérias. 

Exemplos de materiais que podem ser utilizados pelos alunos:  

• Jornal, revistas ou folhas de papel usadas. 

• cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro 

• cola para isopor 

• palitos de sorvete 
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• palitos de dente 

• caneta hidrocor 

• retalhos de tecido 

• olhos de plástico 

• tinta para tecido em cores variadas 

• cola branca 

 

Nessa atividade é esperado que os alunos já tenham desenvolvido a competência 

de área 3, que consiste na capacidade em associar intervenções que resultam em 

degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos 

ou ações científico-tecnológicos, desta maneira os alunos devem ser capazes de definir 

uma estratégia que permita divulgar as problemáticas ambientais e que chamem a 

comunidade escola para conhecer mais sobre o bioma que vivem através do teatro de 

fantoches. 

Esse momento será finalizado com a escolha de dupla para participar da 

divulgação do teatro de fantoches, eles devem definir uma estratégia de marketing para 

divulgar o espetáculo. Porém a apresentação deve ser de acordo com cada escola, levando 

em consideração a estrutura e as atividades que ocorrem normalmente na instituição, 

assim é importante que as ações sejam combinadas com o professor. 

 

 Ações: 

• Ajustar o roteiro, realizando as devidas correções. 

• Oficina para a produção do cenário e os fantoches. 

• Reunir equipe para divulgar o teatro de fantoches. 

 

Objetivos: 

• Organizar o teatro de fantoches. 

• Alinhar as atribuições de cada membro. 

• Corrigir e ajustar o roteiro e a apresentação. 

 

Metodologia ativa aplicada(s):  

• Aprendizagem baseada em projeto. 
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Atividade 10 – O espetáculo é na Caatinga. 

Na décima atividade os grupos devem finalizar o roteiro da apresentação, 

ensaiando com todos os elementos.  

Antes da apresentação os grupos são orientados a realizarem uma pesquisa nas 

turmas que irão assistir à apresentação, essa pesquisa irá ajudar a avaliar o nível de 

conhecimento em relação a Caatinga, porém essa pesquisa deve ser dividida em duas 

fases, uma antes da apresentação e a outra fase deve ser na aula após a apresentação. Os 

dados devem ser socializados a turma permitindo uma análise da eficácia do teatro de 

fantoches como ferramenta para divulgação das características da Caatinga, nesse ponto 

é essencial a participação do(a) professor(a) para auxiliar na interpretação dos dados 

gerados pelas pesquisas, além disso será possível aos alunos avaliarem o nível de 

sensibilização causado na comunidade escolar a partir do teatro de fantoches. 

Dia da apresentação, é interessante que o (a) professor (a) organize o espaço, assim 

como estabeleça a comunicação entre os grupos, orientando-os durante a encenação. A 

comitiva de divulgação pode atuar nesse momento, orientando os alunos que irão assistir 

à apresentação, assim como durante a apresentação de cada grupo no palco, desta maneira 

darão suporte ao professor.  

As apresentações de cada equipe devem durar dez minutos em média, é esperado 

que ocorram no máximo cinco apresentações, nesse momento o (a) professor (a) deve 

realizar a conexão entre uma apresentação e outra. Caso a turma tenha uma pessoa para 

essa função não haverá problema algum se a mesma ficar responsável pela apresentação 

de cada grupo. 

Com o fim das apresentações o (a) professor (a) deve reunir todos os alunos para 

ouvir as opiniões e percepções em relação ao momento da apresentação, todo o material 

gerado a partir dessa “entrevista” deve ser arquivado para ser adicionado ao relatório final 

da apresentação. 

 

Ações: 

• Apresentar o teatro de fantoches. 

• Entrevistar os grupos que desenvolveram o teatro de fantoches. 

 

Objetivos:  
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• Apresentar do teatro de fantoches. 

• Aplicação do questionário para avaliar a percepção em relação à Caatinga. 

• Coletar a opinião da turma e os depoimentos dos alunos sobre o 

desenvolvimento do projeto. 

 

Metodologia ativa aplicada(s):  

• Aprendizagem baseada em projetos. 

Atividade 11 – Analisando o caminho percorrido. 

É nesse momento que os alunos devem realizar os últimos ajustes, avaliando assim 

todo material produzido desde os fantoches até o ensaio geral. Os alunos devem ser 

orientados a avaliarem cada etapa da produção de forma individual, procurando possíveis 

falha, por exemplo, devem rever o roteiro e marcação das cenas, a descrição dos fantoches 

e a estrutura do cenário. A avaliação parcial de todo processo deve ser por cada grupo, o 

(a) professor (a) pode auxiliar nesse momento, mas deve permitir que os alunos atuem 

como protagonistas e que tenham autonomia.  

Todos os depoimentos ou opiniões apresentadas serão utilizados para elaboração 

de um relatório, no qual irá descrever a participação dos alunos durante o 

desenvolvimento do teatro de fantoches, iniciando desde a primeira atividade. Então o 

material produzido deve ser apresentado para os alunos, eles poderão observar como se 

comportaram durante todas as atividades e como puderam desenvolver seu conhecimento. 

Esse conhecimento adquirido será avaliado a partir de um novo questionário que 

será comparado com o primeiro na primeira aula, mas para não constranger o aluno ele 

não precisará se identificar, afinal a avaliação dirá o perfil geral da turma. O material 

produzido pelos alunos corresponde ao terceiro eixo do guia, recapitulando, o primeiro 

eixo consiste no material dedicado para o(a) professor(a), o segundo eixo é o material 

simplificado que será utilizado pelo aluno na resolução de suas atividades.  

O último eixo como já foi citado consiste no arquivamento de todas as atividades 

realizadas, assim como os registros da apresentação e o depoimento dos alunos que 

desenvolveram o projeto. 

 

Ações: 
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• Avaliar o processo produtivo do teatro de fantoches. 

• Apresentar para os alunos do relatório de todas as atividades. 

 

Objetivos: 

• Avaliar a evolução da turma após a resolução das atividades propostas no guia. 

• Analisar o nível da turma a partir dos questionários, comparando com a primeira 

aula e a última que ocorre logo a pós a apresentação. 

 

Metodologia ativa aplicada(s): 

• Aprendizagem baseada em projeto. 

4.2 Apresentando o Guia Prático da Caatinga. 

O Guia (fig, 03) foi elaborado com objetivo de ser um material complementar ao 

estudo da Ecologia, porém no estudo o bioma Caatinga é utilizado como pano de fundo 

para as atividades, então a sua aplicação permite ocupar um espaço bem maior na 

educação básica, em específico o ensino médio pois existem pouquíssimas opções que 

abordam a temática, inclusive nos livros didáticos a parte relacionada ao semiárido 

brasileiro também é escassa, esse cenário deve ser mudado, é preciso que políticas 

públicas estimulem os pesquisadores da região por intermédio de formações especificas, 

exemplo cursos de extensão e desenvolvimento de projetos acadêmicos (MATOS; 

LANDIM, 2014).  

Figura 03 Capa do Guia Prático da Caatinga 

 

             Fonte: Autoria própria 
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A falta de material especializado acaba afetando na percepção dos alunos em 

relação ao ambiente em que vive, como não há informações detalhadas do bioma Caatinga 

no material do ensino médio fica difícil exigir do aluno uma maior compreensão do 

bioma, por sinal é predominante na região do nordeste. Mudar essa situação é permitir 

aos alunos terem maior contato com informações sobre a Caatinga, com essa maior 

proximidade é possível tornar o processo de aprendizagem mais eficiente e eficaz. 

Quando avaliamos o nível de percepção dos alunos do ensino médio em relação 

ao bioma Caatinga observamos que há uma grande limitação em diversos aspectos, de 

acordo com a pesquisa realizada por Gomes (2013), essa limitação apresentada pelos 

alunos é resultante da pouca atenção nas discussões que ocorrem em sala de aula; o livro 

didático como já foi mencionado não se aprofunda nas características do semiárido 

brasileiro, em geral está representado como uma pequena nota no texto. Portanto, visando 

reduzir essa deficiência na maior parte dos materiais, o Guia apresenta atividades 

complementares que aplicam alguns tipos de metodologias ativas. 

Então as atividades propostas adotam diversas metodologias ativas, na sua 

formatação permite ao professor selecionar aquelas dinâmicas que melhorar adequam-se 

a sua necessidade, pois o material teórico desenvolvido tem como objetivo trabalhar 

conceitos fundamentais da ecologia, assim como as características da Caatinga de forma 

mais simplificada. Desta forma em cada atividade proposta são apresentados os objetivos, 

as ações e as metodologias aplicadas que são utilizadas durante as dinâmicas propostas, 

esse tipo de organização tem por meta facilitar o planejamento do(a) professor(a) e para 

reforçar essa ação um quadro é apresentado contendo detalhes sobre os conteúdos, as 

competências, as habilidade e as aulas que estão relacionadas (Quadro. 01). 

Em uma das atividade temos a literatura de cordel (fig. 04) como ferramenta, ela 

permite trabalhar conceitos dentro da Ecologia e as características da Caatinga, além disso 

o uso deste gênero literário permite a ruptura do método tradicional de ensino, pois o 

discurso presente no cordel é informal e permite dialogo mais familiar, ou melhor, mais 

próximo de sua realidade e isso porque esse gênero textual valoriza a cultura regional e 

permite a adição de diversos temas (CARVALHO, 2007). 

A leitura do cordel permite desenvolver uma dinâmica diferenciada, pois elimina 

o formato do ensino tradicional na sala de aula, adotando assim um ensino significativo 

pois permite ao aluno apresentar suas ideias e percepções em relação as informações 
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apresentadas pelo cordel, assim como valoriza a cultura regional. É uma maneira a mais 

para desenvolver a aprendizagem significativa, que de acordo com Carvalho (2007): 

O significado de aprender na verdade não quer dizer apenas 

estudar nos livros, ‘navegar’ na Internet, passar horas diante do 

computador, ouvir exposições, ou memorizar conhecimentos e 

informações. Isso tudo faz parte da aprendizagem, mas seu alcance é bem 

mais amplo. Aprender é, essencialmente, um processo continuo de 

aquisição de novas formas de 67 conduta, ou de modificação de formas 

de conduta anterior (CARVALHO, 1999, p.182) 

 

Figura 04 Exemplo de um Cordel contido no Guia Prático da Caatinga 

 

             Fonte: Autoria própria 

 

Um segundo tipo de atividade sugerida pelo guia é a construção de mapas 

conceituais (fig. 05) que de acordo com o trabalho “Os mapas conceituais como 

metodologia ativa no ensino de geografia” de Campelo e Piconez (2018), é uma 

ferramenta que permite um nível elevando na aprendizagem dos alunos e isso é possível, 

pois o desenvolvimento do mapa permite ao aluno assimilar as informações abordadas 

em sala de aula, ocorrendo assim uma aprendizagem significativa. Mas é importante 

ressaltar que essa ferramenta é complementar, no caso ela permite ao aluno organizar os 

conceitos explorados em sala de aula e com auxílio do (a) professor (a) elaborar um 

esquema que facilite sua compreensão e por fim para uma maior eficácia o aluno 

apresentar para os demais colegas, essa socialização permite um aprendizado 
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colaborativo, pois é possível que os colegas possam contribuir ou alertar em possíveis 

situações. 

Figura 05 Exemplo de Mapa Conceitual contido no Guia Prático da Caatinga 

 

             Fonte: Autoria própria 

 

O teatro é uma ferramenta que apresenta um grande poder na divulgação cientifica 

e de acordo com Montenegro, Freitas, Magalhães, Dos Santos e Vale (2005), o método é 

eficaz, pois permite trabalhar a ludicidade, promover o desenvolvimento do indivíduo e 

o senso crítico no ambiente escolar. Esses elementos estão ligados diretamente com os 

princípios da Educação Ambiental e esse instrumento permite claramente desenvolver 

diversas habilidades e competências nos alunos durante a produção e a apresentação do 

teatro. 

O teatro de fantoches estar presente no guia em dois momentos distintos, um dele 

é uma atividade dividida em duas partes, na primeira parte os alunos utilizam um segundo 

cordel como referência para criar uma apresentação teatral e na segunda parte eles 

participam de oficinas que ensinam o processo de construção dos fantoches e do cenário, 

esse momento a educação ambiental ganha maior destaque, pois durante o processo os 

aluno devem trabalhar com a reciclagem do papel e do papelão.  

Com isso a dinâmica desenvolvida tem por objetivo estimular o debate sobre os 

problemas ambientais que ocorrem na região, levando aos discentes a refletirem sobre as 

ações humanas no ambiente e seus impactos.  
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No segundo momento em que o teatro de fantoches é abordado, apresenta um 

formato de projeto que permite levar o conhecimento cientifico para a comunidade 

escolar, os alunos são desafiados a criar uma história apresentando informações sobre a 

ecologia básica e as características da Caatinga. Eles devem vivenciar as etapas da 

criação, apresentação e avaliação do impacto gerado na comunidade escolar, esse retorno 

é um dos pontos cruciais, pois a partir do resultado os alunos irão perceber o quanto 

podem influenciar a comunidade escolar e transformá-la de maneira positiva. 

Figura 06 Exemplo Teatro de Fantoches contido no Guia Prático da Caatinga 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

O uso dos fantoches (fig. 06) é uma ferramenta a mais, pois a criação e o uso 

desses instrumentos estimulam de maneira fortíssima a imaginação e a capacidade de 

criação do aluno. De modo geral o teatro de fantoches permite apresentar o cotidiano do 

aluno em alguns elementos e reconhecer nessa “realidade” criada a ciência por trás da 

natureza, objetivando uma busca por soluções para os problemas ambientais gerados pela 

ação humana (CAVASSIN; 2008).  

Os princípios pedagógicos que existem no teatro permitem estabelecer uma 

comunicação direta com a educação, pois de acordo com Cavassin (2008): 

[...] o teatro como conhecimento que é busca respostas para os 

questionamentos sobre o que é o mundo, o homem, a relação do homem 

com o mundo e com outros homens nas teorias contemporâneas do 

conhecimento que propõem novos paradigmas para a ciência como a 

complexidade do pensador Edgard Morin[...] (CAVASSIN, 2008, p.42). 
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Então o aprendizado desenvolve com maior eficácia quando o discente é orientado 

pelo docente a buscar no mundo “real” informações que possam ser explicadas pelo 

conhecimento cientifico, desta maneira a integração permite o desenvolvimento da 

aprendizagem significativa e personalizada por levar em consideração o conhecimento 

prévio do aluno e o seu ritmo de aprendizagem. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

 O incentivo ao ensino contextualizado e investigativo deve ser constante no 

cotidiano escolar. É possível o uso de materiais simples e/ou alternativos e a atividade 

pode ser aplicada durante qualquer um dos Três Momentos Pedagógicos. Se as sequencias 

forem embasadas na abordagem histórico-cultural, vão primar pela interação, o trabalho 

em grupo e o uso da linguagem, a fundamentação teórica e prática na construção de 

conhecimentos. 

 Neste trabalho foram propostas ferramentas pedagógicas, que dentro das 

sequências favorecerão o desempenho dos estudantes ao longo do ano letivo resultando 

em maior aprendizagem e aumentando no envolvimento dos estudantes nas atividades 

propostas, inclusive daqueles com dificuldade de aprendizagem. 

 As escolas nem sempre conseguem proporcionar boas condições para a realização 

de aulas dinâmicas e participativas  que contribuam com processo Ensino e 

Aprendizagem, porém, pode ser possível, desenvolver um Ensino de qualidade, formação 

e capacitação docente e uma metodologia clara de trabalho com ou sem grandes recursos,  

através de uma aprendizagem significativa, colocando o discente como participante ativo 

na construção do seu conhecimento.  
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Guia didático para o ensino de ecologia: ampliando a percepção sobre 

a Caatinga por meio de metodologias ativas. 
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O guia por meio das atividades propostas permitirá o desenvolvimento do protagonismo juvenil, que permitirá o uso do

conhecimento empírico integrado ao científico, mas para que essas associações sejam efetivas serão adotadas algumas

metodologias ativas, que por consequência irá promover o desenvolvimento do senso crítico..

O critério para avaliação será fundamentado na análise do processo de produção de materiais pelos alunos, que se

resumem no estudo da Ecologia e do bioma Caatinga, na leitura de artigos científicos sobre a Caatinga, debates sobre a temáticas

ambientais, a criação de painéis informativos, o desenvolvimento de um roteiro, na produção de um teatro de fantoches. Então em

resumo o guia didático reúne algumas atividades que trabalham a temática relacionada a preservação e conservação do meio

ambiente por meio de metodologias ativas que devem possibilitar uma aprendizagem significativa.

2

RESUMO

A Caatinga é um bioma rico em biodiversidade, fato que se deve as características específicas presentes no semiárido

brasileiro e que vem sofrendo há décadas danos severos, como desmatamento e queimadas. A falta de informação de certa maneira

contribui com o descaso para esse bioma, ironicamente as riquezas naturais são ignoradas, mas para muda é necessário que as

escolas abordem a Caatinga dentro de sua grade curricular, ou mesmo outro bioma desde que seja predominante na região em que

os alunos vivem. A implantação dessa temática permite trabalhar a Educação Ambiental dentro da sala de aula, estando de acordo

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Comum (PCN), assim o discente aprende atitudes

e ações que podem reduzir os impactos ambientais causados pelos humanos.

O presente trabalho apresenta um guia didático com diversas atividade propostas para o(a) professor(a) trabalhar a

percepção ambiental sobre o bioma Caatinga dentro da sala de aula, por meio desse material são abordados conceitos

fundamentais da ecologia, os princípios da educação ambiental, assim como as características do bioma Caatinga.

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Caatinga. Aprendizagem significativa. Metodologias Ativas. Teatro de Fantoches.



Apresentação

O guia didático foi produzido com o objetivo de facilitar o estudo do Bioma Caatinga no ensino médio, esse material é utilizado pelo(a) professor(a) para apresentar

informações técnicas sobre a Caatinga, explorando assim diversos conceitos dentro da ecologia. No material são disponibilizadas sequências didáticas que irão estimular o

desenvolvimento cognitivo do aluno, além de uma consciência ambiental; essas sequências adotam algumas metodologias ativas para auxiliar o aprendizado do aluno e por

consequência ampliar a percepção sobre as riquezas do bioma Caatinga.

A construção do guia didático foi motivada ao perceber uma enorme carência em informações sobre o bioma Caatinga nos livros didáticos para o ensino médio. Essa

carência é validada ao analisar as informações presentes nos livros, pois em especifico o tema quando é abordado aparece contendo pouquíssimas referências ou mesmo reduzidas,

de maneira geral acaba sendo bastante escasso, para mudar essa realidade é necessário a implementação de políticas públicas para estimular mais pesquisas na área de produção de

material para o ensino médio, como também a formação de pesquisadores na região por intermédio de formações especificas, como exemplo cursos de extensão e desenvolvimento

de projetos acadêmicos, essas ações permitirão aumentar a produção de materiais não apenas para o nível superior, mas principalmente para a educação básica brasileira (MATOS;

LANDIM, 2014).

Com a aplicação do guia didático é possível mudar o método de ensino, que na maioria das escolas é o método tradicional, as práticas tradicionais fundamentam-se no

modelo expositivo onde o aluno é apenas um receptáculo para informações; é nesse ponto que as atividades propostas pelo guia didático possibilitam a interação entre aluno e

professor, e por meio dessa socialização de conhecimento o aprendizado ocorre de maneira mais eficiente. Assim com o uso das práticas ou dinâmicas, o aluno pode vivenciar a

ciência no seu dia a dia, trazendo elementos do seu cotidiano para ajudar significativamente no processo de assimilação de novas informações, nessa realidade a aplicação das

metodologias ativas permitem ampliar o desenvolvimento do aluno, obtendo maior qualidade na aprendizagem (GOMES;2013).

3



Apresentação

Como já citado a quantidade de material que trabalha a caatinga especificamente no ensino médio é bastante escassa e isso é um problema, mas o

único, outra problemática nesse segmento é o trato com o meio ambiente que a cada dia apresenta-se mais crítico e essa maneira de tratar o meio

ambiente fica evidente nas ações humanas, para Kill (2012), o desmatamento, as queimadas e a caça predatória são fatores decisivo para que ocorra a

degradação do meio ambiente. Para combater essas ações é preciso ensinar a comunidade local, ou seja, a educação pode fazer com que ela compreenda

a importância de preserva e conservar a Caatinga para manter uma qualidade de vida adequada em sua região.

O guia pretende ser uma importante ferramenta para trabalhar não somente os conceitos básicos dentro da ecologia, mas também as características

gerais da Caatinga, assim essas informações são apresentadas durante a resolução de cada atividade, logo em cada momento é trabalhado um

fundamento da ecologia a partir da Caatinga, como exemplo, uma das atividades propõem a produção de um teatro de fantoches, por meio dessa

atividade é possível trabalhar aspectos como espécies nativas e endêmicas.
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as habilidades estão associadas ao saber-fazer: ação física ou mental que indica a capacidade adquirida”. Assim, identificar variáveis, compreender

fenômenos, relacionar informações, analisar situações-problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são, portanto, exemplos de habilidades.

Já as competências são consideradas como um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma

função/profissão específica: ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências.

Apresentação

Esse teatro com fantoches permitirá avaliar o quanto de informações sobre o meio ambiente e o bioma Caatinga foram assimiladas pelos discentes,

além disso, é possível desenvolver habilidades e competências, que de acordo com Moretto (2002):

Desta forma, cada atividade permitirá a elaboração de uma síntese das informações sobre o Semiárido brasileiro, possibilitando a produção de painéis através de colagem

de diversas figuras; esses objetos irão representar segmentos do bioma Caatinga. A partir dos painéis o (a) professor (a) deverá estimular os alunos a construir uma pequena

história que permita descrever as informações contidas nos painéis, desta forma, os alunos através dos fantoches irão compartilhar o conhecimento que adquiriram durante a

resolução das atividades, na produção dos painéis e na confecção dos fantoches.
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As atividades propostas foram elaboradas para serem seguidas em uma ordem pré-determinada, essa sequência permite ao aluno construir uma ideia geral a respeito da

ecologia, assim como a compreensão do bioma caatinga. Mas é importante ressaltar que a dinâmica que as atividades são promovidas devem ser de acordo com o nível da turma,

realidade avaliada pelo(a) professor(a), logo é possível separar as atividades para poder alinhar com o material didático do aluno, exemplo, o livro didático. Esse alinhamento é

permitido pois nas atividades apresentamos materiais com informações referentes aos temas propostos, não afetando assim o andamento da dinâmica.

O guia proposto divide-se em três eixos centrais, o primeiro eixo trabalha conceitos básicos da ecologia e principalmente do bioma Caatinga, e nesse em especifico a

participação do (a) professor (a) é mais intensa, pois ocorrerá exposição das informações, no segundo eixo os alunos devem ser os protagonistas e é nesse momento que ocorre a

resolução das atividades, o (a) professor (a) antes protagonista agora passa a ser o (a) mediador (a) estabelecendo a ligação dos discentes entre a ciência e o conhecimento cotidiano,

nesse contexto o alunos devem aprender a reconhecer a ciência no seu dia a dia.

O terceiro eixo é um compilado de todo material produzido pelos alunos e, de maneira geral, esse eixo é um relatório do desenvolvimento de todas as atividades, nesse caso

são coletadas as opiniões, experiências e resultados das atividades. Todo esse material gerado deve ser analisado junto com os alunos, essa medida permitirá trabalhar a percepção

deles em relação ao nível de informação que apresentavam antes de usar o guia didático e após a sua utilização.

Apresentação
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O guia apresenta duas versões, lembrando que podem estar no formato físico ou digital, a primeira é a versão do professor que apresenta sugestões, orientações e o passo a

passo para a realização das atividades, a segunda versão é do aluno, nessa é apresentada a fundamentação teórica, uma breve descrição das atividades e dos materiais que devem

ser utilizados em cada dinâmica.

É importante compreender que o ritmo de aprendizagem de cada aluno é diferente, então no processo de avaliação dos alunos é a partir do desenvolvimento das

competências e habilidades, desta maneira, cada atividade apresenta um instrumental como sugestão para registrar a sua evolução, por sua vez os alunos devem estar cientes dos

critérios que são utilizados em sua avaliação.

O Guia didático apresenta uma estrutura central que pode ser aplicada em qualquer bioma, desde que o (a) professor (a) adapte os textos e imagens vinculadas. Uma das

propostas é permitir que esse material possa ser utilizado como referência no estudo da ecologia, usando como base o bioma com maior evidência na área em que o aluno reside.

Essa flexibilidade ajudará o (a) professor (a) na adequação do seu material de acordo da sua região, além da adequação metodológica a um sistema de ensino que coloca o

aluno como o principal responsável pelo processo de aprendizagem e o professor(a) como mediador.

Apresentação - estrutura

A fundamentação teórica apresentada pelo guia é distribuída pelas atividades, ou seja, em cada uma é possível trabalhar um 

tópico do conteúdo programático da Ecologia, em associação com as competências e habilidades exigidas pelo exame nacional do 

ensino médio – ENEM (Quadro 1). 
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HABILIDADES

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou utilização 

sustentável da biodiversidade.

H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes ambientes, em especial 

em ambientes brasileiros.

H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva 

ou do ambiente.

COMPETÊNCIAS

Área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de

produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

Área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações

científico-tecnológicos.

Área 8 –Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas.
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Conteúdo previsto Competências Habilidades Atividades

Introdução à ecologia:

➢ Níveis hierárquicos de organização

ecológica;

➢ Componentes de um ecossistema;

➢ Definições: hábitat e nicho

ecológico.

Competência de área 8 – Apropriar-se de

conhecimentos da biologia para, em

situações problema, interpretar, avaliar ou

planejar intervenções científico

tecnológicas.

H28 – Associar características adaptativas

dos organismos com seu modo de vida ou

com seus limites de distribuição em

diferentes ambientes, em especial em

ambientes brasileiros.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.

Atividade 02 – A Caatinga através da

literatura de cordel.

Atividade 03 – O Semiárido em jogo

Relações tróficas nos ecossistemas:

➢ Níveis tróficos;

➢ Fluxo de energia;

➢ Cadeias e teias alimentares;

Competência de área 8 – Apropriar-se de

conhecimentos da biologia para, em

situações problema, interpretar, avaliar ou

planejar intervenções científico

tecnológicas.

H30 – Avaliar propostas de alcance

individual ou coletivo, identificando

aquelas que visam à preservação e a

implementação da saúde individual,

coletiva ou do ambiente.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.

Atividade 02 – A Caatinga através da

literatura de cordel.

Atividade 03 – O Semiárido em jogo

Ciclos Biogeoquímicos:

➢ Água;

➢ Carbono;

➢ Oxigênio;

➢ Enxofre;

➢ Nitrogênio;

Competência de área 1 – Compreender as

ciências naturais e as tecnologias a elas

associadas como construções humanas,

percebendo seus papéis nos processos de

produção e no desenvolvimento econômico

e social da humanidade.

H4 – Avaliar propostas de intervenção no

ambiente, considerando a qualidade da

vida humana ou medidas de conservação,

recuperação ou utilização sustentável da

biodiversidade.

Atividade 04 – Desbravando a Mata

Branca

Atividade 05 – As riquezas da Caatinga

Quadro 1 – Conteúdos e atividades associadas as competências e habilidades exigidas pelo exame nacional do ensino médio – ENEM.
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Quadro 1 – Conteúdos e atividades associadas as competências e habilidades exigidas pelo exame nacional do ensino médio – ENEM.

Conteúdo previsto Competências Habilidades Atividades

Sucessão ecológica:

➢ Comunidades pioneiras;

➢ Estágios da sucessão;

➢ Tipos de sucessão;

➢ Causas evolutivas e tendências ao

longo da sucessão

Competência de área 8 – Apropriar-se de

conhecimentos da biologia para, em

situações problema, interpretar, avaliar ou

planejar intervenções científico

tecnológicas.

H28 – Associar características adaptativas

dos organismos com seu modo de vida ou

com seus limites de distribuição em

diferentes ambientes, em especial em

ambientes brasileiros.

Atividade 04 – Desbravando a Mata

Branca

Atividade 05 – As riquezas da Caatinga

Atividade 06 – E aí? Os bichos têm ou não

têm razão? (Parte 01)

Impactos ambientais.

➢ Espécies invasoras;

➢ Desmatamento;

➢ Poluição.

➢ Desertificação

Competência de área 8 – Apropriar-se de

conhecimentos da biologia para, em

situações problema, interpretar, avaliar ou

planejar intervenções científico

tecnológicas.

H28 – Associar características adaptativas

dos organismos com seu modo de vida ou

com seus limites de distribuição em

diferentes ambientes, em especial em

ambientes brasileiros.

Atividade 04 – Desbravando a Mata

Branca

Atividade 05 – As riquezas da Caatinga

Atividade 06 – E aí? Os bichos têm ou não

têm razão? (Parte 01)

Atividade 07 – E aí? Os bichos têm ou não

têm razão? (Parte 0).

Alterações ambientais:

➢ ar, água e solo.

➢ Ação humana.

Competência de área 3 – Associar

intervenções que resultam em degradação

ou conservação ambiental a processos

produtivos e sociais e a instrumentos ou

ações científico-tecnológicos.

H12 – Avaliar impactos em ambientes

naturais decorrentes de atividades sociais

ou econômicas, considerando interesses

contraditórios.

Atividade 08 - Integrando a teoria com o

cotidiano da Caatinga.

Atividade 09 - Organização das atividades

propostas e divulgação do evento.

Atividade 10 – O espetáculo é na Caatinga

Atividade 11 – Analisando o caminho

percorrido.
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As atividades são organizadas em blocos com objetivos definidos, em cada um é esperado que o aluno tenha desenvolvido algumas habilidades para seguir para as próximas

atividades. De maneira geral o guia didático através desses blocos de atividades estimula a leitura, a escrita e a formação de rodas de debates para que os alunos possam interagir e

promover uma aprendizagem cooperativa.

Os blocos de atividades permitem interligar as ações, desta maneira o(a) professor(a) pode entender que o conjunto dessas atividades permitem o desenvolvimento de

algumas competências e habilidades. Essa organização leva em consideração o uso do guia na integra, porém caso alguma atividade venha a ser utilizada isoladamente ou em ordem

diferente, não haverá problema, pois as atividades apresentam competências e habilidades especificas que estão descritas em uma tabela geral, logo o(a) professor(a) pode usar essas

informações para planejar suas aulas de forma personalizada.

Os objetivos de cada bloco estão alinhados com as atividades e metodologias ativas propostas pelo guia, assim ao finalizar cada bloco o aluno é avaliado e com isso o(a)

professor(a) pode entender melhor o desenvolvimento do aprendizado do aluno.

Apresentação - estrutura

Bloco 01

O objetivo é trabalhar os conceitos 

fundamentais da ecologia e as 

características do Bioma Caatinga.

Bloco 02

O objetivo é conhecer mais sobre a 

biodiversidade da Caatinga, 

ressaltando a importância de cada 

espécie para o equilíbrio do 

ecossistema.

Bloco 03

O objetivo é estabelecer detalhes 

sobre os problemas ambientais na 

Caatinga, discutindo os tipos de 

degradação ambiental mais 

frequente no semiárido.

Bloco 04

A proposta central é possibilitar aos 

alunos o desenvolvimento de um 

projeto, no caso é a produção pelos 

alunos de uma peça teatral encenada 

por fantoches. 
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Organização das atividades.
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Justificativa
O conhecimento e divulgação sobre o semiárido

brasileiro ainda é muito escasso, e de acordo com Seyffarth

(2012), a caatinga não recebe seu devido valor pois não

apresenta um perfil de floresta, logo a população acaba

acreditando erroneamente que é uma região pobre em recursos

e que não possui potencial econômico para extração das

riquezas naturais.

A população apresenta pouco conhecimento a

respeito da Caatinga, essa situação acaba contribuindo com a

degradação ambiental, ao observar o território do semiárido

brasileiro é visível que várias regiões veem sofrendo danos

constantes e segundo Kill (2012), a degradação e a

fragmentação nos habitats que é causada pela ação humana,

permite a extinção de várias espécies nativas e principalmente

das espécies endêmicas devido as mudanças bruscas que

ocorrem no ambiente, as mudanças citadas podem ser

causadas pela monocultura, pela pecuária ou pelo próprio

crescimento urbano (KILL, 2012).

https://patrulhaambientalitinerante.blogspot.com/2017/12/desmatamento-da-

caatinga.html

https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/07/06/plataforma-aponta-que-

96percent-do-desmatamento-no-ceara-em-2019-foi-irregular.ghtml

http://comercialhortolandia.com/desmatamento/desmatamento-ilegal-no-

sertao-do-araripepe

http://comercialhortolandia.com/desmatamento/desmatamento-ilegal-no-

sertao-do-araripepe
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O ato de degradar o ambiente é uma situação infelizmente comum e que ocorre em diversos biomas, sendo a definição de degradação estabelecida no decreto 97.632,

de 10 de abril de 1989 no artigo 2°:

“Art. 2° Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se

reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.”

De acordo com Sampaio e colaboradores (2005) a degradação ambiental inicia-se pelo desmatamento para o plantio, muito comum o uso de espécies exóticas,

consequentemente as espécies nativas e as endêmicas são eliminadas durante o processo de implementação. Os danos podem ocorrer pelo desmatamento ou pela ação das

espécies invasoras, essas espécies por não apresentarem um predador específico acabam se adaptando facilmente no ambiente, resultando em um desequilíbrio ambiental.

E essa problemática que ocorre por diversas regiões do semiárido brasileiro é um alerta para o momento, que medidas ambientais e sociais devem ser adotados o mais

rápido possível, pois danos na velocidade que estão ocorre podem não ser mais reversíveis principalmente na extinção de diversas espécies endêmicas.

https://domtotal.com/noticia/1113574/2017/01/ministerio-divulga-

relatorio-sobre-a-caatinga/

http://bioorignaccaatinga.blogspot.com/2011/10/degradac

ao-ambiental.html
https://g1.globo.com/natureza/desafio-

natureza/noticia/2019/08/20/desertificacao-atinge-13percent-do-

semiarido-brasileiro-e-ameaca-conservacao-da-caatinga.ghtml

https://scsb.inapscience.com/p2854/
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O plantio que ocorre na Caatinga em geral adota o sistema de monocultura,

exemplo a cana de açúcar que ocupou parte do litoral nordestino e de acordo com

Machado (2006), a degradação foi de tal forma que hoje encontramos apenas

resquícios de Mata Atlântica. Em geral essa degradação ocorre como fruto da

exploração inconsequente do ambiente pela ação humana visando à produtividade

econômica, ou seja, buscando a geração de lucro e em alguns casos a posse da

região.

É possível em algumas regiões entender o porquê da degradação ambiental,

não como uma justificativa, mas sim como efeito das ações humanas para atender o

desenvolvimento econômico, que segundo Moreira (2005), a extração dos recursos

naturais pela sociedade humana acaba atendendo principalmente o capital,

acelerando assim mudanças expressivas em diversos biomas do planeta, essa

transformação ocorre pela: extração de madeira, desenvolvimento da pecuária ou

agricultura.

Para controlar e diminuir a degradação ambiental é essencial a mudança de

atitudes pela população e de acordo com Layrargues (2009), a educação ambiental

pode ser uma ferramenta para promover uma mudança social na qual permite criar

um pensamento ecológico, e que a partir do ambiente escolar pode-se desenvolver

ações para desenvolver no aluno o pensamento de preservar e conservar a natureza.

IMPACTO DAS AÇÕES HUMANAS

De acordo com estimativas do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e

Satélites (Lapis), ligado à Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 12,85% do semiárido

brasileiro enfrenta o processo de desertificação. Ou seja, considerando uma área total de

982.563,3 km² dessa região, 126.336 km² estão se transformando em deserto – conforme

monitoramento realizado entre 2013 e 2017 e divulgado no início de julho.

Esse território, que basicamente é o que conhecemos como o sertão no Nordeste

brasileiro, tem quase o tamanho da Grécia. O cenário é ainda mais alarmante se olharmos

para as chamadas "áreas suscetíveis a desertificação" (ASDs) do Nordeste brasileiro, nas

quais o processo de formação de pequenos desertos pode se instalar se os fatores

contribuintes forem mantidos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, elas

constituem:

https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/08/20/desertificacao-atinge-13percent-do-semiarido-brasileiro-e-

ameaca-conservacao-da-caatinga.ghtml

•1.340.863 km² (16% do território brasileiro) – equivalente às áreas somadas de França,

Alemanha, Itália e Holanda;

•1.488 municípios (27% do total do país);

•Partes dos 9 estados da região Nordeste e de 2 estados do Sudeste (Minas Gerais e Espírito

Santo);

•31,7 milhões de habitantes (17% da população brasileira);

•85% das pessoas pobres do país.
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Relevância
A Educação Ambiental de acordo com a Política Nacional de

Educação Ambiental – PNEA, é uma ferramenta que constrói valores

sociais, dissemina conhecimento, estimula o desenvolvimento de

diversas habilidades e competências que permitem a conservação e

preservação do ambiente (BRASIL, 1999). Assim o desenvolvimento

das habilidades e competências nos alunos destrói o ensino tradicional,

que se resume apenas na transmissão do conhecimento, nessa situação

o aluno é um agente passivo recebendo um grande volume de

informação e na maior parte não sendo absorvido, ou melhor,

assimilado.

De maneira geral a Educação Ambiental permite aplicar ações

para o desenvolvimento do aluno, estimulando a formação de um

pensamento “ecológico”, onde o seu conhecimento prévio, com base

no seu cotidiano, poderá integrar-se com as diversas áreas do

conhecimento, promovendo a interdisciplinaridade e com isso

desenvolvendo os princípios de equidade, solidariedade e

sustentabilidade (LEFF, 2006).

A transformação na sociedade não é imediata, de acordo com Bernardes (2013), para

que ocorra uma transformação deve iniciar com a sensibilização em relação ao meio ambiente, para

isso devemos programar ações adequadas aos diferentes níveis sociais presentes em uma

comunidade, principalmente a variação nos níveis de escolaridades. A adequação dos diversos

níveis sociais possibilita gerar uma aprendizagem com significado, assim o aluno não apenas

recebe as informações de determinada temática, mas associa essa nova informação ao

conhecimento prévio que ele já possui om isso formando um pensamento ecológico.
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Relevância
Portanto, para que ocorra a construção de uma sociedade sustentável

as práticas devem ser contextualizadas com a realidade do aluno, práticas

pedagógicas e ações metodológicas devem estar adequadas as condições

socioeconômicas, culturais e ambientais do aluno com isso um

desenvolvimento eficiente e principalmente saudável (MARTINS, 2009).

Então a mudança deve iniciar no aluno, estimulando-o a fazer

descobertas, resolver situações problemas, ter curiosidade, de maneira geral

uma aprendizagem por investigação e descoberta. Entendendo que

observações, experimentos, atividades práticas e atividades lúdicas,

proporcionaram um maior envolvimento entre os alunos ao conteúdo

abordado (PEREIRA, 2003).

No geral a quantidade de material que trabalha a caatinga especificamente no ensino médio é bastante escassa, além disso, o trato com o meio ambiente a cada dia

apresenta-se mais crítico, e para Kill (2012), o desmatamento, as queimadas e a caça predatória são fatores decisivo para que ocorra a degradação do meio ambiente. Para

combater essas ações é preciso ensinar a comunidade local, fazer com que ela compreenda a importância de preserva e conservar a Caatinga para manter uma qualidade de vida

adequada em sua região.
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A sequência didática proposta nesta pesquisa é uma unidade de análise que permite a avaliação sob uma perspectiva processual, incluindo as fases de

planejamento, aplicação e avaliação. Esta estrutura é defendida por muitos pesquisadores e protagonizada por Zabala e Rosa (1998). Desta forma, quando for

utilizada na prática docente, se fundamentará na Dinâmica dos Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002) que são:

✓ a problematização inicial na qual se apresentam situações reais, relacionadas aos temas de estudo, e os alunos necessitam da introdução dos conhecimentos

científicos para interpretá-las.

✓ a organização do conhecimento, na qual o docente estrutura o conhecimento científico através de processo dialógico e problematizador usando de ferramentas

como pesquisa, livros, resolução de exercícios e outras metodologias.

✓ a aplicação do conhecimento, que se destina a abordar sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo aluno.

Segundo Vygotsky (2001, 2007) a percepção histórico-cultural é a base do desenvolvimento do indivíduo e nessa concepção, para que ocorra aprendizagem, ou

seja, a interação social só pode existir efetivamente em relação ao desenvolvimento de uma tarefa, se houver, entre os parceiros que a realizam, alguém que saiba

fazê-la. Nesse sentido, na disposição das aulas, se optou pela interação estudante-estudante e estudante-docente, que devem ser feitas em grupos de acordo com a

turma e com a atividade.

Sequência Didática contida no Guia Prático da Caatinga.
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Esse material consiste em um conjunto de atividades que permitirá ampliar a

percepção do aluno em relação a Caatinga, assim a resolução delas criará uma base para

o teatro de fantoches, porém o(a) professor(a) pode trabalhar as atividades isoladamente

adaptando-as de acordo com as necessidades da turma.

• Atividade 01 – A Ecologia do sertão.

• Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel.

• Atividade 03 – O Semiárido em jogo

• Atividade 04 – Desbravando a Mata Branca

• Atividade 05 – As riquezas da Caatinga

• Atividade 06 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 01)

• Atividade 07 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 02)

• Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga.

• Atividade 09 - Organização das atividades propostas e divulgação do evento.

• Atividade 10 – O espetáculo é na Caatinga

• Atividade 11 – Analisando o caminho percorrido.

O presente trabalho apresenta um guia didático que aborda conceitos básicos

da ecologia, usando como tema a Caatinga e propondo algumas atividades que

utilizam metodologias ativas, o material é desenvolvido para ser aplicado na

educação básica, em especifico no ensino médio.

Objetivos Específicos

➢ Aliar, fortalecer e dinamizar o conhecimento com as competências pedagógicas

e contextualizar os conteúdos do ensino de ecologia.

➢ Auxiliar a construção do conhecimento, ressignificação de conceitos e

conquista de autonomia.

➢ Conhecer quais são os mecanismos adaptativos apresentados pela fauna e flora

no semiárido brasileiro.

➢ Debater sobre a importância da preservação e conservação de espécies

endêmicas presentes no semiárido brasileiro.

➢ Trabalhar o lúdico através do teatro de fantoches inspirados na fauna da

Caatinga.

Objetivo
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Metodologias ativas
As metodologias ativas são ferramentas essenciais na construção do Guia didático, pois elas permitem acompanhar o desenvolvimento dos alunos até os objetivos

aprendidos, mas para isso as atividades propostas fazem com que o aluno seja proativo em suas decisões de acordo com o avanço em sua aprendizagem, vale reforçar que o (a)

professor(a) é peça fundamental nesse processo, pois o seu papel é ajudar os alunos superarem sua dificuldade a partir de orientações e matérias complementares que os

desafiem, estimulando assim no processo de aprendizagem (MORAN;2018).

As metodologias ativas aproximam-se cada vez mais dos espaços formais de ensino, por trazerem contribuições positivas nos processos de ensino e de aprendizagem.

Estratégias de ensino norteadas pelo método ativo têm como características principais: o aluno como centro do processo, a promoção da autonomia do aluno, a posição do

professor como mediador, ativador e facilitador dos processos de ensino e de aprendizagem e o estímulo à problematização da realidade, à constante reflexão e ao trabalho em

equipe (DIESEL; MARCHESAN; MARTINS, 2016).

A principal característica da abordagem por metodologias ativas de ensino é colocar o aluno como principal responsável pela própria aprendizagem, que passa a ter

participação efetiva na sala de aula, já que exige do estudante ações e construções mentais variadas: leitura, pesquisa, comparação, observação, imaginação, obtenção e

organização dos dados, elaboração e confirmação de hipóteses, classificação, interpretação, crítica, busca de suposições, construção de sínteses e aplicação de fatos e princípios a

novas situações, planejamento de projetos e pesquisas, análise e tomadas de decisões (SOUZA; IGLESIAS; PAZIN-FILHO, 2014).

As metodologias ativas serão aplicadas para ampliar a aprendizagem dos alunos, essas metodologias podem ser classificadas em três conceitos-chave, o primeiro tipo é

conhecido por maker que aborda a criação a partir da reflexão; no conceito designer o aluno é estimulado a participar de atividades significativas, por último o conceito de

empreender que visa o teste das ideias, a correção de erros e ação com significado (MORAN, 2018).
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Metodologias ativas

No guia aqui proposto as metodologias estarão presentes nas atividades, e de acordo com a resolução de cada situação problema, o aluno pode ampliar o seu

conhecimento na ecologia e principalmente na Caatinga. As ações permitem derrubar o ensino tradicional, onde o aluno em geral recebe um grande volume de informação,

mas absorve apenas uma pequena parcela e com o tempo acaba eliminando essa informação por não perceber sua aplicação no dia a dia, nessa situação as metodologias ativas

podem atuar através do desenvolvimento da leitura e escrita, criando uma base consistente que poderá evoluir de acordo com o ritmo de cada aluno (MORAN, 2018).

As metodologias ativas permitem a associação entre aprendizagem individual do aluno com o aprender em grupo, ou seja, o indivíduo escolhe o caminho que deve

seguir durante o aprendizado seguindo o seu próprio ritmo e uma vez adquirido o conhecimento ele socializará com os colegas da turma, nesse momento a aprendizagem

ocorrerá pelo compartilhamento do conhecimento entre os seus pares. Esse compartilhamento pode ocorrer por diversas estratégias, através de situações problemas, desafios,

debates, aprendizagem por times ou em pares, e em jogos. O professor atua de forma direta apresentando situações problemas, mas, além disso, atua orientando e ajudando na

síntese e na compreensão da informação (MORAN, 2018).

Para cada aula é possível aplicar um ou mais metodologia

ativa e os tipos utilizados são:

• Aprendizagem invertida,

• Aprendizagem em pares ou times (TBL),

• Aprendizagem baseada em problemas (PBL),

• Aprendizagem por gamificação,

• Aprendizagem por projeto.

De acordo com Moran (2018) as metodologias ativas podem abordar as seguintes linhas:

aprendizagem invertida, aprendizagem em pares ou times (TBL), aprendizagem baseada em

problemas (PBL), aprendizagem por gamificação e aprendizagem por projeto. Cada linha dessas

permite aplicar uma metodologia diferente em sala, sendo elas adequadas aos níveis dos alunos,

permitindo ao professor adequar cada uma das ferramentas, respeitando a dificuldade

apresentada por cada indivíduo durante o desenvolvimento das atividades propostas pelo guia.

As metodologias ativas propostas no guia possuem características distintas, e em

determinadas dinâmicas é possível ocorrer o uso de mais de uma metodologia, sendo:
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Metodologias ativas

A SALA DE AULA INVERTIDA, ou flipped classroom, é uma metodologia ativa que surge a partir do ensino híbrido, nessa metodologia a tecnologia é uma forte

aliada, principalmente a internet, pois mistura a experiência digital com a sala de aula, potencializando o aprendizado. O método da aprendizagem invertida consiste em

dois momentos , no primeiro o aluno apresenta uma atitude autônoma onde ele realiza diversas pesquisas de um tema especifico antes da aula em grupo, nesse estudo ele

aproveita materiais da internet, as pesquisas realizadas servem como base para o debate que ocorrerá em sala de aula. É justamente na sala de aula que o conhecimento será

plenamente assimilado, nesse momento o aluno deve compartilhar com o grupo as informações que ele adquiriu, expressando assim a sua compressão em relação ao tema,

o(a) professor(a) pode também participar desse processo ativamente a partir da troca saberes com o os colegas.

Para que a sala de aula invertida seja efetiva é preciso que os alunos apoiem a proposta e participem ativamente do desafio. O aluno é o principal responsável pela

qualidade do ensino que irá receber, pois ele irá determina o ritmo da aprendizagem em vista das pesquisas que vem realizando, nesse contexto o(a) professor(a) deve

realizar um planejamento capaz de ligar os temas propostas de forma dinâmica e didática.

➢ O material da pesquisa é a base para o debate em sala de aula.

➢ O aluno realiza uma pesquisa de um tema antes do momento da sala de aula.

➢ As TIDCs são ferramentas essenciais para que ocorra a pesquisa.

➢ Compartilhar as informações de maneira simples permite ampliar o aprendizagem.

➢ O aluno é o principal responsável pela qualidade do ensino pois ele determina o ritmo da aprendizagem.

➢ O professor(a) deve realizar um planejamento capaz de ligar os temas propostas de forma dinâmica e didática.
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Metodologias ativas

A APRENDIZAGEM EM PARES OU EM GRUPO é uma metodologia que permite facilmente a socialização de informações e essa troca ocorre de maneira

simples e adequada a um tipo de comunicação presente no grupo. E essa comunicação permite a formação de um pensamento critico pelos alunos, mas para que a

metodologia seja efetiva deve ser bem planejada e para dar inicio o(a) professor(a) devem apresentar questões motivadoras para o tema estudado e de acordo com as

resoluções apresentadas pelos alunos ele(a) deve realiza esclarecimentos pontuais e com permitir uma reflexão.

➢ As informações apresentadas pelos alunos são interligadas pela ação do professor, essa relação permite uma

compreensão maior do tema. Essa metodologia permite SOCIALIZAR informações , através de uma troca

entre alunos que estão em nível bem próximo.

➢ O(a) professor(a) apresenta questões motivadoras para o tema estudado, estimulando o debate.

➢ A comunicação entre alunos e professor(a) permite a formação de um pensamento critico
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Metodologias ativas

A APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS é um pouco parecida com a ABP, essa em questão exige que os alunos coloquem a mão na massa, a

aprendizagem baseada em problemas tem por base a parte teórica durante a resolução de casos. E na maior parte das situações o método permite o envolvimento de outras

disciplinas, promove a interdisciplinaridade, que por sua vez é um dos pontos exigidos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A construção do conhecimento

ocorre através de debates e discussões em grupo, mas antes que ocorra o debate de ideias entre os alunos, cada aluno precisa estudar um determinado assunto antes da aula.

Logo após cada aluno deve trazer para o grupo suas dúvidas e dificuldades, é nesse ponto que o conhecimento será desenvolvido pois a troca de informações

permitirá uma nova reformulação de conceitos e por fim ocorrendo a assimilação. O formato dessa metodologia permite a integração de outras disciplinas, permitindo ao

aluno interligar a informação com diversas áreas do conhecimento, com isso a participação de cada aluno é essencial para quebrar o paradigma do ensino tradicional onde o

aluno participa apenas como um recipiente para informações.

➢ O método permite o envolvimento de outras disciplinas, promovendo a interdisciplinaridade.

➢ A construção do conhecimento ocorre através de debates e discussões em grupo..

➢ O conhecimento é desenvolvido pela troca de informações permitindo a assimilação de novos conceitos.

➢ O aluno traz para o grupo as suas dúvidas e dificuldades, e a partir das discursões é possível reestruturar um

conceito.
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Metodologias ativas

A GAMIFICAÇÃO é o método pelo qual o(a) professor(a) utiliza elementos dinâmicos para desenvolver o conhecimento, a base para essas atividades são os jogos

e esses promovem um certo nível de desafio. A metodologia é permite o maior engajamento, a motivação e a dinamicidade, essa aprendizagem tem como ideia central a

resolução de problemas de maneira criativa. As atividades propostas pelo(a) professor(a) cria situações que gamifica aspectos normais de sala de aula, de certa maneira um

tema é abordado e pontos básicos para sua compreensão são distribuídos em forma de dinâmicas criativas.

O desafio surge pela necessidade de atingir a resolução da problemática, nesse ponto ocorre um maior engajamento na sala de aula, pois eles unem-se por um objetivo

em comum.

➢ O desafio surge pela necessidade de atingir a resolução da problemática.

➢ A metodologia é permite o maior engajamento, a motivação e a dinamicidade, com ideia central a resolução

de problemas de maneira criativa.

➢ O(a) professor(a) utiliza elementos dinâmicos que desenvolvem o conhecimento, a base para essas atividades

são os jogos e esses promovem um certo nível de desafio.
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Metodologias ativas

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS (ABP), é uma metodologia também é conhecida por PROJECT-BASED LEARNING (PBL), o método estimula os

alunos desenvolverem o conhecimento de maneira colaborativa, a interação com os colegas permite também o desenvolvimento individual. Nesse tipo de aprendizagem é

esperado a apresentação de um projeto físico, como se fosse um produto. Os alunos devem criar, explorar e testar as hipóteses geradas a partir da situação problema, podem

também buscar diversas tecnologias para facilitar o processo, não ficando restrito ao material proposto pelo(a) professor(a).

Essa metodologia permite o desenvolvimento do pensamento investigativo, essencial para a resolução das atividades. A essência para esse método de aprendizagem

é possibilitar ao aluno o desenvolvimento de habilidades que possibilite o protagonismo, isso não que dizer que o(a) professor(a) não estará presente no processo, ao

contrario ele(a) devem atuar orientando o caminho a seguir, dando feedbacks

➢ O desenvolvimento do pensamento investigativo

➢ O desenvolvimento de habilidades que possibilite o protagonismo,

➢ A apresentação de um projeto físico, como se fosse um produto.

➢ O(A) professor(a) não estará presente no processo, ao contrario ele(a) devem atuar orientando o caminho a

seguir, dando feedbacks

➢ Os alunos devem criar, explorar e testar as hipóteses geradas a partir da situação problema
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Atividade 01 – A Ecologia do sertão.

ORIENTAÇÕES

A primeira atividade deve iniciar com o(a) professor(a) apresentando o Guia prático da Caatinga para a turma, os alunos vão conhecer o material

que utilizarão na próximas aulas, após a apresentação inicia-se uma leitura em grupo de um texto retirado do site do Ministério do Meio Ambiente com o

título: Contribuições dos ecossistemas para a sociedade. Após a leitura o (a) professor (a) promove um debate sobre as ideias apresentadas no texto,

fazendo o paralelo com as opiniões dos alunos.

Conforme as discussões ocorrem o (a) professor (a) deve inserir conceitos básicos da Ecologia no diálogo, procure conceituar o ecossistema, a

cadeia alimentar, os níveis tróficos, a formação da teia alimentar e por fim, o fluxo de energia. Esses conceitos são abordados no guia didático, utilizando

as imagens para facilitar a compreensão. É importante que o aluno saiba não apenas diferenciar os conceitos, mas também os identificar no mundo real, ou

que seja capaz de associar o conhecimento cientifico com o seu dia a dia, ou seja, que ele procure colocar elementos que estão presentes no espaço em que

vivem.

Como atividade os alunos devem elaborar esquemas que representem a cadeia alimentar, a teia alimentar e o fluxo de energia; cada esquema deve

vir com uma breve explicação do conceito abordado. Os esquemas devem ser produzidos em folhas de oficio (A4), estimule a utilizarem cores diversas e

que coloquem legendas em suas representações, os esquemas na pratica são os mapas mentais, mas não confunda essa estrutura com os mapas

conceituais, pois possuem características diferentes. Em especifico os mapas mentais representam um sistema de diagrama que funciona como uma

representação gráfica das ideias, essas são organizadas em torno de um ponto em comum, assim as ideias apresentadas são objetivas e diretas.
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ORIENTAÇÕES
Ações:

• Apresentação do Guia.

• Aula expositiva: Fundamentos da Ecologia.

• Debater o texto: Contribuições dos ecossistemas

para a sociedade.

• Elaborar um mapa mental.

• Objetivos:

• Introduzir o conteúdo Bioma Caatinga.

• Destacar os conceitos ecológicos.

• Debater a importância do meio ambiente para a

qualidade de vida.

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo.

A o método avaliativo da aula deve levar em consideração o domínio nos conceitos, a

clareza nas informações apresentadas nos esquemas e durante a participação do debate o(a)

professor(a) avaliar a postura do aluno, observando a sua atuação e contribuições durante a

discursão.

Nessa atividade a competência explorada é a da área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da

biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científicas

tecnológicas – o desenvolvimento dessa competência permite ao aluno associar identificar

elementos na natureza e associar aos conceitos fundamentais da ecologia. Por isso devem

desenvolver habilidades que permitam identificar as adaptações dos organismos que desenvolvem

em resposta ao ambiente em que vivem, em especial os ambientes brasileiros e uma vez

compreendendo esse ajuste delicado entre organismo e ambiente será capaz de compreende a

importância de preservar e conservar a natureza, uma vez que entenderá que ele mesmo faz parte

do ecossistema.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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ORIENTAÇÕES

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Os MAPAS MENTAIS foram

desenvolvidos por Tony Buzan, segundo

Alcantara (2020), sua construção inicia em

uma ideia central e partir dela surgem

ramificações organizando as ideias por

meio da associação. Em cada unidade

encontramos termos que podem ser uma

única palavra ou uma frase reduzida, os

conceitos abordados são organizados me

sequência facilitando assim a

memorização.

https://geekiegames.geekie.com.br/blog/como-fazer-um-mapa-mental/



O texto a seguir é um artigo retirado do 

site do ministério do meio ambiente, 

como sugestão disponibilize aos alunos 

antes da primeira aula proposta nesse guia.

O material permite ao aluno compreender 

um pouco a importância do meio ambiente 

para a sociedade.

https://mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-

e-da-biodiversidade/contribui%C3%A7%C3%B5es-dos-

ecossistemas-para-a-sociedade.html

Contribuições dos ecossistemas para a sociedade

No mundo inteiro as pessoas se beneficiam e dependem da natureza de inúmeras formas. O acesso à água doce, a

alimentos, a solos férteis, aos serviços de polinização ou ainda o bem-estar proporcionado pelo contato de lazer e espiritual

com áreas naturais são apenas alguns exemplos de uma infinidade de benefícios, chamados de serviços ecossistêmicos. O

desenvolvimento e o bem-estar das sociedades humanas estão invariavelmente ligados aos ecossistemas. O reconhecimento

dessa correlação constitui um fator importante para o planejamento de um desenvolvimento que incorpore os três pilares da

sustentabilidade: crescimento econômico, equidade social e conservação ambiental.

A gestão dos ecossistemas visando sustentar o fluxo de serviços prestados à sociedade é recomendado por diversos

acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Essa integração dos ecossistemas no planejamento de ações dos setores

público e empresarial atende as metas da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS). Além disso, contribui para a mitigação e adaptação à mudança do clima, por meio de soluções baseadas na

natureza.

A integração sistêmica da biodiversidade é importante em todas as etapas dos ciclos de políticas, planos, programas,

independentemente do processo ser conduzido por governos, empresas ou outras organizações. O reconhecimento das relações

de dependência e de impacto de setores econômicos, como a agricultura, a pesca, o turismo, a mineração, a energia e os

transportes, com os ecossistemas contribui para a adoção de estratégias de redução dos impactos negativos que os setores

produtivos podem exercer, e para a própria manutenção desses setores.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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A vegetação nativa, por exemplo, assume um papel essencial na

manutenção da oferta de água, na fertilidade do solo e na polinização,

serviços que são essenciais para população em áreas rurais e à produtividade

do setor agrícola. Outro exemplo é a interligação entre a biodiversidade e o

setor do turismo, pois um ambiente natural saudável e funcionando

adequadamente mantém seu potencial de atração turística.

O valor do chamado “capital natural” tem sido frequentemente

negligenciado nos processos de tomada de decisão política e econômica. É

necessário mudar a visão de que os serviços ecossistêmicos são um “luxo”

que os planejadores do desenvolvimento não podem se dar, para a visão de

serem uma necessidade na qual precisam investir, pois caso não o façam, os

prejuízos e investimentos futuros tendem a ser muito maiores.

Reconhecer a correlação entre os objetivos de desenvolvimento, o

bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos pode significar a diferença

entre uma estratégia de desenvolvimento bem ou malsucedida.
https://mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da-

biodiversidade/contribui%C3%A7%C3%B5es-dos-ecossistemas-para-a-sociedade.html

Fonte: Infográfico integrado no Sumário para Tomadores de Decisão (STD) do 1º Relatório sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.

33

https://mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da-biodiversidade/contribui%C3%A7%C3%B5es-dos-ecossistemas-para-a-sociedade.html


Observe os 

elementos gerados 

pela degradação do 

ambiente.

Compreenda que os 

danos causados ao 

ambiente mantém os 

efeitos por anos e 

ocorre em diversas 

regiões, ocorrendo 

um efeito dominó.

Observe que

ações sustentáveis

permitem um

nível de

segurança elevado

em diversos

segmentos dentro

da sociedade.

Entenda que 

investir na 

preservação e 

conservação do 

meio ambiente 

proporciona o 

desenvolvimento 

da sociedade.

SUGESTÃO 

UTILIZE O 

INFOGRÁFICO PARA 

INICIAR O DEBATE, 

SE POSSIVEL 

PROJETE A IMAGEM 

PELO DATASHOW.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Introdução a ecologia.

O termo “ecologia” (do grego oikos, “casa”, e logos, “estudo”) foi utilizado no ano de

1866 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel (Odum; Barrett, 2015). Essa área do conhecimento busca

entender como ocorre a interação entre os seres vivo e o ambiente, levando em conta os fatores

bióticos e os abióticos que consistem nos componentes não vivos, como a luz, o solo, a água e o

ar. Então a interação que ocorre entre os diversos organismos estabelecem um sistema complexo

denominado por ecossistema.

O ecossistema pode ser compreendido pela analise a partir de organismos individuais ou

por grupos, nessa condição forma-se então os níveis ecológicos que de acordo com Ricklefs

(2010) surgem a partir dos seres individuais até as populações e as comunidades, que em conjunto

estabelecem um ecossistema que pode ser terrestre ou aquático.

Os níveis ecológicos correspondem a produtores, consumidores e decompositores, essas

definições tem por base a nutrição apresentada por esses indivíduos, logo de acordo com o tipo o

organismo terá uma posição diferente na cadeia alimentar. Compreende-se que de acordo com o

nível trófico uma parcela da energia digerida pelos animais ou transformada pelo vegetais seja

transferida para o ambiente uma boa parte utilizada para as atividades metabólicas do organismo,

essa situação caracteriza o fluxo de energia (Odum; Barrett, 2015).

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Analisando um ecossistema é possível perceber os seguintes

componentes:

❖ SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (p. ex., CO2, N, P, H2O) „

❖ SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (proteínas, carboidratos, lipídios,

substâncias húmicas)

❖ PRODUTORES, que são organismos capazes de produzir seus

nutrientes, podendo ser os seres fotossintetizantes ou

quimiossintetizantes, sendo de acordo com o substrato que utilizam como

matéria prima.

❖ CONSUMIDORES são os organismos heterotróficos, ou seja, são

indivíduos que necessitam adquirir material orgânica para extrair os

nutrientes.

❖ DECOMPOSITORES, são em geral microrganismos capazes de

decompor a matéria, uma parte é absorvida para seu metabolismo e a

outra é dispersada para o ambiente, esse processo estabelece um ciclo

continuo.

(Odum; Barrett, 2015)

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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POPULAÇÃO

É um conjunto de indivíduos que pertencem a mesma espécie, seu tamanho é de acordo com a capacidade

produtiva de nutrientes, assim como também a existência de predação.

(Odum; Barrett, 2015)

ECOSSISTEMA

É formado a partir das interações entre as comunidades com o ambiente, nesse caso há uma ligação direta

com os fatores abióticos de uma área especifica

(Odum; Barrett, 2015)

BIOSFERA

É a interação entre os diverso tipos de ecossistemas presentes no planeta, o termo biosfera significa

“ESFERA DA VIDA”

(Odum; Barrett, 2015)

COMUNIDADES

São formadas a partir do agrupamento de diversas populações que habitam na região, essas são capazes de

interagir e algumas situações pode surgir até mesmo uma dependência para a existência de ambas as populações

(Odum; Barrett, 2015)

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Decompositores

.

PRODUTORES

TEIA ALIMENTAR

As cadeias alimentares apresentam um

crescimento linear, mas compreende que essa

representação não condiz com a realidade pois os seres

vivos podem apresentar interações diversas, essa

diversificação possibilita a formação de uma rede

biológica que se assemelha a uma teia. Estudar essa TEIA

ALIMENTAR permite entender como diversos organismos

se comportam em determinada circunstância.

A remoção de um individuo pode representar um

desequilíbrio extremo, pois esse organismo pode ser uma

espécie central e nessa condição se for eliminado pode

afetar toda a teia alimentar. Em algumas situações as

plantas ocupam essa posição central, no caso elas podem

oferecer diversas formas de alimentos, frutos, sementes, ou

folhas, que podem ser específicos para organismos

distintos e nesse caso sua eliminação afetaria o

fornecimento de alimento para vários organismos de uma

vez só.
As SETAS representam as possíveis interações que podem ocorrer.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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O fluxo energético consiste no movimento realizado pela energia através dos organismos ou até mesmo para o ambiente, observa-se que a transferência não apresenta

um volume regular e isso ocorre porque parte da energia utilizada pelo organismo é para seu metabolismo, usando em suas atividades vitais e o no desenvolvimento, além

disso uma pequena parte da energia é liberada para o ambiente. Assim a transição da carga energética segue através da cadeia alimentar, podendo assim estabelecer uma rede

onde diversas comunidades podem interagir formando um ecossistema complexo (Odum; Barrett, 2015)

A base para essa cadeia alimentar são os produtores, esses indivíduos em sua maioria são autotróficos e por isso acabam apresentando maior carga energética, mas

conforme seguimos os níveis da cadeia alimentar percebe-se que os consumidores (heterotróficos) recebem uma carga energética menor e conforme eleva-se o nível do

consumidor ( secundário, terciário ou quaternário) a redução energética é mais intensa, com isso há uma maior necessidade em consumir mais alimento (Odum; Barrett, 2015)

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel.

A segunda atividade inicia-se com o (a) professor (a) falando um pouco sobre a literatura de cordel, nesse momento é importante valorizar esse tipo de literatura que faz

parte do contexto cultura do nordestino. O(A) professor(a) convidará os discentes a realizarem uma leitura em grupo do cordel conhecido por Caatinga Declarada, de Paulo

Tarcísio Freire de Almeida.

A leitura do cordel inicia-se com o (a) professor(a) e os alunos dão continuidade, em seguida são divididos em pequenos grupos, eles são orientados a realizarem um

fichamento das informações apresentadas. Para elaboração do fichamento deve-se ter o primeiro contato com o texto através de uma leitura rápida, no caso em grupo. Nesse tipo

de leitura é possível desenvolver uma breve compreensão do assunto abordado, a partir desse ponto os alunos são orientados a anotarem os termos que desconhecem no cordel.

Os alunos devem organizar as informações principais e cada grupo deverá repassar essas informações para uma folha de oficio (A4), as informações são discutidas por

toda a turma, nesse ponto a participação do(a) professor(a) é essencial para mediar e estimular a discussão, assim como tirar dúvidas que possam surgir. O uso do cordel permite

trazer a cultura regional para a discussão, então dentro da leitura identificamos alguns conceitos que envolvem ecologia, a socialização das informações entre os alunos durante o

debate estimula um desenvolvimento mais eficiente e eficaz.

Nessa atividade é esperado que os alunos tenham noção dos conceitos fundamentais da ecologia, por exemplo, que entendam como funciona a cadeia e a teia alimentar,

assim como os níveis tróficos e o fluxo de energia. Compreendendo esses conceitos eles serão capazes analisar situações problemas, além de interpretar, avaliar ou planejar

intervenções científicas tecnológicas.

ORIENTAÇÕES
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ORIENTAÇÕES
Ações:

• Leitura do cordel Caatinga Declarada

na integra.

• Fichamento das informações

apresentadas no cordel.

• Debate sobre as informações

apresentadas pelos fichamentos das

equipes.

Objetivos:

• Introduzir informações sobre o Bioma

Caatinga.

• Estabelecer um debate, discutindo

assim sobre as riquezas da Caatinga

(sensibilização).

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo.
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Para avaliar o desenvolvimento da turma e do aluno,

o(a) professor(a) deve observar a capacidade dos alunos em

relacionar o conhecimento cientifico com as informações

apresentadas no cordel, já no fichamento observe se os alunos

conseguem organizar as informações e descrever algumas

características apresentadas no cordel.

Para estimular o debate o(a) professor(a) pode fazer as

seguintes perguntas:

➢ Qual origem do nome Caatinga?

➢ Onde esse bioma pode ser encontrado?

➢ Como é o ambiente da Caatinga? Quais são suas

características?

➢ Quais as mudanças causadas durante o período chuvoso

na Caatinga?

➢ O que são plantas xerófilas?
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Os poemas de literatura de cordel são marcados por fortes

elementos da cultura brasileira, com temas que incluem fatos do cotidiano,

episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre outros. A sua escrita conta

com linguagem coloquial, uso de humor, ironia e sarcasmo. Também há

presença de rimas, métrica e oralidade.

Esse modelo de literatura atinge às camadas mais desfavorecidas de

leitura, uma vez que os folhetos são lidos em lugares públicos. Ajudam na

disseminação de hábitos de leitura e luta contra o analfabetismo. Possuem tom

de crítica social, com textos que tratam sobre temas políticos e que trazem a

opinião do autor. São consideradas obras didáticas e educativas.

Além do Nordeste, atualmente a literatura de cordel pode ser

encontrada no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ela pode ser

adquirida em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações

dos cordelistas. Também pode ser encontrada na internet. Apesar do avanço da

tecnologia, a literatura de cordel é escrita e divulgada nas redes sociais pelos

seus criadores.

FONTE:https://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/

Dica para leitura do cordel.

Qual é a melhor maneira de ler a poesia de cordel para os alunos em sala de sala?

O ideal é que você prepare a leitura com antecedência para dar o devido destaque ao ritmo e à

musicalidade proporcionados pelas rimas. Treine a entonação, lembrando-se sempre de que é

recitando de modo expressivo que os cordelistas atraem compradores para os seus folhetos. O

professor deve atuar como modelo de leitor, questionando as intenções do autor ao escolher

determinadas expressões e ajudando na construção do sentido (leia a sequência didática).

Informe-se sobre a história e a estrutura poética. Se contar com os recursos necessários,

reproduza gravações de cordel em sala de aula. Assim, os alunos terão referências da relação

entre o texto e a oralidade típica do gênero.

E os estudantes, como devem fazer a leitura?

Ler em voz alta é bom, já que o cordel está fundamentado na oralidade. "Pedir que os alunos

levem cordéis para casa e leiam para seus pais é uma boa maneira de aproximá-los do gênero",

diz Hélder Pinheiro, professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/2049/ler-por-prazer-no-ritmo-do-cordel

https://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/
https://novaescola.org.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/literatura-cordel-629372.shtml


Inicio …

Amigos me deem licença

Pois agora eu vou falar

O tema hoje é caatinga

Se quiser pode anotar

Vem do Tupi-guarani

Por isso anote aí

Para depois se lembrar.

…

“Mata branca” digo agora

É seu significado

Aqui em nosso país

Está bem representado

Nos Estados do Nordeste

Terra de cabra da peste

Vou lhe dizer cada Estado.

....

Ação humana mudou

Cerca de oitenta por cento

Do que era original

Isso digo com lamento

Os recursos naturais

Com isso sofrem demais

As vezes falta alimento.

…

Áreas de conservação

Em número tem trinta e seis

Que é menos de um por cento

Vejam perdemos a vez

De um ar mais natural

E esse calor infernal

Foi o homem que assim fez.

…

Setecentos e tinta e quatro mil

De quilômetros quadrados

Corresponde a dez por cento

Do território marcado

Dentro do nosso país

O livro assim já me diz

E aqui está confirmado.

…

Falando em temperatura

São elevadas demais

Entre vinte e cinco graus

E vinte e nove é e outra mais

Solo raso e pedregoso

O clima a noite é gostoso

Rochas na frente e atrás.

…

Paraíba e Ceará

Pernambuco e na Bahia

Sergipe e Alagoas

Digo mais com alegria

No Estado Piauí

Caatinga tá por ali

Frio a noite fogo ao dia.

…

Pelo Rio Grande do Norte

Se estende lá a caatinga

Norte de Minas Gerais

Ela por lá predomina

As secas são prolongadas

Poeira sobe na estrada

E o semi árido é o clima.

…

Caatinga Declarada.
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As chuvas na região

Vem na chegada do ano

E tudo que estava seco

Vai logo ressuscitando

O mato seco enverdece

Os frutos logo aparece

A esperança voltando.

....

É que a recuperação

Do bioma em rapidez

Vai sim mudando a paisagem

Pau seco sem cor e vez

Vai logo brotando folhas

Ao ver a água em bolhas

Se acaba a “viuvez”.

...

Os problemas sociais

Na região são presentes

A baixa renda é um deles

Quem vive aqui sei que sente

Até escolaridade

Seja no sítio ou cidade

Pede atenção bem urgente.

…

Afinal em habitantes

Na caatinga e seus rincões

Vou dizer aproximado

Tem 25 milhões

Falta sim seneamento

Tem ruas sem calçamento

Políticos espertalhões.

…

Veja o Rio São Francisco

Um grande libertador

Trazendo água e progresso

Quem da água já usou

Fazendo irrigação

Viu progresso no seu chão

Tem poeta e cantador.

…

E as plantas da caatinga

Vou citar algumas delas

Xerófilas que se adaptam

À seca mas que são belas

Mas tem também umbuzeiro

E o mandacarú “flexeiro”

E muita planta amarela.

…

Mortalidade infantil

É alto o número, faz pena

É árido até no nome

Mas melhorou sei do lema

Se o povo aprender votar

E muito mais, se cobrar

Vai ver a situação “amena”.

…

Principal atividade

Na caatinga é a pecuária

Mas com a seca constante

Sem a água necessária

Prejudica a região

Isso já é tradição

O Gonzagão já cantava.

…

Caatinga Declarada.
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.A região da caatinga

Tem vaqueiro e aboiador

Violeiro e repentista

Que ao verso dá valor

E foi nessa região

Que viveu o Lampião

Que sua fama deixou.

…

Você que não conheceu

Não deixe o tempo passar

Marque com a sua turma

E venha sim passear

Conhecer belas paisagens

No São Francisco ás margens

Tomar banho e peixe assar.

…

Já a fauna da caatinga

Tem répteis representados

Por lagartos e por cobras

Roedores e por sapos

Tem cutia e tem gambá

Tatupeba e o preá

Arara azul e veados.

…

Árvores como umburana

Está na vegetação

Tem de 2 a 5 metros

Embeleza a região

As paisagens naturais

Na caatinga tem demais

Turismo boa opção.

…

Obrigado por me ouvirem

E aos que leram o cordel

Foi o que pude escrever

Olhando para esse céu

Azul de um sol escaldante

De um povo forte e vibrante

Pra quem eu tiro o chapéu.

…

Esse cordel foi escrito pelo 

pernambucano Paulo 

Tarcísio Freire de Almeida, 

um profissional formado 

em Letras e bacharel em 

Direito.

https://www.alagoasnanet.com.br/v3/a-caatinga-

declamada/

Caatinga Declarada.
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https://www.alagoasnanet.com.br/v3/a-caatinga-declamada/


SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: Associação
Caatinga, 2011. 54p.

.

SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a

Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza:

Associação Caatinga, 2011. 54p.

Semiárido, Caatinga e Sertão são

termos, muitas vezes, utilizados como

sinônimos. Porém, semiárido refere-se ao

clima dessa região. Caatinga é um termo mais

abrangente que envolve clima, relevo, solos,

vegetação e fauna.

Já o sertão, refere-se a qualquer região

distante de grandes centros urbanos, com baixa

infraestrutura e baixa densidade demográfica.

Além do Nordeste, o termo sertão também é

utilizado na região centro-oeste.
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A palavra Caatinga tem origem indígena e significa Mata Branca referindo-se assim ao aspecto apresentado pela sua

vegetação durante o período de seca. Nesse bioma é possível encontrar uma grande biodiversidade que se desenvolveu ao longo

de gerações como resultado de inúmeros processos adaptativos em resposta a escassez dos recursos hídricos (MAIA, 2004).

A Caatinga apresenta um clima semiárido, com temperaturas médias entre 25°C e 29°C, durante o ano. Os períodos de

seca podem durar em torno de 7 a 10 meses, estendendo até 12 meses sem que ocorra chuva, o período de estiagens pode passar

de dois anos em determinadas áreas. A seca é extrema, pois a precipitação de chuva anual não ultrapassa o nível de 800 mm nas

áreas de planície, já em áreas mais elevadas é possível atingir a precipitação de 1.200 mm (SEYFFARTH, 2012).

Esse bioma também é conhecido como semiárido brasileiro, apresentando uma grande biodiversidade que em resposta

as adversidades naturais desenvolvem diversos mecanismos adaptativos que possibilitam a sobrevivências durante a escassez de

chuva e a temperatura elevada. Assim essas especificidades permitem a formação de diversas espécies endêmicas e com isso o

surgimento de uma das maiores riquezas dos biomas brasileiros (SCHISTEK, 2012).
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvo

re/CONT000glz1ehqv02wx5ok0f7mv200nvg0xn.html

O Nordeste apresenta um ambiente bastante diferente quando comparamos com outros biomas mundiais, pois é uma região semiárida contornada por outros tipos de

ecossistemas, a exemplo o cerrado e mata-atlântica, essa configuração possibilita abrigar duas importantes espécies de aves, a arara-de-lear e a arara-azul, essas conhecidas como

espécies-bandeiras, ou seja, com a imagem delas é possível agregar um valor econômico ambiental e por consequência tornando-as símbolos para a preservação do ambiente

(CI-BRASIL, 2003)

O que é a Caatinga ?
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Na caatinga o clima predominante é o semiárido, devido essa condição a região apresenta uma precipitação de chuva em torno de 800 mm de água por ano, anos

chuvosos podem chegar até 1000 mm, já nos anos de escassez a precipitação é em torno de 200 mm. Esse baixo volume de água acaba por influenciar na temperatura da região

que fica entre 25°C a 30°C, porém deve-se compreender que a sensação térmica pode atingir facilmente até 40°C. O ponto interessante é que em algumas regiões o solo pode

atingir até 60°C e com isso o processo de evaporação é acelerada. O período de chuva é registrado durante os meses de janeiro a maio, um período bastante curto, durante a seca o

período inicia em junho até dezembro e assim um média de 7 meses de escassez de chuva, alguns podem chegar até 9 meses.

Caatinga uma beleza rara.
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As serras e chapadas são grandes barreiras para as nuvens carregadas de umidade

vindas do oceano em direção o interior. Quando nuvens encontram essas barreiras, a

umidade em forma de vapor se condensa formando chuvas. A medida que as nuvens

sobem, vão perdendo a umidade, o que dificulta a ocorrência de chuvas do outro lado

da barreira, ficando essa região marcada pela seca (é o que ocorre na depressão

sertaneja). Porém, a barreira, quando possui mata conservada, absorve a água,

armazenando-a na serra e liberando aos poucos através das nascentes.

Fonte: SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: 

Associação Caatinga, 2011. 54p.



A Caatinga é um bioma único, suas características geram um

condição bastante peculiar, exemplo disso é a grande variedade existente nos

tipos de solos, essa diversidade está presente nos minerais, nas profundidade

e nas texturas, nesse ultimo ponto é uma característica essencial para a

retenção de agua no solo.

Além do pontos citados a posição da Caatinga também gera uma

condição peculiar, no caso sua região tem interação direta com mais três

tipos de biomas, no caso temos o Cerrado, a Floresta Amazônica e a Mata

Atlântica. Logo a interação entre esse biomas gera condições singulares para

o surgimento de espécies endêmicas, em resumo esses organismos estão

adaptados a ambientes com características estritamente especificas.

Então devido ao endemismo esse bioma é extremamente rico

quando comparado a outros biomas, esses organismo chamam bastante

atenção em seus mecanismos adaptativos, ponto esse muito delicado no

sentido de quem uma alteração em seu habitat pode facilmente causar um

desequilíbrio ambiental.

Caatinga uma beleza rara.
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Atividade 03 – O Semiárido em jogo.

Na terceira atividade os alunos começam a estudar os ciclos Biogeoquímicos, o(a) professor(a) apresenta as

principais características do ciclo do carbono, do nitrogênio e da água. Os alunos devem aprender como os ciclos

funcionam e quais os efeitos gerados pelos impactos ambientais, é interessante que o material teórico seja passado

para os alunos antes da aula, para reforçar a dinâmica solicite aos alunos para pesquisarem uma notícia sobre um

tipo de impacto ambiental, desta maneira é possível aplicar a metodologia da sala invertida

Após a aula expositiva sobre os ciclos biogeoquímicos os alunos são desafiados a participarem de um jogo

de perguntas e respostas, as questões devem explorar os conceitos fundamentais da ecologia, assim como as

características gerais do bioma Caatinga e o funcionamento dos ciclos biogeoquímicos, para ocorre o jogo a

dinâmica utiliza o aplicativo Plickers para gerenciar as perguntas e respostas.

ORIENTAÇÕES
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O aplicativo funciona captando através da câmera do celular as respostas dos alunos que são apresentadas por meio de placas com imagens codificadas, as

perguntas podem ser projetadas pelo Datashow ou a partir de cartões físicos, a dinâmica pode ocorrer na sala de aula e a turma deve ser dividida em pequenos grupos,

as perguntas são apresentadas para todos e em intervalos de trinta segundos eles deve expor as placas ao mesmo tempo.

As perguntas podem ser divididas em rodadas e conforme os alunos forem errando eles perdem o direito de continuar na disputa, a cada erro um membro do grupo

será eliminado, logo procure organizar os grupos com no máximo com quatro membros.

Ganha o jogo a equipe que apresentar mais membros e caso ocorra empate as perguntas continuarão até uma das equipes cometerem o erro. Com o final do

jogo é gerado um relatório com os acertos de cada grupo, esse relatório poderá auxiliar na avaliação do aprendizado dos alunos.

https://roboticabetim.com.br/beneficios-da-
gamificacao-na-educacao/
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As questões apresentadas são sugestões, elas devem ser adaptadas

a realidade de cada turma, é interessante que elas sejam de múltiplas

alternativas.

A base para as questões são:

➢ Quais são os componentes essenciais para a formação de uma cadeia

alimentar?

➢ As cadeias alimentares apresentam uma estrutura linear. Por que esse

formato?

➢ Como podemos definir uma teia alimentar?

➢ Como podemos explicar o fluxo de energia?

➢ Por que a Caatinga pode ser conhecida como mata branca?

➢ Em quais regiões do Brasil podemos encontrar o bioma Caatinga?

➢ Como podemos caracterizar o ambiente da Caatinga?

➢ Cite alguns exemplos de animais da Caatinga?

➢ Quais são os representantes da flora?

➢ O que são as plantas xerófilas?

https://heypeppers.com.br/blog/por-que-gamificar-a-educacao/



Nessa aula os alunos são avaliados a partir da resolução das questões e pela participação no jogo do

plickers. Durante a aula problemas são apresentadas e os alunos devem avaliar e escolher possíveis ações que

possam solucionar a situação, assim as questões apresentadas pelo plickers devem ser contextualizadas

envolvendo assim problemas ambientais com a realidade do aluno.

ORIENTAÇÕES
Ações:

• Aplicar o dinâmica com Plickers.

• Revisar os conceitos fundamentais da ecologia.

Objetivos:

• Estudar os ciclos biogeoquímicos.

• Recordar as características gerais da Caatinga.

• Recapitular os conceitos sobre cadeia alimentar, 

teia alimentar, níveis tróficos, fluxo de energia.

Metodologia aplicada(s):

• Gamificação

• Aprendizagem invertida
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https://www.lauracandler.com/plickers-made-easy-with-task-cards/

O Plickers é uma ferramenta que pode ser

utilizada via versão de web ou através de um

aplicativo para dispositivos móveis, sua característica

é permitir a realização de testes rápidos, perguntas são

realizadas e as respostas são apresentadas através de

placa codificadas, essas são escaneadas e o resultado é

gerado quase que imediatamente, é possível assim

saber o nível da turma em relação aos conceitos chaves

abordados durante a aula.



ATENÇÃO - ACESSE: www.plickers.com

➢ Primeiramente é preciso criar uma conta, o cadastro é simples e o(a) professor(a) se quiser pode usar o cadastro de uma conta do Google. Finalizando o cadastro é

necessário criar um PASTA, que será o local onde ficaram as questões no Plickers.

➢ As questões que pode ser criadas podem ser de dois tipos a primeira é de múltipla escolha e a segunda de verdadeiro/falso. Selecionando o tipo de questão o próprio

sistema lhe auxilia para marcar o gabarito.

➢ A pasta é usada para organizar as questões, mas se preferir é possível criar diretamente as questões.

➢ Criando a turma será possível inserir o nome dos alunos e ter o controle dos acertos e dos erros de todos os participantes.

➢ No cadastro da turma é possível o nome para turma, o ano/ série e o assunto das questões, no caso o sistema entende como a área do conhecimento de sua aula.

➢ No cadastro da turma pode-se nomear a turma, indicar a serie e o assunto das questões, ou no caso a área de conhecimento. Com a turma criada, surge uma página para ser

feito o cadastro dos alunos.

➢ Agora com as turmas e questões prontas no aplicativo, é possível partir para a parte pratica da dinâmica. Lembre que o aplicativo instalado no smartphone funciona apenas

para escanear as repostas dos alunos.

➢ É possível inserir os nomes no formato de lista, escritos um abaixo do outro e quando “salvar” todos alunos são inseridos de uma única vez. No modo individual, inserimos

o nome e sobrenome do aluno, os alunos cadastrados recebem uma numeração para identifica-los no registros das respostas.

➢ A última parte é a impressão dos cartões, na tela existe um link que irá direcionar para a área dos cartões, os impressos podem ser utilizados novamente pois eles não são

específicos para a turma que você criou. Mas atenção na quantidade que devem ser gerados e na ordem numérica que corresponderá ao aluno cadastrado.
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O ecossistema para funcionar perfeitamente precisa que os elementos químicos

circulem por todos níveis de organização dos seres vivos, assim os organismos apresentam

uma ligação direta ou indireta com o ambiente. A movimentação desses elementos pode

iniciar através do seu natural ou fazendo parte de algum tipo de composto inorgânico que é

essencial para as atividades metabólicas, esse movimento é caracterizado pelos ciclos

biogeoquímicos, perceba que a dinâmica estar relacionada com fatores biológicos, físicos e

químicos (ODUM e BARRET, 2015).

FONTE das imagens

https://ciencianautas.com/caatinga-cenario-de-degradacao-exploracao-ambiental-e-perda-de-biodiversidade/

https://ufal.br/ufal/noticias/2017/6/pesquisador-da-ufal-defende-emenda-que-torna-a-caatinga-patrimonio-nacional

Ciclos Biogeoquímicos
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https://www.estudokids.com.br/bacia-de-sao-francisco/

https://www.institutojurumi.org.br/2020/04/no-dia-da-caatinga-tres-curiosidades.html

De acordo com Odum e Barret (2015) os ciclos são formados a partir da

interação dos fatores bióticos e abióticos, podemos destacar os seguintes: ciclo da

água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Perceba que alterações

ambientais podem afetar diretamente os ciclos e com isso desequilibrando o

ecossistema regional ou até mesmo global, a exemplo o efeito estufa que afeta mais de

um ciclo.

https://ciencianautas.com/caatinga-cenario-de-degradacao-exploracao-ambiental-e-perda-de-biodiversidade/
https://ciencianautas.com/caatinga-cenario-de-degradacao-exploracao-ambiental-e-perda-de-biodiversidade/
https://ufal.br/ufal/noticias/2017/6/pesquisador-da-ufal-defende-emenda-que-torna-a-caatinga-patrimonio-nacional
https://www.estudokids.com.br/bacia-de-sao-francisco/
https://www.institutojurumi.org.br/2020/04/no-dia-da-caatinga-tres-curiosidades.html


Ciclos Biogeoquímicos

O CICLO DA ÁGUA, conhecido também por hidrológico, está ligado

ao processo de evaporação da água presente nas camadas liquidas do solo, essas

camadas podem ser definidas por rios, lagos, lagoas e açudes, a passagem do

estado liquido para gasoso permite a formação de nuvens e com a condensação

ocorre a formação da chuva fazendo com que a água em estado gasoso retorne

para o estado liquido e caia sobre a superfície terrestre, em alguns casos é

possível ocorrer a formação de granizo e ou de neve, essa variação dependerá da

temperatura ambiente (ODUM e BARRET, 2015).

A água quando retorna na forma de chuva permite a hidratação do solo, a

alimentação dos lençóis freáticos, lembrando que nesse caso é de suma

importância a presença de vegetais para favorecer no processo de infiltração. Uma

vez que a água retorne para o ambiente ela poderá ser incorporada pelos

organismos e a partir da evaporação ou transpiração iniciará todo o processo

novamente (ODUM e BARRET, 2015). Fonte: https://conceitos.com/ciclo-da-agua/
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Ciclos Água

CICLO CURTO OU PEQUENO

É aquele que ocorre pela

lenta evaporação da água dos mares,

rios, lagos e lagos, formando nuvens.

O CICLO GRANDE OU LONGO

É aquele que envolve a

utilização de água pelos seres vivos e

seu retorno através de processos

como transpiração e respiração.
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Ciclos Biogeoquímicos

A ação humana pode afetar diretamente o ciclo da

água, como exemplo podemos citar o desmatamento que

devido a eliminação das plantas em algumas regiões a

infiltração da água pelo solo acaba sendo afetada e com isso

os lençóis freáticos não são alimentados, no contexto social

o ato de desmatar zonas próximas de rios, lagos e açudes, a

eliminação da vegetação retira a barreira natural, ocorrendo

o assoreamento em rios e lagos e como consequência ocorre

as enchentes.

A poluição é outro problema gerado pela ação

humana, algumas indústrias despejam componentes

químicos direto na natureza e com isso rios, lagos, lagoas e

até mesmo os lençóis freáticos podem ser contaminados.

Quando esses componentes químicos são associados ao ciclo

da água diversos problemas podem ocorrer, como exemplo

podemos citar as chuvas ácidas ou a biomagnificação.
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Ciclos Biogeoquímicos

O artigo apresentado faz a diferenciação entre a bioacumulação em relação a biomagnificação.

O Bioacumulação e Biomagnificação

Profa. Dra. Rosalinda Carmela Montone

Bioacumulação é o termo geral que descreve um processo pelo qual substâncias (ou compostos químicos) são absorvidas pelos organismos. O processo pode ocorrer

de forma direta, quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente (solo, sedimento, água) ou de forma indireta pela ingestão de alimentos quem contém essas

substâncias. Esses processos frequentemente ocorrem de forma simultânea, em especial em ambientes aquáticos.

Biomagnificação (ou magnificação trófica) é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro ao longo da teia

alimentar. Assim, os predadores de topo têm maiores concentrações dessas substâncias do que suas presas.

60

Atividade 03 – O Semiárido em jogo.

http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/31-portugues/publicacoes/series-divulgacao/poluicao/811-bioacumulacao-e-biomagnificacao.html


Ciclos Biogeoquímicos

Embora, o termo "bioacumulação", possa ser confundido ou usado como sinônimo de “biomagnificação” ou mesmo “bioconcentração” existe uma distinção

importante entre esses termos. Bioacumulação ocorre num nível trófico e representa o aumento da concentração de uma substância nos tecidos ou órgãos dos organismos.

Bioconcentração ocorre quando as substâncias são absorvidas pelos organismos em concentrações mais elevadas do que o ambiente circundante. Assim, a bioconcentração e

a bioacumulação ocorrem dentro de um organismo, enquanto que a biomagnificação ocorre entre os diferentes níveis da cadeia alimentar (níveis tróficos).

Outra definição considera a bioacumulação como a soma dos dois processos. De certa forma a bioconcentração e a biomagnificação resultam em bioacumulação de

substâncias geralmente tóxicas para os organismos.

Para que esses processos ocorram, as substâncias devem ser lipossolúveis, ou seja, podem ser dissolvidas em gorduras, e dessa maneira fixar-se nos tecidos dos seres

vivos. As substâncias bioacumuladas geralmente não são biodegradáveis ou não são metabolizadas pelos organismos, de maneira que a sua taxa de absorção e

armazenamento é maior que a de excreção.

As classes de compostos com maior capacidade de bioacumulação são compostos cíclicos, aromáticos e clorados com moléculas grandes, ou seja pesos moleculares

maiores do que 236g/mol. Um exemplo muito conhecido é o pesticida DDT, que já foi banido ou restrito, mas continua presente no ambiente porque não é facilmente

destruído. A biomagnificação do DDT ocorre porque esse composto é metabolizado e excretado mais lentamente do que os nutrientes que são transferidos de um nível trófico

para o próximo. Assim, as aves e mamíferos, por ocuparem um nível mais elevado na cadeia alimentar, podem apresentar uma quantidade de DDT mais de um milhão de

vezes maior do que a quantidade encontrada na água do mar.

Fonte:http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/31-portugues/publicacoes/series-divulgacao/poluicao/811-bioacumulacao-e-biomagnificacao.html
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Ciclos Biogeoquímicos

NO CICLO DO CARBONO, esse elemento que é essencial para a

composição da maior parte das moléculas orgânicas, está presente na matéria

orgânica e na inorgânica, como também na atmosfera. Na forma gasosa o gás

carbônico que é uma das formas que encontramos o carbono, no ciclo o CO2

(gás carbônico) pode ser utilizado pelas algas, pelos vegetais e algumas

bactérias. Esses organismos são capazes de realizar a fotossíntese e nesse

processo metabólico ocorre a formação dos carboidratos e por consequência

liberando o oxigênio.

Os carboidratos são componentes orgânicos capazes de armazenar

energia, quando são degradados pela respiração celular o carbono é devolvido

ao meio físico na forma de CO2. Algumas ações humanas podem acelerar a

liberação do gás carbônico, a exemplo as queimadas, o uso dos combustíveis

fosseis ou a produção industrial, essa mudança pode afetar o ritmo na captação

do carbono pelos organismos fotossintetizantes, infelizmente o desmanto acaba

acentuando mais ainda essa problemática.
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Ciclos do Carbono
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Como o desmatamento afeta o ciclo da água?

O desmatamento, ou desflorestação, ilegal no Brasil é um dos grandes problemas ecológicos que o país enfrenta na atualidade. Várias são suas causas e elas têm peso distinto

nas diversas regiões, sendo as mais importantes a conversão das terras para a agricultura ou para a pecuária, a exploração madeireira ilegal, a grilagem de terras, a urbanização e a

criação de infraestruturas como pontes, estradas e barragens desordenados e sem estudos de impactos ambientais. São inúmeros os prejuízos causados pelo desmatamento, aqui

vamos destacar o impacto do desmatamento ilegal no ciclo da água.

Quando parte de uma floresta é removida, as árvores já não evaporam parte da água extraída do solo, resultando em um clima muito mais seco. O desmatamento reduz o teor

de água no solo e de águas subterrâneas, bem como a umidade atmosférica. Outra consequência é a redução da coesão do solo, de modo que a erosão, inundações e deslizamentos de

terra ocorram mais frequentemente. A redução da cobertura florestal reduz a capacidade da paisagem de reter a chuva. Em vez de prender a chuva, que depois se infiltra nos sistemas

de águas subterrâneas, as áreas desmatadas se tornar fontes de escoamento superficial da água, que se move muito mais rápido. O transporte mais rápido das águas superficiais pode

traduzir-se em inundações e cheias mais localizadas do que poderia ocorrer com a cobertura florestal.

O desmatamento não é um impacto ambiental isolado. Ele está intimamente ligado a outros danos ecossistêmicos, como a poluição, a invasão de espécies exóticas e o

aquecimento global, reage com eles e essa integração os reforça mutuamente, gerando efeitos negativos maiores do que a simples soma de seus componentes, efeitos que são muitas

vezes irreversíveis.

O desenvolvimento sustentável, que tem como meta o desenvolvimento econômico em parceria com políticas que visam à preservação do meio ambiente. Existem

desmatamentos que são realizados com ajuda de profissionais habilitados e até mesmo satélites, no qual cada arvore ganha um número e tem a sua localização geográfica

georreferenciada. São realizados através de estudos e não somente por decisão aleatória.

Vamos dizer não ao desmatamento ilegal!

Fonte: https://www.iguiecologia.com/como-o-desmatamento-afeta-o-ciclo-da-agua

https://www.iguiecologia.com/como-o-desmatamento-afeta-o-ciclo-da-agua/
https://www.iguiecologia.com/como-o-desmatamento-afeta-o-ciclo-da-agua


Ciclos Biogeoquímicos

Apesar disso a vegetação é capaz de realizar o sequestro de carbono, o CO2

da atmosfera terrestre através da fotossíntese é retido da atmosfera armazenado.

Nesse ponto o Caatinga também participa desse ciclo, pois o acumulo do carbono

pode ser observado na formação da madeira, na sua folhagem, na produção dos

frutos e das sementes. Assim o desmatamento que ocorre nessa região pode afetar o

sequestro de carbono, podendo até elevar a temperatura da região.

O CICLO DO OXIGÊNIO apresenta uma ligação direta como o ciclo do

carbono, isso é observado durante a fotossíntese onde um dos produtos finais é

justamente o gás oxigênio, esse gás por sua vez é utilizado pelos organismos

aeróbios no metabolismo celular. O oxigênio pode ser encontrado em compostos

orgânicos e inorgânicos, na atmosfera podemos encontrar em uma taxa de 20%,

sendo possível também ser encontrado em compostos como no monóxido de

carbono(CO) ou no dióxido de carbono(CO2).

Em resumo a vegetação é capaz de

realizar o sequestro de carbono, no caso

retirar o CO2 da atmosfera terrestre através

da fotossíntese, após a retirada esses

organismos conseguem armazenar em

torno de dois terços do carbono presente na

terra.

Nesse ponto o Caatinga também participa desse processo, pois o acumulo 

do carbono pode ser observado na formação da madeira, na sua folhagem ou nos 

frutos e nas sementes.
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Conheça a relação do ciclo do carbono e o efeito estufa

19 DE AGOSTO DE 2015

Caracterizado pelo aumento da temperatura média dos oceanos e do ar próximo à

superfície terrestre, o aquecimento global é um fenômeno que causa sérias alterações no

planeta, tais como: furacões, secas, enchentes, extinção de diversas espécies de animais,

derretimento das calotas polares, entre outras complicações graves.

O efeito estufa é apontado como um dos principais causadores do aquecimento global.

Isso porque ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a

utilização de determinados fertilizantes intensificam o efeito estufa — que, em níveis normais,

é essencial para a vida terrestre —, causando desequilíbrios ambientais.

Um dos maiores vilões deste agravamento do efeito estufa é o dióxido de carbono, um

gás gerado majoritariamente pelo ciclo do carbono, um processo de respiração em que as

plantas absorvem carbono, incorporam suas moléculas e liberam dióxido de carbono na

atmosfera. Parte do carbono absorvido é transferida para os animais que consomem as plantas

que, por sua vez, também liberam o carbono assimilado na atmosfera.

O ciclo do carbono é muito importante para a vida das plantas e animais

e a emissão do gás carbônico é considerada natural. Porém, a queima de

combustíveis e materiais orgânicos também é responsável por gerar grandes

quantidades de gás carbônico, causando os desequilíbrios ambientais associados

ao agravamento do efeito estufa.

Fonte: https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/conheca-relacao-ciclo-carbono-efeito-estufa

https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/aquecimento-global/
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/causas-consequencias-desmatamento/
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/conheca-relacao-ciclo-carbono-efeito-estufa


Ciclos Biogeoquímicos

O CICLO DO NITROGÊNIO assim como os outros é essencial para a existência dá vida, isso porque esse elemento é o componente principal para a formação das

proteínas, esse componente no corpo humano constitui cerca de 16%, na sua forma natural apresenta-se como um gás (N2).

Na condição gasosa esse elemento não é utilizado diretamente pela maioria dos seres vivos, na atmosfera ocupa uma media de 78% no ar atmosférico, para iniciar o ciclo

do nitrogênio depende da ação de um grupo especifico de bactérias que são capazes de realizar a fixação do N2 no solo ou em organismos que estão em simbiose, exemplo

algumas leguminosas apresenta um relação entre vegetais e bactéria no processo de fixação do nitrogênio.

A fixação do nitrogênio permite a retirada de cerca de 12%, de certa maneira é um valor pequeno mas que é complementado pela reciclagem do nitrogênio já presente na

matéria orgânica, nessa situação as bactérias decompositoras atuam oxidando o nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral e nesse estado é possível fazer com que os vegetais

consigam absorver através das raízes.

Quando o nitrogênio já incorporado nos organismos ele poderá retornar a traves do processo de desnitrificação, nesse processo algumas bactérias conseguem retirar o

nitrogênio da matéria orgânica e libera-lo para atmosfera. A fixação biológica é realizada pela ação de algumas bactérias capazes de incorporar o nitrogênio e transformá-lo em

compostos úteis para os outros seres. Essa fixação é quando o nitrogênio em sua forma gasoso é absorvido pelas bactérias, em seguida ocorre a transformação em compostos como

nitrato, amoníaco e nitrito.
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Ciclos Nitrogênio
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O amoníaco é um componente presente no solo e é retirado por algumas plantas através de suas raízes, essa

situação é possível devido a relação harmônica que ocorre entre as bactérias e esses vegetais, essa relação é

conhecida por simbiose.

Os vegetais são capazes de assimilar os nitratos que foram absorvidos por suas raízes, a incorporação

permite a produção de aminoácidos e outros componentes orgânicos, esse processo é conhecido por nitrificação. O

processo de nitrificação ocorre pela oxidação do amoníaco e como resultado temos o nitrato, essa é possível

devido a presença de bactérias nitrificantes.

A desnitrificação como foi comentada, lembrando que esse é o processo inverso da nitrificação, é desta

maneira que o nitrogênio retorna para a atmosfera em sua forma gasosa.
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Ciclo do Nitrogênio



Ciclos do Nitrogênio

As principais etapas do 

ciclo do nitrogênio são:

•Fixação.

•Amonificação.

•Nitrificação.

•Desnitrificação.
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Crescimento mal planejado afeta o ciclo de nitrogênio no planeta

Pesquisadores da América Latina alertam que crescimento mal planejado da região afeta a concentração do elemento. 

Consequências poderão ser sentidas em todo o planeta

Brasília – Pesquisadores latino-americanos se uniram para publicar um alerta sobre o impacto que o desenvolvimento acelerado da região exerce sobre o ciclo mundial do

nitrogênio. A mobilização teve início na Universidade de Brasília (UnB), onde alguns representantes da Iniciativa Internacional do Nitrogênio (INI, na sigla em inglês) se reuniram

em 2011 para debater o tema. O resultado do encontro foi um artigo aceito e publicado sábado pela revista Science, chamado “O desafio de nitrogênio da América Latina”, assinado

por cientistas da Argentina, Venezuela, Bolívia, México e do Brasil.

Segundo os especialistas, o elemento, essencial para o desenvolvimento das plantas, tem sua concentração alterada por fenômenos como a urbanização não planejada e o

desmatamento. Tais ações podem resultar na extinção de espécies de biomas como o cerrado, no agravamento do efeito estufa e em outras consequências ainda desconhecidas. Por

isso, a deposição de nitrogênio é considerada a terceira maior causa da perda de biodiversidade registrada na última década, atrás somente das mudanças no uso da terra e da

mudança climática.

“É importante colocar em uma revista como a Science, e chamar a atenção para o problema da América Latina. É uma situação complexa. A região vem avançando muito

em termos econômicos e sociais, mas ainda enfrenta problemas ambientais de países em desenvolvimento”, avalia Mercedes Bustamante, professora de ecologia da UnB e um dos

autores do trabalho. A especialista, que faz parte da INI, trabalha com o assunto há mais de 20 anos e é diretora de Políticas Públicas e Programas Temáticos do Ministério de

Ciência, Tecnologia e Inovação.
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Mesmo com as diferenças culturais e econômicas entre os países latino-americanos, a biodiversidade é um fator comum no subcontinente. O grupo internacional aponta

no artigo que essa riqueza depende da adoção de políticas públicas que garantam o balanço entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação dos sistemas naturais. “A

sociedade civil tem um papel muito importante na orientação e na cobrança”, acredita Mercedes. Além de investimentos na prevenção de incêndios florestais, o texto enumera

outras medidas urgentes como o uso eficiente da terra e de nutrientes na agricultura e a implementação de um sistema de tratamento adequado de esgoto.

O nitrogênio está presente nas plantas e nos seres vivos, formando um delicado ciclo em que a substância é transferida de um meio para outro: a planta que consome o

nutriente cresce e morre no mesmo solo, onde o elemento é novamente absorvido. “Todo mundo fala do carbono, mas o nitrogênio é o elemento mais versátil da natureza, é

quem trabalha mesmo”, compara o professor de ecologia Luiz Martinelli, da Universidade de São Paulo (USP).

Se uma floresta ou um combustível são queimados, por exemplo, o óxido nitroso é arrancado do seu meio e depositado na atmosfera. Dali, o nitrogênio agrava o efeito

estufa e nem sempre retorna para seu local de origem. “Ele volta pela chuva para biomas sensíveis que não deveriam recebê-lo, de altíssima biodiversidade. E o nitrogênio é

como um remédio: se usado na hora certa, no lugar certo, é benéfico. Fora disso, ele se torna um poluente”, ensina Martinelli.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/04/19/interna_tecnologia,373538/crescimento-mal-planejado-afeta-

o-ciclo-de-nitrogenio-no-planeta.shtml



73

Atividade 03 – O Semiárido em jogo.

Níveis perigosos

O tipo de atividade econômica e a concentração urbana de cada país criam um mosaico de questões particulares a ser resolvido e que afetam o cenário global. No

Nordeste da Argentina, por exemplo, a recente substituição de áreas nativas por plantações de grãos criou um grave dilema ambiental. A cada safra, um cenário menos fértil se

forma. “Na verdade, estamos perdendo nitrogênio, não ganhando”, lamenta a professora Amy Austin, da Universidade de Buenos Aires.

A especialista diz que ainda são necessários novos estudos para quantificar o estrago que a interferência no ciclo do nitrogênio tem causado na América Latina, mas alerta

que as atitudes precisam ser tomadas antes que a crise cause danos mais visíveis. “Há muitas coisas sobre esse tipo de práticas sobre as quais ainda não conhecemos o impacto.

Mas elas estão ocorrendo numa escala muito grande.” O grupo de pesquisadores estima que, no ritmo atual, metade dos pontos ameaçados de alta biodiversidade do continente

devem apresentar níveis perigosos de nitrogênio até 2050.

No cerrado, ambiente em que o nitrogênio é naturalmente escasso, seu excesso representa uma ameaça para as espécies nativas. O aumento da oferta da substância pode

favorecer o crescimento de espécies invasoras, que colocariam em risco o equilíbrio do bioma. “Isso já está ocorrendo, principalmente nas áreas próximas de centros urbanos. O

entorno da capital federal é uma área com potencial para o problema, pois as queimadas não estão só nos meios urbanos. Elas estão também no meio rural”, explica Gabriela

Nardoto, professora da UnB e também autora do artigo.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/04/19/interna_tecnologia,373538/crescimento-mal-planejado-afeta-

o-ciclo-de-nitrogenio-no-planeta.shtml



Atividade 04 – Desbravando a Mata Branca.

Nessa quarta atividade o(a) professor(a) inicia com uma oficina orientando-os a criar um mapa conceitual, após a oficina a turma é dividida em grupos e cada um recebe um

envelope contendo um texto sobre a Caatinga, folhas A4 (oficio) coloridas, material de recorte, canetas para colorir, orientações para construção de um mapa, uma ficha (A4) para a

síntese e uma ficha no tamanho A3 (corresponde a duas folhas A4) para o mapa conceitual.

Os alunos iniciam com a leitura do texto entre os membros do grupo, em seguida elaboram uma síntese (sugestão: em tópicos) do texto. A síntese ajudará na construção do

(s) mapa (s), ao finalizarem os grupos devem escolher dois representantes para apresentar o mapa para os demais colegas. Atenção na construção dos mapas conceituais, pois eles

são diferentes dos mapas mentais, de acordo com Alcantra (2020), os mapas conceituais possuem uma apresentação gráfica que melhora a organização das ideias e dos conceitos

estudados através de esquemas. O método foi desenvolvido por Joseph Novak com base na aprendizagem significativa de David Ausubel. As informações são organizadas em

figuras geométricas e linhas conectam os conceitos explorados, estabelecendo relação através conectivos ou expressões de ligação. Essa rede de conexões inicia de um conceito

geral e é reduzida a uma informação especifica para o tema estudado.

Os mapas mentais foram desenvolvidos por Tony Buzan, segundo Alcantara (2020), sua construção inicia em uma ideia central e partir dela surgem ramificações

organizando as ideias por meio da associação. Em cada unidade encontramos termos que podem ser uma única palavra ou uma frase reduzida, os conceitos abordados são

organizados me sequência facilitando assim a memorização.

ORIENTAÇÕES
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Os textos utilizados nessa atividade podem ser diferentes entre as equipes ou o mesmo, o(a)

professor(a) deve avaliar entre as quatros sugestões de reportagens qual é a que estar mais adequada para

utilizar na turma. Segue abaixo as sugestões dos textos:

• Semiárido, o bioma mais diverso do mundo;

• Caatinga, um bioma desconhecido e a "Convivência com o Semi Árido".

• Desertificação da Caatinga gera impactos socioeconômicos.;

• 60% da Caatinga já foi modificada por atividades humanas.

Nessa atividade a competência explorada tem por objetivo – Compreender as ciências naturais e as

tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos processos de

produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade. Nesse contexto a habilidade a ser

desenvolvida envolve a capacidade de avaliar os elementos que podem alterar o ambiente,

considerando a qualidade da vida humana a partir do uso da natureza de maneira sustentável.

Além disso, é possível compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos na manutenção da

vida, ou na ação de elementos que podem causar alterações nos processos. Com isso as entrevistas

apresentadas devem servir como material para debater algumas situações que ocorrem em especifico

na Caatinga.

ORIENTAÇÕES
Ações:

• Apresentar o mapa conceitual e ensinar como construir 

um mapa.

• Analisar os textos propostos que abordam a Caatinga.

• Realizar a síntese dos textos propostos.

• Apresentar o mapa conceitual para os demais grupos.

Objetivos: 

• Aprofundar nas características do semiárido brasileiro.

• Entender o conceito de biodiversidade e os tipos de 

espécies (chave e bandeira).

• Conhecer como ocorre a desertificação.

• Analisar os efeitos das ações humanas no bioma 

Caatinga.

Metodologias ativas aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo.
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MAPA CONCEITUAL 

fundamentados 

no texto.

até 10 

conceitos, 

para não fica 

extenso.

curtos e 

objetivos

as ligações cruzadas 

podem ajudar a 

observar novas 

maneiras de relacionar 

os conceitos.

um conceito inicial + conexão explicativa + 

conceito final.

Conexões Explicativas, com setas 

definindo o sentido da leitura

em média 3 conceitos 

centrais que seguem para 

pontos específicos.

organizados do mais amplo 

para o mais especifico.

inseto --tem um 

par de--> antenas.

CONCEITOS

o mapa, caso 

necessário 

adicione novas 

ligações entre os 

conceitos

exemplos 

específicos a 

alguns 

conceitos.

um verbo para 

relacionar 2 

conceitos e 

observe a 

concordância.
ESTRUTURA

CUIDADOS

devem ser 

devem ter 

utilize

revise

exemplo 

Fonte: produção do autor
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Orientações para construção do mapa conceitual.

4° PASSO:

A estrutura do mapa não possuem um formato definido, ele é construído de acordo com as informações que estão sendo adicionadas, mas é importante que todas as

ramificações devem ser conectadas e as primeiras linhas são mais grossas e conforme ocorre o detalhamento das informações as linhas conectoras ficam mais estreitas e

essas ramificações correspondem a subcategorias.

1° PASSO:

Após a leitura das entrevistas os grupos devem fazer um fichamento dos conceitos apresentados em cada texto, assim como a resolução de alguns questões apresentadas no

material. O fichamento junto com as respostas da questões serão os elementos centrais para a construção dos mapas, com todas essas informações os alunos devem resumi-

las no menor número de palavras possíveis.

2° PASSO:

Com o resumo das informações o grupo deve organizar as informações, nesse momento eles podem desenha formas geométricas para

alocar os conceitos apresentados, uso de cores distintas é bastante interessante pois podem funcionar como legendas visuais facilitando a

assimilação das informações, mas cuidado com o número de cores o ideal é padronizar um cor para cada tipo de informação.

3° PASSO:

É importante utilizar uma folha sem pauta para não prejudicar a visualização, desenhe as ligações entre as informações lembrando em

manter o assunto principal no centro ou na base, identifique as palavras-chaves, use palavras curtas e evite utilizar abreviações.

ATENÇÃO

Os mapas 
conceituais 
apresentam 
diferenças 

estruturais em 
relação aos mapas 

mentais.
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Atenção na construção dos MAPAS CONCEITUAIS, pois eles são diferentes

dos mapas mentais, de acordo com Alcantra (2020), os mapas conceituais possuem uma

apresentação gráfica que melhora a organização das ideias e dos conceitos estudados

através de esquemas. O método foi desenvolvido por Joseph Novak com base na

aprendizagem significativa de David Ausubel. As informações são organizadas em

figuras geométricas e linhas conectam os conceitos explorados, estabelecendo relação

através conectivos ou expressões de ligação. Essa rede de conexões inicia de um

conceito geral e é reduzida a uma informação especifica para o tema estudado.

Os MAPAS MENTAIS foram desenvolvidos por Tony Buzan, segundo

Alcantara (2020), sua construção inicia em uma ideia central e partir dela surgem

ramificações organizando as ideias por meio da associação. Em cada unidade

encontramos termos que podem ser uma única palavra ou uma frase reduzida, os

conceitos abordados são organizados me sequência facilitando assim a

memorização.
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TEXTO 01 - Semiárido, o bioma mais diverso do mundo - Thamiris Magalhães

Trata-se de um bioma adaptado às condições semiáridas e se localiza nos nove estados do

Nordeste e no norte de Minas Gerais, ocupando 11% do território nacional

“A Caatinga é o bioma semiárido mais biodiverso do mundo, sendo extremamente distinto em

espécies animais, vegetais, em paisagens e sob o ponto de vista genético”, frisa o biólogo João

Arthur Seyffarth, em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. E continua: “também

muito rico é o conhecimento tradicional associado a esta biodiversidade, que pode ser

explorado para seu uso sustentável e para o desenvolvimento sustentável do país”. Segundo

Seyffarth, a Caatinga tem identificadas 932 espécies vegetais, “sendo 318 endêmicas, que só

ocorrem no bioma. Existem 12 tipos de vegetações na Caatinga, que vão das mais abertas,

como as caatingas arbustivas e arbustivo-arbóreas, até as mais florestais, como as florestas

estacionais”.

João Arthur Seyffarth é biólogo, mestre em ecologia e coordenador do Núcleo do Bioma

Caatinga da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente – MMA.

Confira a entrevista

IHU On-Line – Como pode ser definido sistematicamente o bioma

Caatinga? Quais áreas ele abrange? Equivale a quantos por cento do

território nacional?

João Arthur Seyffarth – A Caatinga é o único bioma exclusivamente

brasileiro. Ela é composta por oito ecorregiões e vários tipos de vegetação

de savana e florestais. É um bioma adaptado às condições semiáridas e se

localiza nos nove estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais,

ocupando 11% do território nacional (844.453 km²).

IHU On-Line – Como pode ser caracterizado o clima no bioma?

João Arthur Seyffarth – O clima da Caatinga é semiárido, com

temperaturas anualmente entre 25°C e 29°C, em média. A estação de seca

é em geral de 7 a 10 meses, podendo ficar até 12 meses sem chover em

certas regiões, sendo que as estiagens podem durar mais do que dois anos

em algumas regiões. Em geral, a precipitação anual não passa de 800 mm

em áreas de planície e fica entre 800 e 1.200 mm nas áreas mais elevadas.
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IHU On-Line – Que tipos de biodiversidades a Caatinga oferece?

João Arthur Seyffarth – A Caatinga é o bioma semiárido mais biodiverso

do mundo, sendo extremamente diverso em espécies animais, vegetais, em

paisagens e sob o ponto de vista genético. Também muito rico é o

conhecimento tradicional associado a esta biodiversidade, que pode ser

explorado para seu uso sustentável e para o desenvolvimento sustentável do

país.

IHU On-Line – Por que motivo a Caatinga é um dos biomas menos

conhecidos do país?

João Arthur Seyffarth – O bioma Pampa é ainda menos conhecido do que

a Caatinga. O desconhecimento da Caatinga e do seu potencial para o

desenvolvimento do país decorre de vários fatores. Dentre eles o

menosprezo por biomas que não sejam florestais, vistos como pobres em

biodiversidade e potencial econômico; o fato de a Caatinga estar situada

longe dos principais centros do país, em termos econômicos e

populacionais; e o pouco conhecimento

científico sobre sua biodiversidade, que resulta dos poucos centros de pesquisa e

universidades instaladas em seu território. Tudo isso também gera pouco interesse da mídia

em divulgar o bioma, o que só começou a mudar nos últimos anos.

IHU On-Line – Quais são as riquezas vegetais que o bioma oferece?

João Arthur Seyffarth – A Caatinga tem identificadas 932 espécies vegetais, sendo 318

endêmicas, que só ocorrem no bioma. Existem 12 tipos de vegetações na Caatinga, que vão

das mais abertas, como as Caatingas arbustivas e arbustivo-arbóreas, até as mais florestais,

como as florestas estacionais.

IHU On-Line – Tem dados de quantas espécies de animais vivem no bioma? O que isso

representa para o país?

João Arthur Seyffarth – Em torno de 1.487 espécies nativas de animais vivem na

Caatinga, sendo 178 de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de

peixes e 221 de abelhas. Essa diversidade ajuda a preservar uma série de serviços

ambientais importantes para a região e o país, como a polinização, sem a qual não existe

agricultura, e mantém a diversidade das plantas, já que elas dependem da fauna para se

reproduzirem, dispersarem suas sementes e para a ciclagem de nutrientes.
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As abelhas nativas são uma fonte de rendimentos para um grande número de pessoas e são utilizadas

em produtos industriais. Tal diversidade também pode ser explorada, com grandes benefícios econômicos para

o país, na utilização de seus recursos genéticos, desde que devidamente autorizados, para os mais diversos fins,

tanto na indústria farmacêutica como na alimentícia, dentre outros.

IHU On-Line – Tem dados de quantos por cento da área do bioma já foi alterada?

João Arthur Seyffarth – Em torno de 46% do bioma já foram desmatados, segundo dados do Projeto de

Monitoramento dos Biomas Brasileiros, do Ministério do Meio Ambiente – MMA/Ibama, sendo que grande

parte dos remanescentes foram alterados e são utilizados para várias atividades humanas, como criação de

bovinos, caprinos e ovinos, bem como para a retirada de lenha para fogões domésticos e fornos industriais,

principalmente nos polos gesse iro (Chapada do Araripe –CE/PI/PE) e cerâmicos (por exemplo, as regiões do

Seridó-RN e Baixo Jaguaribe-CE).

IHU On-Line – Qual a situação social e econômica das pessoas que residem na área da Caatinga?

João Arthur Seyffarth – O semiárido brasileiro ainda apresenta os piores índices de desenvolvimento humano

do país. Em geral, isso se repete para os demais índices sociais e econômicos. No entanto, a região vem nos

últimos anos crescendo mais do que a média nacional e os índices sociais vêm melhorando, fruto do maior

investimento público na região e das políticas sociais destinadas aos menos favorecidos.

IHU On-Line – Em que sentido a conservação da

Caatinga está intimamente associada ao combate da

desertificação?

João Arthur Seyffarth – Cerca de 60% das áreas

susceptíveis à desertificação no país estão na Caatinga,

incluindo três núcleos de desertificação (regiões do Seridó-

RN, Cabrobó-PE e Irauçuba-CE), que são as áreas mais

afetadas pelo processo. Além dessas, existem muitas áreas

do bioma já afetadas de forma grave ou muito grave por

esse processo. Dessa forma, promover a conservação, por

meio de ações de conservação de paisagem (por exemplo,

criação e consolidação de Unidades de Conservação) e de

espécies (conservação de espécies ameaçadas, controle de

invasoras) bem como o uso sustentável (manejo madeireiro

e não madeireiro, manejo agrosilvopastoril) e a recuperação

de áreas degradadas neste bioma é o mesmo que combater a

desertificação, a mitigação e adaptação às mudanças

climáticas.
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TEXTO 01

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. Onde podemos encontrar o bioma Caatinga?

2. Quais são as riquezas encontradas no semiárido

brasileiro? Exemplifique.

3. A Caatinga apresenta um alto nível na

biodiversidade, no meio dessa variedade

podemos identificar as abelhas. Assim qual a

importância desse organismo para o ambiente?

4. Quais são os impactos identificados no bioma

Caatinga? Exemplifique.

5. Quais são as causas para a desertificação?

82

Atividade 04 – Desbravando a Mata Branca.



TEXTO 02 - Caatinga, um bioma desconhecido e a "Convivência com o Semi Árido".

Entrevista especial com Haroldo Schistek

"A Caatinga é o bioma mais frágil que temos no Brasil. A ciência,

identificando sua fauna e flora, nos mostra que não existe uma Caatinga só, mas muitas

formas, criadas pela interação de seus seres vivos com o conjunto edafoclimático local.

O clima é Semi Árido, com uma estação chuvosa curta e longos meses sem chuva,

onde a evaporação potencial supera a precipitação praticamente em todos os meses do

ano", constata, em entrevista concedida por e-mail à IHU

On-Line, Haroldo Schistek.

Segundo ele, defensor do paradigma "Convivência com o Semi-Árido", a

"Caatinga ocupa 11% do território nacional e mereceria, sem dúvida, um enfoque

apropriado e políticas públicas feitas exclusivamente para a área que engloba”.

Schistek avalia ainda que não se pode pensar o Semi Árido Brasileiro com seu bioma

Caatinga de forma isolada, com propostas setoriais.

“A educação escolar tradicional tem contribuído muito para espalhar uma

imagem de inviabilidade econômica, feiura e morte”, diz. Haroldo Schistek é

teólogo pela Universidade de Salzburgo, Áustria, agrônomo pela Universidade de

Agricultura em Viena e tem Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco em

Juazeiro, na Bahia. É idealizador do Instituto Regional da Pequena Agropecuária

Apropriada – IRPAA, com sede em Juazeiro, fundado em 1990.

Trabalha com assessoria relacionada a recursos hídricos, desenvolvimento

rural, beneficiamento de frutas nativas, questões agrárias, entre outras áreas. É

elaborador de apostilas, livros, relatórios. Além disso, acompanha e coordena

programas junto de agricultores, dentro do conceito da Convivência com o Semi

Árido. Atualmente integra a Coordenação Coletiva do IRPAA como coordenador

administrativo.
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Confira entrevista.

IHU On-Line – Como podemos definir a atual situação da Caatinga? Quais os

avanços e dilemas que ainda preocupam as populações que vivem o local e os

pesquisadores que estudam o bioma?

Haroldo Schistek – A situação da Caatinga é catastrófica. Esse bioma continua sendo

o mais desconhecido do Brasil – embora seja caraterístico nosso, só existe no nosso

país. Cientificamente tem-se avançado, mas os políticos que tomam a decisão não

querem reconhecer sua fragilidade e realizar as propostas da sociedade civil que, de

um lado, poderiam garantir a sua preservação e, de outro lado, poderiam garantir uma

renda estável para a população humana. A essência nesta proposta se resume no

paradigma da “Convivência com o Semi Árido”.

A Caatinga ocupa 11% do território nacional e mereceria, sem dúvida, um

enfoque apropriado e políticas públicas feitas exclusivamente para a área que

engloba. Esta área corresponde às superfícies da Alemanha e França juntas! – imagine

quantas políticas localizadas regionalmente podemos encontrar nesses dois países e

aqui não temos, até o momento, nenhuma política consistente para a área toda.

IHU On-Line – De que maneira podemos pensar formas de preservação da

Caatinga?

Haroldo Schistek – Infelizmente, preciso insistir num fato que todos preferem

não mencionar, por ser incômodo, por tocar em privilégios de uma minoria e de

ser perigoso e, em muitos casos, até mortal. Trata-se da questão da terra, ou

melhor, do tamanho dela. A Embrapa Semi Árido afirma que na grande região da

Depressão Sertaneja uma propriedade necessita de até 300 hectares de terra para

ser sustentável, sendo a atividade principal a criação de caprinos e ovinos. Assim,

a principal forma de preservar a Caatinga é dotar as famílias de um tamanho de

terra adequado às condições de semiaridez. Quanto mais seca a região, mais terra

se precisa. E qual é a realidade? Propriedades de dois, três, dez hectares, enquanto

no outro lado da cerca uma única pessoa possui dois ou três mil hectares.

E não falo de reforma agrária, mas de “adequação fundiária”, pois as

famílias possuem terra, são da terra, mas só precisam dela em tamanho suficiente

para ter uma produção estável, poder acumular reservas e assim suportar as

instabilidades climáticas. Se for assim, poderemos esquecer para sempre os

programas famigerados como Bolsa Família, carros-pipa e cestas de alimentos.
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IHU On-Line – Existe a possibilidade de recuperação de áreas do

bioma em alguns casos? O que falta para que isso aconteça?

Haroldo Schistek – O grande mal que se fez à Caatinga não vem de agora,

deste ou do século passado. Vem desde a primeira ocupação pelos

portugueses e tem alguma coisa a ver com a monocultura de cana de açúcar

no litoral nordestino. O gado, indispensável para o manejo da cana de

açúcar e para a alimentação da população humana, num certo momento,

numa época que não existia o arame farpado, não podia mais ficar próximo

às plantações e foi por decreto governamental mandado para o interior.

E já em 1640 se estabeleceu o primeiro curral para gado bovino no

médio São Francisco, dando assim início a uma sequência até hoje

mantida: uma política concebida fora da região, introduzindo algo não

adaptado ao clima, servindo a interesses estranhos. Não demorou e se

formaram dois imensos latifúndios que ocuparam toda a região desde o

Maranhão até Minas Gerais: os morgados da Casa da Torre e outro da Casa

da Ponte. Para o povo, só existia lugar como vaqueiro, que mantinha sua

rocinha para alimentar a família, mas ele nunca poderia ser dono daquele

pedaço de chão. Essa é a origem da agricultura familiar na região.

Caatinga pensada de forma micro

O que se precisa é uma mudança de percepção em relação à Caatinga: devemos deixar

de pensar esta região em termos macro – Brasil. Em vez disso, pensá-la em termos micro. Tendo

em vista unicamente a Caatinga e sua população humana, encontrando soluções sustentáveis,

estaremos beneficiando o bioma, os homens e mulheres e, em última consequência, o Brasil –

macro.

IHU On-Line – Quais as principais características da Caatinga?

Haroldo Schistek – A Caatinga é o bioma mais frágil que temos no Brasil. A ciência,

identificando sua fauna e flora, nos mostra que não existe uma Caatinga só, mas muitas formas,

criadas pela interação de seus seres vivos com o conjunto edafoclimático local. O clima é Semi

Árido, com uma estação chuvosa curta e longos meses sem chuva, onde a evaporação potencial

supera a precipitação praticamente em todos os meses do ano. Em Juazeiro da Bahia, temos, por

exemplo, cerca de 550 mm de chuva, mas a evaporação potencial atinge até 3.000 mm por ano.

Os solos são, em sua maioria, rasos e de baixa fertilidade. Então, pode-se perguntar: o

que fazer com um pedaço do Brasil desse jeito, uma vez que quase não chove, e, muitas vezes, os

solos são inapropriados? Além disso, em 80% da região não existe lençol freático, pois a natureza

nos oferece uma resposta muito clara.
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Porém, na Caatinga há uma diversidade de plantas e animais maior que

em outros biomas do Brasil. Existem plantas e animais que aprenderam a conviver

de maneira perfeita com esse tipo de chuva e de solo e que descansam durante os

oito meses em que não há chuva, para resplandecer de maneira inacreditável

depois das primeiras chuvas numa explosão de cores, perfumes, frutas e sementes.

A convivência com o Semi Árido consiste nisto: aprender com a natureza a

realizar as atividades; criar plantas e animais aos quais ela dá suporte e não insistir

em algo que não possui a maleabilidade genética – como é o caso do milho e do

gado bovino.

IHU On-Line – No que consiste e qual a importância da produção adaptada e

das formas de captação e armazenamento de água para o bioma?

Haroldo Schistek – Devemos abdicar da ideia que o fornecimento de água para as

famílias e suas criações possa trazer algum benefício à Caatinga. À primeira vista,

a água parece o fator limitante quando, na verdade, é a capacidade de produzir

forragens para os animais e alimento para os humanos. Ela continua mantendo

populações humanas e rebanhos em áreas reduzidas. Mas, fornecendo água, há

somente uma maior pressão sobre o bioma já fragilizado.

Em relação à produção adaptada, defendemos a manutenção ou

reestabelecimento da vegetação nativa, pois a “Caatinga em pé vale mais do que a

Caatinga derrubada”. Somente em pequenas áreas, especialmente para o consumo local e

utilizando todos os preceitos agronômicos de preservação da umidade e da estrutura do

solo, pode-se pensar em plantios de roças, utilizando plantas adaptadas às irregularidades

climáticas.

IHU On-Line – No que consiste o recaatingamento e de que forma ele pode ser uma

solução para os problemas enfrentados no bioma?

Haroldo Schistek – O próprio termo já quer chamar atenção de que o desafio é diferente.

Poderíamos ter chamado de “reflorestar a Caatinga”. Mas Caatinga não é uma floresta,

não é estepe, nem savana – é Caatinga mesmo. Também não se trata de criar uma reserva

do tipo Ibama. Temos um caso deste na região de Juazeiro-Sobradinho.

Querem expulsar todos os moradores para criar um parque de preservação

natural. Para proteger a Caatinga. E quem protege as famílias que têm sua base de vida

há gerações nestas áreas? Ademais, podemos afirmar com toda certeza que estas áreas que

se pretendem proteger são preservadas assim até hoje, pois foram utilizadas no sistema

de Fundo de Pasto.
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O recaatingamento é um processo complexo, pois inclui amplas medidas

educativas e aprofundamento em conhecimentos sobre a natureza para as

populações. Não se trata de trazer um agente de fora, que cerque uma área e

plante mudas. No bioma, formam-se pessoas. Portanto, é necessário que cada

uma seja convencida do valor da Caatinga em pé, que seja o plantador e cuidador

das plantas e cercas nos anos seguintes. Quem se interessar pode

acessar: http://www.recaatingamento.org.br/.

IHU On-Line – Quais as principais ameaças que a Caatinga enfrenta?

Haroldo Schistek – Podemos dizer que a principal ameaça é o caminho

econômico (equivocado!) tomado pelo Brasil nos últimos anos. Nosso país se

tornou campeão mundial em exportação de commodities, e as áreas

da Caatinga se tornaram objetos de cobiça para grandes empreendimentos.

Depois de alguns anos de maior calma, está agora recrudescendo a grilagem de

terra e o assassinato de agricultores familiares e de seus representantes, quando

resistem ao roubo de suas terras. No bioma, querem fazer de tudo: usina nuclear,

grandes barragens para hidroelétricas, intermináveis áreas irrigadas para, por

exemplo, produção de etanol, mineração, parques eólicos, criação industrializada

de caprinos e bovinos, entre outros.

IHU On-Line – De que maneira ela pode ser utilizada de forma sustentável? Qual o

papel da população nesse sentido?

Haroldo Schistek – Não se pode pensar o Semi Árido Brasileiro com seu bioma Caatinga

de forma isolada, com propostas setoriais. A educação escolar tradicional tem contribuído

muito para espalhar uma imagem de inviabilidade econômica, feiura e morte. Ainda

recentemente, encontrei um livro didático, no capítulo sobre os biomas brasileiros, que

mostrava uma foto da Caatinga nos meses da estiagem, com a legenda inacreditável:

“Caatinga morta”.

Na verdade, os arbustos e árvores retratados somente estavam em hibernação,

cheios de seiva e nutrientes, esperando apenas a primeira chuva para se vestirem

novamente em abundantes roupas de folhas e flores. Ou seja, precisamos de uma educação

contextualizada, que leve o contexto da vida dos alunos, das plantas da Caatinga, da sua

casa de adobe, para dentro da sala de aula.

Tivemos experiências magníficas nesse sentido com os alunos preservando

atenção de maneira inacreditável, sendo as faltas às aulas quase não registradas. Materiais

nesse sentido já existem. Precisamos que o Ministério da Educação e Cultura faça uma

volta de 180 graus em termos de políticas educacionais, pois não é somente necessário que

exista material didático apropriado.
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É indispensável que a formação de professores nas universidades seja no

sentido da contextualização e que a formação continuada do corpo docente

acompanhe a proposta. A “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” nos dá

cobertura total nesse sentido.

A Caatinga representa um pasto nativo de grande valor nutritivo, muito

apropriado para a criação de animais de médio porte – menos para gado bovino, que

pouco aproveita o pasto, consome muita água e causa ainda erosão no solo, por

causa de seu maior peso. No entanto, faz-se necessário evitar o superpastoreio,

através da análise criteriosa de capacidade de suporte e de fornecimento de alimento

suplementar na segunda metade dos meses secos. Mas é preciso ficar atento à forma

organizacional.

A característica da chuva é irregular em dois sentidos: no tempo e no espaço

geográfico. Quer dizer, nunca se sabe quando se terá outra chuva nem em que área

ela cairá. Essa irregularidade é muito acentuada. O Fundo de Pasto, forma

tradicional de posse de terra no Semi Árido, remoto desde as Sesmarias, atende a

esta característica. As áreas de pasto não são individualizadas, não possuem cercas

para separar cada propriedade.

Os animais de todos os proprietários pastam livremente em toda a área,

deslocando-se sempre para aquelas manchas onde choveu recentemente. Com isso

eles evitam superpastoreio e garantem animais bem alimentados.

Organizando dessa maneira a terra, de forma coletiva, a área necessária por

família pode ser bem menor, mesmo na Depressão Sertaneja: entre 80 e 100

hectares. A área do Fundo de Pasto fica sob a responsabilidade de uma associação,

dos próprios donos. Temos belos exemplos de como essa forma organizacional eleva

a consciência ambiental e proteje a Caatinga.

Além da criação de animais, existem grandes riquezas extrativistas, como

o umbu ou a maracujá do mato que, beneficiado em forma de geleia, doce e

compota, até já conquistaram o paladar europeu. Encontramos também, como em

nenhum bioma brasileiro, uma grande diversidade de plantas medicinais, com uso

industrial, ainda não explorada ou apenas de maneira irregular. Já o potencial

lenheiro é duvidoso e, a nosso ver, não deve ser cogitado em se tratando de Caatinga.
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IHU On-Line – Gostaria de acrescentar algum aspecto não questionado?

Haroldo Schistek – O Semi Árido Brasileiro era algo desconhecido para a percepção

geral e o IRPAA desmistificou isso. Sempre se falava “no Nordeste tem seca”. Mas

Nordeste é Maranhão com sua região pré-amazônica; é a região com as chuvas de

Belmonte da Bahia com seus 3.000 mm por ano e do oeste baiano com chuva tão

regulares que parece que tem um contrato com São Pedro. Isso foi parte da nossa

campanha nos primeiros dez anos de existência do IRPAA: dizer que a região da

“seca” é o Semi Árido que fica na maior parte no Nordeste, mas abrange também

parte de Minas Gerais.

Programas para o Semi Árido

Fiquei contente quando Dilma, em seu discurso de posse, falou em

programas específicos para o Semi Árido e não mais Nordeste. Para dar visibilidade,

criamos o nome “Semi Árido Brasileiro”, como iniciais em maiúsculo. Então,

devemos distinguir quando se fala de uma região semiárida ou quando fala do Semi

Árido Brasileiro. Até a sigla criada – SAB – já se popularizou.
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TEXTO 02

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. Em relação a conservação ambiental, qual a

situação da Caatinga?

2. Quais são os fatores que permitem aos

organismos conviverem na Caatinga?

3. Qual a importância em manter a vegetação

nativa na Caatinga?

4. Como definir o Recaatingamento?

5. Como a população pode contribuir com o

desenvolvimento sustentável?
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TEXTO 03 - Desertificação da Caatinga gera impactos socioeconômicos.

Entrevista especial com Humberto Barbosa - Por: Patricia Fachin | 10 Abril 2017

O desflorestamento, o uso intensivo de terras para a agricultura e a pecuária e

a retirada de lenha para fins energéticos e de mineração estão entre os fatores que

originaram o processo de desertificação na Caatinga, especialmente na região da

Paraíba, a qual tem aproximadamente 94% de suas terras afetadas por esse processo,

diz Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Processamento de Imagens

de Satélites – Lapis, que tem monitorado a região. Segundo ele, “93,7% do território

do estado está em processo de desertificação, sendo que 58% em nível alto de

degradação. (...) Existem microrregiões no estado cujo processo de desertificação já se

encontra em estado grave ou muito grave, como em Seridó e Cariris”.

Apenas na Paraíba, pontua, “cerca de 70% da Caatinga encontra-se

degradada”. Além dos impactos ambientais, como “a perda de parte do patrimônio

genético da flora da Caatinga”, o pesquisador frisa que a desertificação gera uma série

de efeitos socioeconômicos na região e afeta “diretamente o comércio local e regional,

e a situação econômica de grupos de agricultores familiares”.

Apesar do avanço da desertificação na região, Barbosa adverte que a

“adoção de boas práticas de uso do solo e de recuperação de áreas degradadas, por

meio de ações de assistência técnica e de educação ambiental, pode contribuir para

evitar o agravamento da desertificação no Semiárido brasileiro”.

Humberto Barbosa é doutor em Ciência do Solo e Sensoriamento Remoto pela

University of Arizona, EUA, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe e graduado em Meteorologia pela

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. É professor da Universidade

Federal de Alagoas – Ufal. Também é coordenador do Laboratório de

Processamento de Imagens de Satélites - Lapis, uma das principais referências no

país quanto à recepção, processamento, análise e distribuição de dados satelitários

do Meteosat Segunda Geração - MSG.

IHU On-Line - Como se chegou ao dado de que quase 94% das terras da

Paraíba estão ameaçadas pela desertificação? Esse processo é irreversível?

Humberto Barbosa - Este dado é do Programa de Ação Estadual de Combate à

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado da Paraíba - PAE-PB:
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93,7% do território do estado está em processo de

desertificação, sendo que 58% em nível alto de degradação.

Esse número varia de acordo com as metodologias

utilizadas pelas instituições. Algumas delas trabalham com

estimativas menores.

É o caso do Instituto Nacional do Semiárido – Insa, que

em 2012 divulgou um relatório afirmando que os estados

do Ceará e Pernambuco são os mais castigados pelo

processo de desertificação, embora, proporcionalmente, a

Paraíba seja o estado com maior extensão de área

comprometida: 71% de seu território já sofreram com

os efeitos da desertificação.

No caso do Lapis, o monitoramento da situação das

áreas suscetíveis à desertificação no semiárido brasileiro é

feita por satélite. O solo leva centenas de anos para se

desenvolver. Uma vez perdido por fatores naturais e

antrópicos, não é viável economicamente recuperar as áreas

degradadas.

IHU On-Line - De que modo um processo de desertificação impacta tanto o solo quanto os rios? Nesse

sentido, quais são os impactos visíveis na região, seja no solo ou nos rios?

Humberto Barbosa - O processo de desertificação corresponde à perda progressiva do solo, com fortes

impactos socioeconômicos relacionados à perda de produtividade da terra. O desmatamento ou

desflorestamento provocam a erosão, de modo que ações naturais, como chuvas, ventos e a própria seca,

associadas a atividades antrópicas que exercem impactos sobre os ecossistemas, aumentam a deterioração das

terras.
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(Fonte: www.lapismet.com) 

IHU On-Line - Considerando esse processo de desertificação das

terras da Paraíba, que percentual da Caatinga é afetado pela

desertificação e quais as consequências desse processo para o

bioma como um todo?

Humberto Barbosa - Na Paraíba, cerca de 70%

da Caatinga encontra-se degradada. Dentre as causas da degradação,

estão o desflorestamento, uso intensivo da terra para a agricultura,

sobre pastoreio ou excesso de animais por área e erosão. Como

consequências, pode-se mencionar a perda de parte do patrimônio

genético da flora da caatinga, prejuízos socioeconômicos, perda de

recursos naturais como o solo e sua fertilidade para produção.

IHU On-Line - Quais são as consequências sociais e econômicas desse processo de desertificação das terras

da Paraíba? Como a vida das pessoas na Paraíba tem se modificado por conta disso?

Humberto Barbosa – As principais consequências são a pobreza, a migração, a perda dos meios de produção e a

insegurança alimentar. Além disso, a baixa densidade demográfica tem sido registrada nos Núcleos de

Desertificação da Paraíba, em razão da migração decorrente dos impactos socioeconômicos da desertificação.
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TEXTO 03

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. O processo de Desertificação pode ser

reversível?

2. Como a ação antrópica contribui com a

desertificação?

3. Quais são as consequências geradas pela ação

da desertificação?

4. Como são definidos os Núcleos de

Desertificação?

5. Quais são as medidas necessárias para evitar a

desertificação?
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TEXTO 04 - 60% da Caatinga já foi modificada por atividades humanas. - Entrevista especial com

Cristina Baldauf

A restauração do bioma depende da solidificação de dois pilares: a convivência com o semiárido e

o envolvimento das populações tradicionais na conservação da Caatinga - Por: Por João Vitor Santos |

Edição Patricia Fachin | 05 Março 2020

Associar a Caatinga à seca não é incorreto, mas “é insuficiente” para compreender o bioma que

ocupa aproximadamente 10% do território brasileiro e perpassa alguns estados do Nordeste e uma pequena

parte do Sudeste, diz a bióloga Cristina Baldauf à IHU On-Line. Segundo ela, a associação do bioma à

seca e à improdutividade “emerge de uma tendência imagético-discursiva historicamente construída de

representar a Caatinga/Sertão como um espaço pobre em todos os sentidos, inclusive em termos de

biodiversidade”.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, Cristina chama atenção para o risco de

desertificação da Caatinga, que está classificado entre alto e moderado. “Hoje considera-se que cerca de

13% das áreas do semiárido brasileiro podem ser classificadas como semidesérticas”, informa. Um dos

principais fatores da degradação, exemplifica, “é a exploração comercial de lenha para alimentar os polos

de produção de gesso e cerâmica, bem como para a produção de carvão”.

A agricultura comercial voltada para a exportação e a

pecuária em grande escala também contribuem para o

agravamento deste cenário e geram violações de direitos

humanos onde há grandes empreendimentos. “A pecuária em

grande escala também causa impactos ao bioma através da

conversão de extensas áreas naturais em pastagens. Estas

pastagens são implementadas com uso de agrotóxicos que,

por sua vez, contaminam o solo, os recursos hídricos, a

biodiversidade, além de afetar consideravelmente a saúde

humana”.

Cristina Baldauf é graduada em Ciências Biológicas pela

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS,

mestra em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de

Santa Catarina - UFSC e doutora em Biologia Vegetal pela

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. Atualmente

leciona na Universidade Federal Rural do Semiárido - Ufersa

e coordena o Laboratório de Etnoecologia e

Biodiversidade da universidade.
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Confira a entrevista.

Mas então por que tanta gente diz que ela é “exclusivamente brasileira”? Eu imagino que essa

ideia tenha se espraiado a partir de um livro seminal sobre a Caatinga publicado pela Universidade

Federal de Pernambuco - UFPE em 2003. Neste livro, os organizadores afirmam: “A Caatinga é o

único bioma restrito ao território brasileiro”. Isso quer dizer que a Caatinga não atravessa as fronteiras

de nenhum país, ao contrário da Mata Atlântica ou dos Campos Sulinos, cujas distribuições chegam

na Argentina. No meu entendimento, esse fato não transforma a Caatinga no “único bioma

exclusivamente brasileiro”. Como diz o jornalista Leonardo Sakamoto, “falta amor no mundo, mas falta

interpretação de texto”.

IHU On-Line - A Caatinga é frequentemente associada com a seca e baixa biodiversidade. Quais

são os equívocos quando se pensa no bioma Caatinga?

Cristina Baldauf - A associação com a seca não é incorreta, porém é insuficiente. Ela emerge de uma

tendência imagético-discursiva historicamente construída de representar a Caatinga/Sertão como um

espaço pobre em todos os sentidos, inclusive em termos de biodiversidade. Entretanto, como revela o

nome do bioma, a Caatinga é “sazonalmente seca”, já que existe uma alternância entre estações secas e

chuvosas, ainda que possam ocorrer sequências de anos sem chuva.

É justamente essa sazonalidade que permite a

existência de um grande número de espécies, muitas

endêmicas como já mencionado. Além disso, a associação

entre Caatinga e baixa biodiversidade pode ser parcialmente

atribuída ao desconhecimento científico do bioma, já que

existem muito mais oportunidades de financiamento para

pesquisa em florestas tropicais úmidas como a Amazônica.

Na última década, esse cenário começou a mudar e o

aumento do número de projetos de pesquisa e publicações

acerca da biodiversidade da Caatinga permitiu ressignificá-la

como um bioma não só de grande biodiversidade, mas

também de alta diversidade cultural.

A associação entre Caatinga e baixa biodiversidade

pode ser parcialmente atribuída ao desconhecimento

científico do bioma - Cristina Baldauf
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http://www.ihu.unisinos.br/570684-campanha-quer-aprovacao-de-pec-que-preve-protecao-para-o-cerrado-e-a-caatinga
http://www.ihu.unisinos.br/568859-aproximadamente-22-das-unidades-de-conservacao-da-caatinga-sofreram-degradacao-ambiental-em-15-anos-entrevista-especial-com-neison-cabral-ferreira-freire
http://www.ihu.unisinos.br/568435-agronegocio-e-madeireiros-ameacam-unico-trecho-protegido-da-caatinga-1-do-bioma
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/572257-bolhas-de-intolerancia-nao-constroem-significados-coletivos-entrevista-especial-com-leonardo-sakamoto
http://www.ihu.unisinos.br/568311-caatinga-tem-grande-poder-de-regeneracao
http://www.ihu.unisinos.br/568048-a-forca-da-biodiversidade-e-da-vontade-de-viver-da-caatinga
http://www.ihu.unisinos.br/560325-trabalho-analogo-a-escravidao-desmatamento-insustentavel-e-caca-a-animais-em-extincao-o-caos-na-caatinga-do-piaui
http://www.ihu.unisinos.br/567548-atlas-das-caatingas-mostra-problemas-em-14-unidades-de-conservacao-federais-de-protecao-integral-no-bioma


IHU On-Line - Em que condições se encontra a Caatinga brasileira? Existe a

ameaça de desertificação? Quais são os principais vetores de sua degradação?

Cristina Baldauf - Estudos recentes revelaram que cerca de 60% da Caatinga já foi

modificada pelas atividades humanas e que sua vegetação se encontra muito

fragmentada.

Metade da vegetação remanescente está conservada em fragmentos

grandes, o que é ótimo, entretanto, todos esses fragmentos sofrem perturbações,

como retirada de lenha e pastejo animal. No que tange à desertificação, a maior parte

da Caatinga pode ser classificada entre risco moderado e alto de desertificação, o

que é bastante preocupante. Existem áreas que já sofreram esse processo, os

chamados núcleos de desertificação. Hoje considera-se que cerca de 13% das áreas

do semiárido brasileiro podem ser classificadas como semidesérticas.

Um dos principais vetores de degradação da Caatinga é a exploração

comercial de lenha para alimentar os polos de produção de gesso e cerâmica, bem

como para a produção de carvão .

Outra atividade econômica que causa impactos significativos, ao converter

grandes áreas de Caatinga em plantações, é a agricultura comercial voltada para a

exportação. Esse tipo de agricultura é baseado em um modelo insustentável tanto do

ponto de vista ecológico quanto social, já que além de degradar a Caatinga, vem

gerando um grande número de violações de direitos humanos, especialmente nas

regiões dos perímetros irrigados e grandes empreendimentos.
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http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595217-caatinga-possui-quase-duas-vezes-mais-especies-por-area-que-amazonia
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/581967-projeto-mapbiomas-mapeia-tres-decadas-de-mudancas-na-ocupacao-territorial-do-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/525000-gestao-da-agua-no-semiarido-entrevista-especial-com-cristina-nascimento
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/580423-novo-atlas-mundial-da-desertificacao-mostra-pressao-sem-precedentes-sobre-os-recursos-naturais-do-planeta
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/592171-o-ainda-desconhecido-semiarido-brasileiro
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/583454-a-construcao-de-outro-modelo-de-financas-depende-de-uma-estrategia-socioambiental


A pecuária em grande escala também causa impactos ao bioma através da

conversão de extensas áreas naturais em pastagens. Estas pastagens são implementadas

com uso de agrotóxicos que, por sua vez, contaminam o solo, os recursos hídricos,

a biodiversidade, além de afetar consideravelmente a saúde humana.

60% da Caatinga já foi modificada pelas atividades humanas e sua vegetação se encontra

muito fragmentada - Cristina Baldauf

IHU On-Line - Além do recaatingamento, existem outros projetos de preservação do

bioma?

Cristina Baldauf - Existe um grande número de iniciativas visando a conservação, o

manejo sustentável de recursos (ou bens naturais comuns) e a restauração da Caatinga,

tanto por parte das universidades da região Nordeste, quanto de ONGs, sindicatos rurais,

populações tradicionais e outros atores sociais. Muitas destas experiências, como por

exemplo, o manejo agroecológico da Caatinga realizado em assentamentos rurais do Rio

Grande do Norte, são fundamentadas no conhecimento ecológico das comunidades

tradicionais e locais. No entanto, grande parte dessas iniciativas encontra dificuldades de

continuidade em função da ausência de políticas públicas para se tornarem perenes, além

de enfrentarem as ameaças associadas à expansão da fronteira agropecuária na Caatinga.

IHU On-Line - Os estados do Nordeste majoritariamente são

governados por lideranças identificadas com a esquerda ou com o

progressismo. Há uma sensibilidade desses governos para os problemas

ecológicos?

Cristina Baldauf - Sem dúvida existem iniciativas importantes em áreas

como gestão de resíduos sólidos e educação ambiental, por exemplo. Por

outro lado, o licenciamento e a fiscalização ambiental ainda são muito

frágeis, favorecendo o modelo desenvolvimentista, que nunca foi

abandonado nestes estados. Um exemplo emblemático é o estado

do Ceará que, se por um lado implementou o ICMS socioambiental e

outros programas/projetos na área ambiental, por outro, permanece

isentando 100% do imposto sobre os agrotóxicos.

Infelizmente, esse cenário reflete uma realidade mais ampla, já que

nenhum governo progressista da América Latina rompeu com

o (neo)desenvolvimento, nem mesmo os que incorporaram os direitos da

Terra e o “Buen Vivir” em suas constituições.
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http://www.ihu.unisinos.br/589306-agrotoxicos-chegam-as-bacias-de-abastecimento-publico-entrevista-especial-com-denise-barbosa-da-veiga
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/592450-em-13-anos-as-areas-suscetiveis-a-desertificacao-no-semiarido-sao-agora-quase-deserticas-e-ocupam-13-da-regiao
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596488-industria-4-0-chega-a-amazonia-projeto-quer-salvar-a-floresta-levando-tecnologia-de-ponta
http://www.ihu.unisinos.br/596758-um-indigena-ve-a-devastacao-de-bolsonaro
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/569391-acoes-para-a-gestao-eficiente-dos-residuos-solidos-nos-municipios-artigo-de-antonio-silvio-hendges
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588445-coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipios-consulte-o-seu


IHU On-Line - Quais são as políticas públicas importantes para a preservação da Caatinga?

Cristina Baldauf - São necessárias políticas públicas que apoiem e fortaleçam a restauração

da Caatinga, o manejo sustentável florestal de produtos madeireiros e não madeireiros, o manejo

ecológico do solo e recursos hídricos, bem como a agricultura e pecuária de base agroecológica, pois

a conservação da Caatinga não pode prescindir da soberania alimentar de suas populações. Neste

contexto, políticas públicas que revertam a concentração fundiária do semiárido também são

imprescindíveis. Além disso, os programas de transferência de renda também cumprem um papel

importante na conservação da Caatinga. Estudos ainda não publicados da Universidade Federal do

Piauí sugerem que ocorreu redução significativa da caça de animais silvestres devido ao Bolsa

Família.

No entanto, ainda que as atividades de subsistência (caça, uso de lenha e agricultura de

pequena escala) gerem impactos ecológicos, é preciso desmistificar que a pobreza seja a principal

causa da degradação da Caatinga e focar no combate ao desmatamento em grande escala causado

pelo agronegócio e pelas indústrias de gesso, cerâmica e carvão. Finalmente, é importante aumentar o

número de áreas protegidas, especialmente de uso sustentável, já que as de proteção integral podem

aprofundar a pobreza nas áreas de alta biodiversidade da Caatinga. A conservação da Caatinga não

pode prescindir da soberania alimentar de suas populações - Cristina Baldauf..

IHU On-Line - O que tem sido feito em termos de políticas

públicas para preservar o bioma?

Cristina Baldauf - O Brasil é signatário da convenção da ONU de

combate à desertificação e, em decorrência desse compromisso,

elaborou a Política Nacional de Combate e Prevenção à

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Neste contexto,

surgiram a Articulação do Semiárido Brasileiro - ASA e os

programas de captação de água da chuva, os quais possibilitaram

que o Brasil saísse do Mapa da Fome da FAO. Por outro lado, o

Brasil não conseguiu cumprir a maioria dos objetivos desta

convenção, visto que estes dependem de um ambiente político

favorável às questões socioambientais para sua implementação. É

preciso desmistificar que a pobreza seja a principal causa da

degradação da Caatinga - Cristina Baldauf
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http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/593530-artigo-analisa-dificuldades-de-acesso-a-agua-potavel-e-saneamento-basico-na-amazonia
http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/579458-redes-de-agroecologia-como-uma-alternativa-a-agricultura-industrial-entrevista-especial-com-paulo-petersen
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/577875-agenda-de-retrocessos-agora-caca-liberada
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576635-revista-destaca-risco-do-brasil-voltar-ao-mapa-da-fome


TEXTO 04

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. O que torna a Caatinga um bioma ÚNICO?

2. Quais são os erros mais comuns associados a

bioma Caatinga?

3. Quais são os principais vetores da

degradação do semiárido brasileiro?

Exemplifique

4. Quais são os projetos para a preservação da

Caatinga?

5. Quais são as politicas publicas

implementadas para a preservação da

Caatinga?
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Atividade 05 – As riquezas da Caatinga.

Na quinta atividade os grupos são orientados a produzir um painel ilustrativo representando a fauna e flora da Caatinga, cada equipe recebe um envelope contendo 06

imagens animais e vegetais da Caatinga, 02 textos descrevendo as espécies, 01 texto com conceitos chaves da ecologia, uma folha A3 com uma imagem da caatinga, uma folha de

EVA, material para colagem.

O objetivo dessa atividade é unir todas as informações abordadas em um painel ilustrativo, mas é interessante que as informações possam ser reformuladas de acordo com

o vocabulário do aluno e que ele estabeleça um contexto diferente para as informações cientificas que estão presentes nas imagens dos seres vivos.

Esse painel ilustrativo tem como base o mapa conceitual, porém utilizam-se recursos gráficos para facilitar a compreensão assim como estimular a o lado criativo do aluno.

Mas cuidado para não confundir com os mapas mentais, esses mapas se prestam ao processo criativo, eles podem ser feitos com imagens ao invés de palavras ou rótulos de

conceitos, seus ramos podem ser coloridos e com espessuras diferentes de modo a inserir a ideia de classificação e subclassificações.

A elaboração dos mapas é livre e este fato facilita sua criação, porém essa ferramenta não é a mais ideal para clarificação de conceitos, pois não apresenta as ideias

relacionadas com a ligação entre os conceitos. (SHITSUKA, SILVEIRA, SHITSUKA 2011, p. 9)

Para auxiliar na compreensão existem dois exemplos de como devem elaborar o painel, lembre-se que a criação dos painéis irá permitir ao aluno relacionar as informações

cientificas com o seu conhecimento prévio, no desenvolvimento dessa atividade será possível assimilar novas informações em relação a fauna e flora presente na Caatinga.

ORIENTAÇÕES
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ORIENTAÇÕES
Ações:

• Analisar a imagens da fauna e flora do semiárido brasileiro.

• Aprender como construir os painéis gráficos.

• Produzir painéis ilustrativos usando como referência as orientações

para o mapa conceitual.

Objetivos:

• Analisar as características em alguns representantes da fauna e flora

da Caatinga.

• Aprender as diferenças entre espécie nativas, endêmicas e exóticas.

• Compreender os efeitos causados por espécies invasoras (exóticas).

Metodologias ativas aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo,

• Aprendizagem por projeto

• Aprendizagem por ludicidade.

Nessa atividade a competência explorada é a da área 8 – Apropriar-se de

conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar

intervenções científicas tecnológicas – onde o aluno irá apreender a identificar os conceitos

fundamentais da ecologia no ambiente em que vivem. Por isso devem desenvolver

habilidades que permitam identificar as adaptações dos organismos que desenvolvem no seu

modo de vida em resposta a diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

O aluno também deve ser capaz de perceber elementos da ecologia a partir da leitura

do cordel, podendo assim avaliar propostas que alcance o individual ou coletivo,

identificando as que visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou

do ambiente. É interessante que o(a) professor(a) procure adaptar cada aula ao bioma de

maior evidencia em que a escola está inserida.
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Orientação para construir um mapa.

Atividade 05 – As riquezas da Caatinga.

Fonte: https://unisecal.edu.br/blog/como-estudar-com-mapas-mentais/



Fonte: produção do autor
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. É interessante que as informações possam ser reformuladas de acordo com o vocabulário do aluno e que ele estabeleça um contexto diferentes para as informações

cientificas que estão presentes nas imagens dos seres vivos. Esse painel ilustrativo tem como base o mapa conceitual, porém utiliza-se recursos gráficos para facilitar a

compreensão assim como estimular a o lado criativo do aluno
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Em um pequeno recorte da biodiversidade da Caatinga encontrar-se

uma média de 1.487 espécies na fauna, na flora em torno de 932 espécies.

Observando mais atentamente a fauna pode-se encontrar cerca de 180 de

mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes, 221 de

abelhas, essa riqueza ainda surpreende os cientistas, pois ainda assim é possível

encontrar 327 espécies endêmicas.

A flora também apresenta inúmeras riquezas e estás ficam em torno

de 318 espécies endêmicas, além disso, esses vegetais podem ser classificados

em 12 tipos, que surgem em áreas mais abertas como arbustos e em áreas

florestais com as florestas estacionais (SEYFFARTH, 2012).

O endemismo é uma característica bastante forte do semiárido

brasileiro, mas apesar desse número expressivo em espécies endêmicas ainda é

necessário mais investimento para que ocorra uma maior produção de material

científico, assim como é essencial ocorrer a divulgação de todas as belezas

encontradas no semiárido brasileiro.

Os cientistas acreditam que esse bioma apresenta um potencial

científico e econômico gigantesco que pode melhorar a vida do sertanejo, uma vez

que o mesmo tenha a informação e os meios para aplica-la no seu cotidiano

(DRUMOND, 2012).

A biodiversidade consiste na diversidade de espécies em uma

determinada região, assim os indivíduos que são rotineira mente encontrados em

regiões são caracterizados por nativos, ou seja, fazem parte daquela região

naturalmente. Em oposição temos as espécies exóticas, esses organismos são

provenientes de outros países, se essas conseguem adaptar-se na região que foi

introduzida pode gerar um desequilíbrio ecológico em diversos níveis e uma vez

adaptadas elas são definidas por espécies invasoras (ESPÍNOLA; FERREIRA,

2007).

Os danos gerados pelas espécies invasoras ocorrem por elas

disputarem por alimento ou habitat com as espécies nativas, em geral essa nova

introduzida ela apresenta um predador natural nessa condição e por isso é capaz de

se reproduzir rapidamente, alguns casos existem invasoras que não eliminam

diretamente as nativas mas também geram um alto nível de estresse capaz de afeta o

nicho ecológicos de alguns indivíduos (ZIller,2001).

Riquezas da Caatinga.
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Exemplo espécies invasoras no exterior.

O que será de nós... Celso Martins

“O homem exerce acentuada influência na distribuição geográfica de

quase todas as espécies de seres vivos. Por sua ação existem

determinadas espécies que chegaram mesmo à desaparecer em épocas

recentes como a ave moa, da Nova Zelândia. Outros estão extinguindo-

se pouco a pouco. Foi o homem que introduziu o coelho na Austrália

no final do século XVIII, chegando a constituírem depois, verdadeira

praga. Trouxe para a América o boi, o cão, a galinha, o cavalo, o

carneiro e o porco. Ainda na Austrália, em 1935, foi introduzido o

sapo-boi para controle biológico de um besouro que atacava os

canaviais. Sendo assim, o homem pode quebrar o equilíbrio ecológico

de toda a Terra”.

Fonte: Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1992, p. 17.
Fonte: http://jadonceld.blogspot.com/2014/03/plagas-australianas-especies-invasoras.html
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Fonte: https://www.todamateria.com.br/animais-da-caatinga/
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O reino animália também apresenta diversos mecanismos adaptativos, mas existem representantes que possuem a capacidade de migrar para outras regiões evitando

assim o período de seca e de escassez de água.

Mas aqueles que permanecem desenvolvem a capacidade de entrar em dormência durante a seca, nesse estado o organismo reduz drasticamente o seu gasto

energético.

Boa parte da fauna da Caatinga apresenta hábitos noturnos devido a alta temperatura durante o dia, mas além dessa característica é possível ressaltar outros

mecanismo adaptativos, como exemplos:

https://www.magnusmundi.com/os-peixes-que-vem-do-ceu/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561 https://www.oeco.org.br/noticias/um-parque-para-o-tatu-bola/

Mecanismos adaptativos
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https://www.magnusmundi.com/os-peixes-que-vem-do-ceu/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561
https://www.oeco.org.br/noticias/um-parque-para-o-tatu-bola/


• Algumas espécies de peixes conseguem retardar o períodos de postura do ovos, em geral sincronizam com o

períodos de chuva que é onde lagoas ou poças de água são formadas. Os ovos que são postos possuem uma alta

resistência, característica vital, pois seu o desenvolvimento do embrião pode durar até um ano, esses animais

são conhecidos como peixes nuvens.

• Os anfíbios também desenvolveram um mecanismo, pois esses animais em sua maioria depende da umidade

para terem uma boa qualidade de vida, assim para sobreviverem aos longos períodos de seca eles entram em

um estado de estivação, similar a dormência. Quando chega a época da chuva os ovos e os girinos são envoltos

por uma tipo de espuma que protege os ovos e acelera a metamorfose dos girinos antes que acabe o período

chuvoso.

• Alguns animais apresentam sobre sua pele uma grossa camada queratinizada que promovem maior grau de

proteção, como no caso dos tatus, além de evitar a desidratação do animal.

ReferÊncia: SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: Associação Caatinga, 2011. 54p.

https://www.magnusmundi.com/os-peixes-que-vem-do-ceu/

https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561

https://www.oeco.org.br/noticias/um-parque-para-o-tatu-bola/

Mecanismos adaptativos
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25. Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) 

 
veado-catingueiro 
https://www.todamateria.com.br/animais-da-caatinga/ 

O veado-catingueiro é um mamífero que vive em

formações abertas, como a Caatinga, podendo também

ser encontrado em outros biomas brasileiros. A caça e a

destruição de seu habitat fez com que esse animal

passasse a apresentar risco de extinção. Com hábitos

solitários, o veado-catingueiro se reúne somente no

período de reprodução, mas especificamente para

acasalar. O macho costuma ser maior que a fêmea,

possui pelos longos em tons de marrom. Sua

alimentação é feita basicamente por leguminosas, frutas

e flores.
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Fonte: https://www.todamateria.com.br/flora-da-caatinga/ 122
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Os organismos presentes na Caatinga para sobreviverem tiveram que desenvolver adaptações especificas para um ambiente que apresenta extrema escassez de

água e alta temperatura.

A vegetação desenvolveu estruturas que evitam a perda de água para o ambiente, além de mudança na folhagem, essa característica é denominada por

xeromorfísmo.

As plantas xerófitas possuem uma anatomia e fisiologia que permitem resistir a um ambiente extremamente seco, elas conseguem armazenar água em seu interior

já que no solo uma pequena parte será absorvida.

Mecanismos adaptativos

https://www.xapuri.info/caatinga-2/cactaceas-da-caatinga-quipa/ https://www.acaatinga.org.br/sobre-a-caatinga/
https://www.acaatinga.org.br/sobre-a-caatinga/
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Os mecanismos adaptativos no vegetais são:

➢ As folhas são modificadas apresentando a formato de espinhos , essa estrutura protege a planta do ataque de animais e

reduz os efeitos da transpiração.

➢ O caule pode apresentar uma maior concentração de células clorofiladas, gerando um aspecto esverdeado e

capacidade de realizar a fotossíntese.

➢ Na superfície das folhas podem apresentar uma camada impermeável que é constituída por cera, um tipo de lipídio,

essa estrutura evita a perda de água para o ambiente.

➢ A maioria dos vegetais do semiárido brasileiro controlam o relógio biológico, acelerando o ciclo de vida em períodos

chuvosos, na seca sobrevivem retardando as atividades metabólicas.

➢ A época da floração está alinhada com o período chuvoso, pois a umidade estabelece uma condição favorável para

esse momento.

➢ As raízes podem apresentar longas projeções, medida essa permite ao vegetal “buscar” água em regiões mais

profundas do solo, possuem maior poder de infiltração.

➢ Existem tipos de raízes e caules que armazenam água e substâncias nutritivas, para usarem durante a seca e como

medida de sobrevivência a planta perde toda sua folhagem conseguindo reduzir expressivamente seu gasto energético.

ReferÊncia: SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: Associação Caatinga, 2011. 54p.

Mecanismos adaptativos

https://www.xapuri.info/caatinga-2/cactaceas-da-caatinga-
quipa/

https://www.acaatinga.org.br/sobre-a-caatinga/
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25. Xique-xique (Pilocereus gounellei) 

 
Xique-xique 
https://www.todamateria.com.br/flora-da-caatinga/ 

O xique-xique é uma espécie de cacto muito comum na

Caatinga, especialmente nos estados do Ceará, Rio

Grande do Norte, Bahia, Piauí, Paraíba, Pernambuco,

Alagoas e Sergipe. Costuma de desenvolver em locais

secos e com solo raso, especialmente entre as fendas das

rochas. Apresenta tronco ereto com galhos laterais

afastados entre si e que podem chegar a medir 4 metros

de altura. Seus espinhos são fortes e seu fruto é apreciado

por ser rico em sais minerais e saboroso.
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Atividade 06 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 01)

ORIENTAÇÕES

Essa atividade é dividida em dois momentos e seu objetivo é trabalhar o bioma Caatinga atravessas do teatro de fantoches, essa dinâmica consiste em atividade

lúdica capaz de estimular o processo de aprendizagem.

No primeiro momento os alunos irão encontrar no guia o cordel: Os animais têm razão, de Antônio Francisco, eles devem fazer a leitura em grupo e após alguns

minutos a leitura é feita para toda a turma, o(a) professor(a) deve iniciar e no decorrer da leitura ele convida outros alunos para continuarem com a leitura, logo após a turma

irá debater sobre as situações apresentadas no cordel.

É importante que o(a) professor(a) apresente questões motivadoras para estimular a discursão pelos alunos, estimule aos alunos fazerem uma reflexão das ações

humanas ao meio ambiente, esse momento deve finalizar com a fala dos alunos expressando suas opiniões ou até mesmo uma vivência. Em um segundo momento os alunos

recebem uma nova atividade, no caso cada grupo deverá pesquisar uma notícia que retrate um caso de impacto ambiental para a aula seguinte, eles devem contar essa notícia

através de um teatro de fantoches, usando assim como referência o cordel: Os animais têm razão. Além disso os fantoches devem ser representar os animais da caatinga, logo

junto com a pesquisa sobre as notícias os alunos devem pesquisar também exemplos de animais que vivem na Caatinga.

O terceiro momento será para a confecção dos fantoches, para isso utilizamos a técnica do papel machê, um método que utiliza papel picados misturados com água,

coado e depois misturado com cola. É uma massa que permite construir formas diversas, no guia há a descrição de todo o processo, além disso o(a) professor(a) irá ministrar

uma oficina ensinando como produzir o fantoche.
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É interessante ressaltar que a produção dos fantoches permite trabalhar a ideia não apenas com a ludicidade, mas também é possível trabalha a educação ambiental

promovendo ações que estimulam a reciclagem, no caso a partir do uso do papel e do papelão, esse material pode ser de revistas ou jornais, mas atenção, é aconselhado evitar papel

laminado, aqueles com brilho, esse tipo pode atrapalhar a colagem.

Já para a construção do cenário os alunos usarão como base caixas de papelão para construir a estrutura, aqui também será a técnica do papel machê que tipicamente é

representada por um tipo de janela por onde os fantoches se apresentam. Na construção da janela os alunos podem colar imagens que fazem referência a Caatinga, ou até mesmo

desenvolver uma arte. A estrutura deve ter firmeza em sua base para que não venha a tombar e a abertura da janela deve ter um espaço compatível com o tamanho dos fantoches e o

espaço de trás para duas pessoas.

O material para confecção dos fantoches e do cenário é de fácil acesso, além disso, os alunos devem ser estimulados a utilizarem matérias recicláveis, mas para que eles

possam desenvolver mais ainda a criatividade será permitido utilizar diversos tipos de matérias.

Exemplos de materiais que podem ser utilizados pelos alunos:

• Jornal, revistas ou folhas de papel usadas.

• cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro

• cola para isopor

• palitos de sorvete

• caneta hidrocor

• retalhos de tecido

• olhos de plástico

• tinta para tecido em cores variadas

• cola branca



ORIENTAÇÕES
Ações:

• Leitura e debate do cordel, os animais têm razão.

• Oficina para confecção dos fantoches;

• Oficina para a construção dos cenários.

Objetivos:

• Estudar as características da Catinga apresentas

pelo cordel, os animais têm razão.

• Analisar os casos de impactos ambientais citados

no cordel.

• Debater sobre ações humanas no meio ambiente.

Metodologias ativas aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo

• Aprendizagem por ludicidade.

Para avaliar essa aula o(a) professor(a) deve observar participação na leitura e no debate, analisando os

pontos ressaltados pelos alunos em relação aos impactos ambientais gerados pela ação humana. É interessante

fazer com quer os alunos compreendam até onde os impactos podem afetar o ecossistema, a exemplo disso seria

quais os efeitos causados aos ciclos biogeoquímicos, ou mesmo na estrutura da teia alimentar.
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O uso dos fantoches possibilita ao aluno a capacidade de expressar suas

ideias, assim também o conhecimento já adquirido na resolução das atividades

do guia, ou seja, essa ferramenta facilita a comunicação entre o conhecimento

cientifico com o conhecimento empírico. Assim, conforme ocorre à produção

do teatro algumas atividades passam pelo processo de ressignificação do saber,

assim o conhecimento prévio é reestruturado assimilando o conhecimento

cientifico essas novas informações permitem a formulação de novos saberes

(SANTOS, 2006).

Logo, a encenação com fantoches é um ato lúdico, que de acordo com

Teixeira (1995), permite aos alunos pensar por si mesmo, sendo capazes de

compreender as mudanças que ocorrem no ambiente, ou seja, podem assimilar

novas informações a partir da resolução de problemas, atuando assim como

protagonistas da mudança. Reforçando essa ideia, segundo Pereira (2010, p.

83) a “vivência de práxis pedagógica inovadora, a partir da ludicidade,

oportuniza mudanças significativas para o processo ensinar-aprender ciências

naturais”.

Aula 03 - Desvendando as riquezas da fauna e flora do semiárido brasileiro.

O professor nesse processo deve orientar o aluno em cada etapa, e de

acordo com Santos (2000), o educador é o agente construtor do desenvolvimento

do aluno, sendo ele responsável por manter o interesse do discente em sua

disciplina, ou pelo menos instigar a curiosidade dele.

Portanto, a utilização do guia para produção do teatro com fantoches

permitirá desenvolver por etapas uma consciência ambiental capaz de reconhecer

as principais características da fauna, da flora e os mecanismos adaptativos dos

organismos nativos do semiárido. Consequentemente será possível aos alunos

compreenderem a extensão dos impactos ambientais gerados pelas ações humanas,

além de estarem aptos a desenvolverem ações que possam reparar as áreas

degradadas ou reduzir os impactos no ambiente (BRASIL, 1999).

Atividade lúdicas
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O papel machê tem origem na China há mais de 2.000 anos, logo após a

invenção do papel – no século II a.C. Apesar do papel ter sido introduzido no século

XII pelos árabes, o papel machê foi apresentado ao mundo pelos franceses. Os

franceses difundiram a técnica do papel machê e lhe deram o nome – o original é

Papier Mâchè que significa papel mascado – picado e esmagado. Essa técnica converte

o papel numa massa (com cola) que serve para a fabricação de objetos, utilitários e

decorativos.

A técnica do papel machê consiste no seguinte: pica-se papel, coloca-se na

água para desmanchar, depois tudo é coado e se acrescenta cola. O resultado é uma

massa pronta para modelar. Além de proporcionar uma textura interessante, o papel

machê possui algumas vantagens: a leveza, a durabilidade e a reciclagem – por

reutilizá-lo. A seguir, um exemplo criativo do uso da técnica do papel machê: em 2008,

ambientalistas da WWF – organização não governamental em defesa da natureza -

realizaram um protesto em frente à Torre Eiffel, em Paris (França). Eles posicionaram

1.600 pandas -todos feitos em papel machê. A ideia era alertar as pessoas sobre o

descaso e a degradação da natureza. O panda é o símbolo da WWF e o papel machê foi

o material escolhido por ser reciclável e, portanto, em consenso com a proposta

ambientalista.

Origem e expressão
A sua modelagem é relativamente fácil: podem-se modelar figuras planas

e tridimensionais - e apesar de sua massa ser essencialmente papel e cola, outros

elementos ainda podem ser acrescentados para aumentar sua qualidade. Depois de

seco, pode ser lixado e pintado. A modelagem com papel machê proporciona

vários formatos e oportuniza o desenvolvimento de estilos e técnicas próprias,

instigando a criatividade, o fomento de uma atividade artística e ainda uma

possibilidade de renda.

FONTE:

https://www.uniasselvi.com.br/extranet/layout/request/trilha/materiais/livro/livro.php?codigo=7880
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Como fazer o Papel Machê.

O papel machê é feito com papel picado ou em tira, vai de acordo com a

estrutura que pretende desenvolver, quando é em pequenos o papel é colocado de

molho em água vira um tipo de massa, um ideal que ocorra de um dia para o outro.

A água deve ser retirada e seguida mistura-se com cola, com a massa final é

possível moldar objetos em diferentes formatos, utilitários e decorativos.

A cola pode ser substituída por “grude”, um tipo de cola caseira que é feita

a partir do cozimento da goma (farinha de trigo ou de mandioca) e para uma

melhor consistência pode-se adicionar um pouco de cola. O papel machê apresenta

grande resistência, é uma técnica bastante utilizada em projetos de artesanato.

Em resumo para construir a estrutura do fantoche os alunos podem utilizar

papelão por ser um pouco mais duro acaba facilitando para o formato, como se

fosse o esqueleto, para fixar é utilizar o papel em tiras e assim e cobrindo a

superfície de todo objeto utilizando um pincel para espalhar o grude.

Já para modelar algumas estruturas pode ser interessante usar o papel

picotado formando uma massa homogênea com o grude, mas cuidado para que o

fantoche não fique muito pesado.

Aula 06 – Botando a mão na massa, hora de criar os fantoches e o cenário.

Os fantoches devem ter tamanho mínimo de 30 centímetros, assim ficará

mais fácil o manuseio, no passo a passo haverá instruções que relacionadas a

produção de material e como devem construir a estrutura base do fantoche. Para os

alunos é interessante que o(a) já prepare a base, assim os alunos irão personalizar de

acordo com o animal que escolheram.

https://terradosempreproduto.loja2.com.br/873487-FANTOCHE-BOCAO-PORCO-img-4-39-129-
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https://momentodaarte.net/mache/?v=157

https://terradosempreproduto.loja2.com.br/873440-FANTOCHE-BOCAO-TUBARAO-img-4-39-125-

http://reciclarcompapiermache.blogspot.com/2016/12
/etapas-para-confeccao-de-um-fantoche.html

Para o preparo do grude podemos seguir o seguinte passo a passo:

Ingredientes ( Média)

• 2 xícaras de chá de água;

• 2 colheres de sopa de farinha trigo;

• 1 colher de sopa de vinagre branco;

Modo de preparo:

1. Coloque para 1 xícara e meia de água para ferver;

2. Dissolva as 2 colheres de farinha de trigo em 1/2 xícara de água fria;

3. Abaixe o fogo e, de uma só vez, derrame na água fervendo a farinha já

dissolvida;

4. Vá mexendo sempre, por mais ou menos 10 minutos (Vai ficar como um

mingau, desprendendo-se da panela);

5. Desligue o fogo e acrescente 1 colher de vinagre branco, a acidez vai evitar

a formação de certos fungos;

6. Mexa bem e deixe esfriar, para o manuseio dependendo da consistência é

possível utilizar um pincel para quando utilizar o papel em tiras, mas caso

o papel esteja picotado é possível misturar e formar uma massa homogênea

para manusear com as mãos e assim dando a forma que desejar.
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Orientações

Na construção da janela os

alunos podem colar imagens que fazem

referência a Caatinga, ou até mesmo

desenvolver uma arte. A estrutura deve

ser firme em sua base para que não

venha atombar, a abertura da janela

deve ter um espaço compatível com o

tamanho dos fantoches e o espaço de

trás para duas pessoas.

Uma outra sugestão para o

cenário para a apresentação é fixar em

suas laterais uma cópia dos painéis,

além disso cada grupo deve escolher

membros para construírem o cenário e

no dia da apresentação auxiliar na

montagem durante a apresentação.

Fonte: Próprio autor do guia.

Exemplos de materiais que

podem ser utilizados pelos

alunos:

• Jornal, revistas ou

folhas de papel usadas.

• cola de sapateiro

• cola para isopor

• palitos de sorvete

• palitos de dente

• caneta hidrocor

• retalhos de tecido

• olhos de plástico

• tinta para tecido em

cores variadas

• cola branca

Exemplo básico para janela:
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Orientações
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A dinâmica da sétima aula consiste em um teatro de improviso, os alunos usando o cordel: Os animais têm razão, de Antônio Francisco, junto com o material de pesquisa

(noticia e exemplos da fauna) deve criar um pequeno teatro de fantoches. Durante o desenvolvimento do roteiro os alunos devem criar também os fantoches, assim é interessante

que as equipes se organizem e definam as funções de cada membro da equipe.

Assim nesse quarto momento os alunos são orientados a criarem um roteiro usando como base a noticia pesquisada e para a apresentação podem usar como referência

o estilo do cordel. A preparação deve levar em consideração o tempo para a preparação e até mesmo um pequeno ensaio, um ponto importante dessa atividade é fazer com que os

alunos expressem o que aprenderam sobre o bioma Caatinga, além de serem capazes de relacionar o conhecimento cientifico com o senso comum, fazendo com que mitos ou

informações erradas possam ser corrigidas a luz da ciência.

Durante essa atividade a competência a ser desenvolvida é da área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e

sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos – a habilidade a ser desenvolvida permite analisar problemáticas ambientais, identificando fontes, transporte e(ou) destino

dos poluentes, prevendo os efeitos gerados no ecossistema, afetando os meios de produção humana. É importante desenvolver a capacidade de avaliar também os impactos gerados

nos ambientes naturais decorrentes das ações humanas, observando as atividades sociais ou econômicas, que podem apresentar interesses contraditórios em relação a preservação ao

ambiente.

Quando o(a) professor(a) for avaliar a participação dos alunos, observe postura do aluno durante as discussões, a sua participação na apresentação e no desenvolvimento da 

história que será apresentada em forma de teatro. É importante que os alunos registrem todas as ações realizadas, como as anotações referente ao cordel e o esboço da história que 

eles devem contar por meio do teatro de fantoches.



ORIENTAÇÕES

Ações:

• Analisar o cordel: Os animais têm razão, de 

Antônio Francisco.

• Fichar as informações apresentadas no 

cordel. 

• Apresentar o teatro de improviso.

• Objetivos:

• Analisar as características da fauna e flora da 

Caatinga.

• Discutir sobre os impactos gerados pela ação 

humana ao meio ambiente.

• Debater sobre a importância das políticas 

ambientais para a sociedade.

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo

• Aprendizagem por ludicidade.
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Dica para leitura do cordel.

Qual é a melhor maneira de ler a poesia de cordel para os alunos em sala de sala?

O ideal é que você prepare a leitura com antecedência para dar o devido destaque ao ritmo e à musicalidade proporcionados

pelas rimas. Treine a entonação, lembrando-se sempre de que é recitando de modo expressivo que os cordelistas atraem

compradores para os seus folhetos.

E os estudantes, como devem fazer a leitura?

Ler em voz alta é bom, já que o cordel está fundamentado na oralidade. "Pedir que os alunos levem cordéis para casa e leiam

para seus pais é uma boa maneira de aproximá-los do gênero", diz Hélder Pinheiro, professor da Universidade Federal de

Campina Grande (UFCG).

Depois de ler, o que discutir com as crianças?

Regionalismos, metáforas e palavras que fogem da grafia-padrão, por exemplo. Fatos históricos e aspectos culturais

referentes à narrativa também devem ser abordados. Se você intercalar a leitura de cordéis com a de outros gêneros literários,

discuta as diferenças entre eles.

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/2049/ler-por-prazer-no-ritmo-do-cordel



Atividade 07 – Hora do improviso.

OS ANIMAIS TÊM RAZÃO

1

Quem já passou no sertão

E viu o solo rachado,

A caatinga cor de cinza,

Duvido não ter parado

Pra ficar olhando o verde

Do juazeiro copado.

2

E sair dali pensando:

Como pode a natureza

Num clima tão quente e seco,

Numa terra indefesa

Com tanta adversidade

Criar tamanha beleza.

3

O juazeiro, seu moço,

É pra nós a resistência,

A força, a garra e a saga,

O grito de independência

Do sertanejo que luta

Na frente da emergência.

4

Nos seus galhos se agasalham

Do periquito ao cancão.

É hotel do retirante

Que anda de pé no chão,

O general da caatinga

E o vigia do sertão.

5

E foi debaixo de um deles

Que eu vi um porco falando,

Um cachorro e uma cobra

E um burro reclamando,

Um rato e um morcego

E uma vaca escutando.

6

Isso já faz tanto tempo

Que eu nem me lembro mais

Se foi pra lá de Fortim,

Se foi pra cá de Cristais,

Eu só me lembro direito

Do que disse os animais.

7

Eu vinha de Canindé

Com sono e muito cansado,

Quando vi perto da estrada

Um juazeiro copado.

Subi, armei minha rede

E fiquei ali deitado.

8

Como a noite estava linda,

Procurei ver o cruzeiro,

Mas, cansado como estava,

Peguei no sono ligeiro.

Só acordei com uns gritos

Debaixo do juazeiro.
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9

Quando eu olhei para baixo

Eu vi um porco falando,

Um cachorro e uma cobra

E um burro reclamando,

Um rato e um morcego

E uma vaca escutando.

10

O porco dizia assim:

– “Pelas barbas do capeta!

Se nós ficarmos parados

A coisa vai ficar preta...

Do jeito que o homem vai,

Vai acabar o planeta.

11

Já sujaram os sete mares

Do Atlântico ao mar Egeu,

As florestas estão capengas,

Os rios da cor de breu

E ainda por cima dizem

Que o seboso sou eu.

12

Os bichos bateram palmas,

O porco deu com a mão,

O rato se levantou

E disse: – “Prestem atenção,

Eu também já não suporto

Ser chamado de ladrão.

13

O homem, sim, mente e rouba,

Vende a honra, compra o nome.

Nós só pegamos a sobra

Daquilo que ele come

E somente o necessário

Pra saciar nossa fome.”

14

Palmas, gritos e assovios

Ecoaram na floresta,

A vaca se levantou

E disse franzindo a testa:

– “Eu convivo com o homem,

Mas sei que ele não presta.

15

É um mal-agradecido,

Orgulhoso, inconsciente.

É doido e se faz de cego,

Não sente o que a gente sente,

E quando nasce e tomando

A pulso o leite da gente.

16

Entre aplausos e gritos,

A cobra se levantou,

Ficou na ponta do rabo

E disse: – “Também eu sou

Perseguida pelo homem

Pra todo canto que vou.

17

Pra vocês o homem é ruim,

Mas pra nós ele é cruel.

Mata a cobra, tira o couro,

Come a carne, estoura o fel,

Descarrega todo o ódio

Em cima da cascavel.

18

É certo, eu tenho veneno,

Mas nunca fiz um canhão.

E entre mim e o homem,

Há uma contradição

O meu veneno é na presa,

O dele no coração.
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21

Mas, o morcego notando

Que ia acabar a paz,

Pulou na frente do burro

E disse: – “Calma, rapaz!...

Baixe a guarda, abra o casco,

Não faça o que o homem faz.”

22

O burro pediu desculpas

E disse: – “Muito obrigado,

Me perdoe se fui grosseiro,

É que eu ando estressado

De tanto apanhar do homem

Sem nunca ter revidado.”

23

O rato disse: – “Seu burro,

Você sofre porque quer.

Tem força por quatro homens,

Da carroça é o chofer...

Sabe dar coice e morder,

Só apanha se quiser.”

24

O burro disse: – “Eu sei

Que sou melhor do que ele.

Mas se eu morder o homem

Ou se eu der um coice nele

É mesmo que estar trocando

O meu juízo no dele.

25

Os bichos todos gritaram:

– “Burro, burro... muito bem!”

O burro disse: – “Obrigado,

Mas aqui ainda tem

O cachorro e o morcego

Que querem falar também.”

26

O cachorro disse: – “Amigos,

Todos vocês têm razão...

O homem é um quase nada

Rodando na contramão,

Um quebra-cabeça humano

Sem prumo e sem direção.

27

Eu nunca vou entender

Por que o homem é assim:

Se odeiam, fazem guerra

E tudo o quanto é ruim

E a vacina da raiva

Em vez deles, dão em mim.”

28

Os bichos bateram palmas

E gritaram: – “Vá em frente.”

Mas o cachorro parou,

Disse: – “Obrigado, gente,

Mas falta ainda o morcego

Dizer o que ele sente.”

29

O morcego abriu as asas,

Deu uma grande risada

E disse: – “Eu sou o único

Que não posso dizer nada

Porque o homem pra nós

Tem sido até camarada.

30

Constrói castelos enormes

Com torre, sino e altar,

Põe cerâmica e azulejos

E dão pra gente morar

E deixam milhares deles

Nas ruas, sem ter um lar.”
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Atividade 07 – Hora do improviso.

31

O morcego bateu asas,

Se perdeu na escuridão,

O rato pediu a vez,

Mas não ouvi nada, não.

Peguei no sono e perdi

O fim da reunião.

32

Quando o dia amanheceu,

Eu desci do meu poleiro.

Procurei os animais,

Não vi mais nem o roteiro,

Vi somente umas pegadas

Debaixo do juazeiro.

33

Eu disse olhando as pegadas:

Se essa reunião

Tivesse sido por nós,

Estava coberto o chão

De piubas de cigarros,

Guardanapo e papelão.

34

Botei a maca nas costas

E saí cortando o vento.

Tirei a viagem toda

Sem tirar do pensamento

Os sete bichos zombando

Do nosso comportamento.

35

Hoje, quando vejo na rua

Um rato morto no chão,

Um burro mulo piado,

Um homem com um facão

Agredindo a natureza,

Eu tenho plena certeza:

Os animais têm razão.

Fim

Um dos maiores poetas populares do mundo é brasileiro; e, para nossa

felicidade, nascido em solo potiguar. Mossoroense, Antonio Francisco talvez

seja a melhor revelação da poesia popular surgida no Rio Grande do Norte,

desde Fabião das Queimadas, famoso escravo cantador de rabeca, que comprou

sua própria alforria ganhando dinheiro através dos seus versos.

Filho de Francisco Petronilo de Melo, um ex-jogador de futebol das

décadas de 1940 e 50, e Pêdra Teixeira de Melo, Antonio Francisco nasceu aos

21 de outubro de 1949; mas, somente após os 40 anos, tomou gosto pela poesia,

pelo menos como autor, tornando-se um poeta popular. Múltiplo, fez-se também

historiador (bacharel em História, pela UERN), xilógrafo e compositor..

Fonte: https://papocultura.com.br/antonio-francisco-o-rei-do-cordel-no-brasil/
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PROJETO – TEATRO DE FANTOCHES 

Atenção, além das atividade sugeridas o guia apresenta orientações para a produção de um teatro de

fantoches, sendo um projeto que permite aos alunos trabalharem o conhecimento cientifico de maneira mais

dinâmica e lúdica. Assim as aulas apresentadas são etapas do projeto, os alunos para desenvolvê-lo devem

conhecer os fundamentos básico da ecologia assim como as características do bioma Caatinga.

Caso o(a) professor(a) decida utilizar apenas o projeto de produção do teatro de fantoches, é possível

selecionar a parte teórica do guia para ser utilizada com fonte de pesquisa pelos alunos, assim durante o

desenvolvimento do teatro será possível adiciona informações cientificas no desenvolvimento do roteiro.

Um ponto importante na elaboração do teatro de fantoches é a possibilidade de trabalhar três metodologias

ativas por todo o processo de desenvolvimento e de apresentação.
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Orientações

Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga.

Para a realização da oitava atividade o(a) professor(a) deve pesquisarem para os alunos, antes da aula, pesquisarem notícias que envolvem os impactos ambientais

que ocorrem na Caatinga, assim como algumas curiosidades que envolvem o bioma. No primeiro momento da aula os alunos são divididos em grupos e recebem o material teórico

do guia, em seguia o(a) professor(a) faz explanação sobre as informações apresentadas nesse material.

Após a aula dialogada a turma é dividida em quatro grupos, eles devem fazer o levantamento das notícias que foram pesquisadas anteriormente e selecionar as duas que

acharem mais interessantes ou com maior impacto ao meio ambiente, essas notícias serão utilizadas como mote para a criação de um roteiro.

Caso tenham dificuldades para definir o mote do roteiro, o(a) professor(a) pode apresentar algumas ideias, segue abaixo algumas sugestões:

• Discussão entre os animais e o ser humano. Disputa de “egos”

• O ser humano em crise, tentando descobrir em que errou com os animais?

• Os animais planejando um ataque aos humanos.

• Um humano sendo repreendido pelos animais por achar que a caatinga está morta.

• Os animais discutindo o quanto o ser humano é “ignorante”.

• Os animais em crise pedem ajuda ao ser humano.
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Orientações

Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga.

Ações:

• Debate atualidades que envolvem a Caatinga.

• Organização das funções de cada membro do grupo.

• Orientação para desenvolvimento de um roteiro para 

uma peça teatral.

Objetivos:

• Aprimorar a leitura e a escrita.

• Analisar os temas abordados por notícias que 

envolvem a Caatinga.

• Debater as informações que devem ser aplicadas no 

roteiro do teatro.

Metodologia ativa aplicada:

• Aprendizagem baseada em projetos.

• Aprendizagem em grupo.

Para a criação do roteiro o guia apresenta algumas orientações que podem auxiliar nesse processo, nesse

caso o(a) professor(a) podem aplicar uma oficina dando as devidas orientações. Durante essa atividade a

competência a ser desenvolvida é da área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos – e a

habilidade a ser desenvolvida permite analisar problemáticas ambientais, identificando fontes, transporte e(ou)

destino dos poluentes, prevendo os efeitos gerados no ecossistema, afetando os meios de produção humana.

É importante que o roteiro a ser desenvolvido utilize conceitos básicos da ecologia, assim como as

características da Caatinga. O tempo para a apresentação é de 10 minutos, ou seja, os fantoches irão apresentar

uma situação que ocorre no semiárido brasileiro e ao final devem deixar uma mensagem, essa devendo

estimular os alunos no desenvolvimento de ações que envolvem conservação e a preservação da natureza.

Para avaliar os alunos, é importante observar a capacidade deles em relacionar as informações sobre os

impactos ambientais com o desenvolvimento social e econômico, durante o processo estimule os alunos a

observarem em determinadas situações, possíveis interesses contraditórios em relação ao ambiente e a

economia.
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Como escrever um roteiro

Pense em um tema e um conflito que no caso haverá relação direta com a Caatinga essa é a ideia central do seu roteiro, para poder dar inicio ao que irá escrever,

como exemplo, comece logo se perguntando “E se a Caatinga desaparecesse? O que aconteceria?”. Tente responder essas perguntas buscando inspiração no mundo em que

você vive, ou melhor na região em que vive. Tente agora imaginar como essa realidade seria afetada por esse acontecimento.

A partir dos seus argumento crie uma história que permita expor uma problemática e possa apresentar uma possível solução ou um meio para reduzir os danos.

• Por exemplo: “E se um adolescente viajasse no tempo e conhecesse os pais ainda jovens?” é a premissa central de De volta para o futuro, ao passo que Shrek se pergunta

o que aconteceria se uma princesa fosse resgatada por um monstro em vez de um príncipe encantado.

Escolha um gênero para a sua história, esse dispositivos narrativos é importantíssimo, pois através deles os leitores ou no caso expectadores entenderam o tipo de

história que devem esperar. Reflita um pouco nos seus filmes e seriados favoritos e tente escrever um roteiro mais ou menos no mesmo estilo.

• É normal misturar dois ou mais gêneros para criar uma obra única. Você pode até mesmo desenvolver uma história uma comédia com elementos de ação ou quem sabe

um roteiro de horror com pitadas de humor.

• Atenção na escolha do gênero da história, pois ela vai influenciar na composição do cenário, no caso na construção das “janelas” que são usadas para a apresentação dos

fantoches. É interessante que de acordo com o gênero o aluno acrescentem na estrutura elementos que possa relacionar diretamente a janela com o gênero escolhido.

https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/
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https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/

Como escrever um roteiro

Crie um antagonista que se oponha ao protagonista, esse tipo de personagem atua dificultando a vida do personagem principal. Ele deve ter uma

personalidade similar com a do protagonista, mas enxergar as coisas de um jeito diferente. Caso o seu herói queira salvar o mundo, no caso aqui seria a Caatinga, por

exemplo, crie um antagonista que ache que a Caatinga precisa ser destruída ou que para a sobrevivência da população seja necessário modificar o bioma.

De maneira geral em uma história de horror, o antagonista poderia ser um monstro criado pela poluição e que a cada dia vem destruindo o ecossistema, ou se for

uma história de comédia romântica o antagonista poderia ser um animal tentando conquistar sua amada e durante essa jornada ele tentaria destruir a Caatinga para criar

situações em que pudesse “salvar” sua amada.

Para que a história aconteça crie um protagonista, esse personagem principal precisa ter um e longo da história ele tentará atingir suas metas, mas para ser mais

interessante o personagem deve apresentar uma “falha” de caráter, ou mesmo um conflito pessoal, assim a partir da superação ele poderá atingir seu objetivo. Por exemplo ele

pode ser um mentiroso ou um egoísta e por essa condição ele prejudica todos a sua volta e para mudar essa situação ele tenta corrigir todas as mentiras contadas.

O desfecho do roteiro deve apresentar o personagem atingindo seu objetivo, mas até alcançar ele sofrerá transformações que permitiram seu excito. Pense bastante

em que tipo de pessoa o seu protagonista vai ser no começo e em como os acontecimentos da história vão mudá-lo.
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Para analisar o desenvolvimento do roteiro coloque os acontecimentos em ordem, logo após anotar observe se os acontecimentos permitem entender o

desenrolar da história, esses acontecimentos devem seguir uma linha cronológica dentro da história.

Fique atento aos pontos de ligações que surgem entre um acontecimento e outro, isso é importante para que a história tenha coesão e coerência.

É possível de certa forma “brincar” com os acontecimentos mudando um pouco a ordem, mas isso dependerá diretamente do tipo de roteiro a ser construídos, pois

quando acontecimentos futuros são apresentados de imediato pode ser uma maneira de prender a atenção do expectador que irá aguardar o desenrolar dos fatos para entender

o ocorrido.

Um exemplo da situação citada seria o protagonista chegando em uma área totalmente desmatada e a partir de elementos presente no ambiente ele seria capaz de

reconstruir o ocorrido até identificar o responsável, seguindo um gênero investigativo.

Avalie a importância de cada cena, nesse sentido analise bem seu esboço e utilize as seguintes perguntas: “Para que serve essa cena?” ou “Como essa cena faz a

história avançar?”. Essas perguntas permitem eliminar cenas que podem ser cansativas ou desconexas para o espectador.

Observe as cenas individuais e veja se elas realmente tem algum propósito e não estão lá somente para encher linguiça. Caso aconteça remova todas as partes que

sejam potencialmente inúteis.

https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/

Como escrever um roteiro
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Toda história deve ser separada em três atos: apresentação, confronto e resolução. Na apresentação, ou no primeiro ato, ocorre a introdução da história e alguns

elementos do roteiro são expostos, seria o “pontapé” inicial, o comecinho propriamente dito que irá avança a partir da escolha do objetivo pelo protagonista. Uma vez definida

a “missão” do protagonista começa-se o desenvolvimento da história, essa pautada pelo confronto de ideais do personagem principal.

Durante o confronto, ou o segundo ato, o protagonista tenta atingir seu objetivo e ai entra em contato com o antagonista, a partir desse contato a história segue para o

clímax da história. O clímax é a resolução do confronto, nesse terceiro ato o protagonista e o antagonista devem resolver seus conflitos.

Estrutura dos Textos Teatrais

Os textos teatrais são constituídos por dois textos:

•Texto Principal: que apresenta a fala das personagens (monólogo, diálogo, apartes).

•Texto Secundário: que inclui o cenário, figurino e rubricas.

Quando produzidos, são divididos de maneira linear em:

•Introdução (ou apresentação): foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e do tema.

•Complicação (ou conflito): determina as peripécias da peça teatral.

•Clímax: momento de maior tensão do drama.

•Desfecho: desenlace da ação dramática.

https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/
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A nona atividade deve ser para a construção dos fantoches e do cenário, para isso os alunos devem ter uma oficina ministrada pelo(a) professor(a) para a confecção

desses materiais, para isso devem aprender a utilizar a técnica do papel machê, um método que utiliza papel picados misturados com água, coado e depois misturado com

cola. É uma massa que permite construir formas diversas, no guia há a descrição de todo o processo, além disso o(a) professor(a) irá ministrar uma oficina ensinando como

produzir o fantoche. Reforçando que a produção dos fantoches e do cenário irá permitir trabalhar a ludicidade, além de estimular a reciclagem, nesse caso o material pode ser

revistas ou jornais velhos, mas atenção, é aconselhado evitar papel laminado, aqueles com brilho, esse tipo pode atrapalhar a colagem.

Já para a construção do cenário os alunos podem usar caixas de papelão para construir a estrutura, aqui também será utilizado a técnica do papel machê, esse cenário é

basicamente uma janela por onde os fantoches se apresentam. A estrutura deve ter firmeza em sua base para que não venha a tombar e a abertura da janela deve ter um espaço

compatível com o tamanho dos fantoches e o espaço de trás para duas pessoas.

O material para confecção dos fantoches e do cenário é de fácil acesso, além disso, os alunos devem ser estimulados a utilizarem matérias recicláveis, mas para que eles

possam desenvolver mais ainda a criatividade será permitido utilizar diversos tipos de matérias.

Orientações

Atividade 09 - Organização das ações propostas e divulgação do evento.
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Exemplos de materiais que podem ser utilizados pelos alunos:

• Jornal, revistas ou folhas de papel usadas.

• cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro

• cola para isopor

• palitos de sorvete

• palitos de dente

• caneta hidrocor

• retalhos de tecido

• olhos de plástico

• tinta para tecido em cores variadas

• cola branca



Orientações

Nessa atividade é esperado que os alunos já tenham desenvolvido a competência de área 3, que consiste

na capacidade em associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos

produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos, desta maneira os alunos devem ser

capazes de definir uma estratégia que permita divulgar as problemáticas ambientais e que chamem a

comunidade escola para conhecer mais sobre o bioma que vivem através do teatro de fantoches.

Esse momento será finalizado com a escolha de dupla para participar da divulgação do teatro de

fantoches, eles devem definir uma estratégia de marketing para divulgar o espetáculo. Porém a apresentação

deve ser de acordo com cada escola, levando em consideração a estrutura e as atividades que ocorrem

normalmente na instituição, assim é importante que as ações sejam combinadas com o professor.

Ações:

• Ajustar o roteiro, realizando as devidas correções.

• Oficina para a produção do cenário e os fantoches.

• Reunir equipe para divulgar o teatro de fantoches.

Objetivos:

• Organizar o teatro de fantoches.

• Alinhar as atribuições de cada membro.

• Corrigir e ajustar o roteiro e a apresentação.

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem baseada em projeto

.
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Orientações

Atividade 10 – O espetáculo é na Caatinga

Ações:

• Apresentar o teatro de fantoches.

• Entrevistar os grupos que 

desenvolveram o teatro de 

fantoches.

Objetivos: 

• Apresentar do teatro de fantoches.

• Aplicação do questionário para 

avaliar a percepção em relação à 

Caatinga.

• Coletar a opinião da turma e os 

depoimentos dos alunos sobre o 

desenvolvimento do projeto.

Metodologia ativa aplicada(s): 

• Aprendizagem baseada em projetos.
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Na décima atividade os grupos devem finalizar o roteiro da apresentação, ensaiando com todos os elementos.

Antes da apresentação os grupos são orientados a realizarem uma pesquisa nas turmas que irão assistir à apresentação, essa

pesquisa irá ajudar a avaliar o nível de conhecimento em relação a Caatinga, porém essa pesquisa deve ser dividida em duas fases,

uma antes da apresentação e a outra fase deve ser na aula após a apresentação. Os dados devem ser socializados a turma permitindo

uma análise da eficácia do teatro de fantoches como ferramenta para divulgação das características da Caatinga, nesse ponto é

essencial a participação do(a) professor(a) para auxiliar na interpretação dos dados gerados pelas pesquisas, além disso será possível

aos alunos avaliarem o nível de sensibilização causado na comunidade escolar a partir do teatro de fantoches.

No dia da apresentação, é interessante que o (a) professor (a) organize o espaço, assim como estabeleça a comunicação entre

os grupos, orientando-os durante a encenação. A comitiva de divulgação pode atuar nesse momento, orientando os alunos que irão

assistir à apresentação, assim como durante a apresentação de cada grupo no palco, desta maneira darão suporte ao professor.

As apresentações de cada equipe devem durar dez minutos em média, é esperado que ocorram no máximo cinco

apresentações, nesse momento o (a) professor (a) deve realizar a conexão entre uma apresentação e outra. Caso a turma tenha uma

pessoa para essa função não haverá problema algum se a mesma ficar responsável pela apresentação de cada grupo.

Com o fim das apresentações o (a) professor (a) deve reunir todos os alunos para ouvir as opiniões e percepções em relação ao

momento da apresentação, todo o material gerado a partir dessa “entrevista” deve ser arquivado para ser adicionado ao relatório final

da apresentação.



Atividade 11 – Analisando o caminho percorrido.

Orientações

Ações:

• Avaliar o processo produtivo do teatro de 

fantoches.

• Apresentar para os alunos do relatório de todas as 

atividades.

Objetivos:

• Avaliar a evolução da turma após a resolução das 

atividades propostas no guia.

• Analisar o nível da turma a partir dos 

questionários, comparando com a primeira aula e 

a última que ocorre logo a pós a apresentação.

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem baseada em projeto.
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É nesse momento que os alunos devem realizar os últimos ajustes, avaliando assim todo material produzido

desde os fantoches até o ensaio geral. Os alunos devem ser orientados a avaliarem cada etapa da produção de forma

individual, procurando possíveis falha, por exemplo, devem rever o roteiro e marcação das cenas, a descrição dos

fantoches e a estrutura do cenário. A avaliação parcial de todo processo deve ser por cada grupo, o (a) professor (a)

pode auxiliar nesse momento, mas deve permitir que os alunos atuem como protagonistas e que tenham autonomia.

Todos os depoimentos ou opiniões apresentadas serão utilizados para elaboração de um relatório, no qual irá

descrever a participação dos alunos durante o desenvolvimento do teatro de fantoches, iniciando desde a primeira

atividade. Então o material produzido deve ser apresentado para os alunos, eles poderão observar como se

comportaram durante todas as atividades e como puderam desenvolver seu conhecimento.

Esse conhecimento adquirido será avaliado a partir de um novo questionário que será comparado com o

primeiro na primeira aula, mas para não constranger o aluno ele não precisará se identificar, afinal a avaliação dirá o

perfil geral da turma. O material produzido pelos alunos corresponde ao terceiro eixo do guia, recapitulando, o

primeiro eixo consiste no material dedicado para o(a) professor(a), o segundo eixo é o material simplificado que será

utilizado pelo aluno na resolução de suas atividades.

O último eixo como já foi citado consiste no arquivamento de todas as atividades realizadas, assim como os

registros da apresentação e o depoimento dos alunos que desenvolveram o projeto.
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O incentivo ao ensino contextualizado e investigativo deve ser constante no cotidiano escolar. É

possível o uso de materiais simples e/ou alternativos e a atividade pode ser aplicada durante qualquer um

dos Três Momentos Pedagógicos. Se as sequencias forem embasadas na abordagem histórico-cultural, vão

primar pela interação, o trabalho em grupo e o uso da linguagem, a fundamentação teórica e prática na

construção de conhecimentos.

Neste trabalho foram propostas ferramentas pedagógicas, que dentro das sequências favorecerão o

desempenho dos estudantes ao longo do ano letivo resultando em maior aprendizagem e aumentando no

envolvimento dos estudantes nas atividades propostas, inclusive daqueles com dificuldade de

aprendizagem.

As escolas nem sempre conseguem proporcionar boas condições para a realização de aulas

dinâmicas e participativas que contribuam com processo Ensino e Aprendizagem, porém, pode ser possível,

desenvolver um Ensino de qualidade, formação e capacitação docente e uma metodologia clara de trabalho

com ou sem grandes recursos, através de uma aprendizagem significativa, colocando o discente como

participante ativo na construção do seu conhecimento.
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O guia por meio das atividades propostas permitirá o desenvolvimento do protagonismo juvenil, que permitirá o uso do

conhecimento empírico integrado ao científico, mas para que essas associações sejam efetivas serão adotadas algumas

metodologias ativas, que por consequência irá promover o desenvolvimento do senso crítico..

O critério para avaliação será fundamentado na análise do processo de produção de materiais pelos alunos, que se

resumem no estudo da Ecologia e do bioma Caatinga, na leitura de artigos científicos sobre a Caatinga, debates sobre a temáticas

ambientais, a criação de painéis informativos, o desenvolvimento de um roteiro, na produção de um teatro de fantoches. Então em

resumo o guia didático reúne algumas atividades que trabalham a temática relacionada a preservação e conservação do meio

ambiente por meio de metodologias ativas que devem possibilitar uma aprendizagem significativa.

2

RESUMO

A Caatinga é um bioma rico em biodiversidade, fato que se deve as características específicas presentes no semiárido

brasileiro e que vem sofrendo há décadas danos severos, como desmatamento e queimadas. A falta de informação de certa maneira

contribui com o descaso para esse bioma, ironicamente as riquezas naturais são ignoradas, mas para muda é necessário que as

escolas abordem a Caatinga dentro de sua grade curricular, ou mesmo outro bioma desde que seja predominante na região em que

os alunos vivem. A implantação dessa temática permite trabalhar a Educação Ambiental dentro da sala de aula, estando de acordo

com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e os Parâmetros Curriculares Comum (PCN), assim o discente aprende atitudes

e ações que podem reduzir os impactos ambientais causados pelos humanos.

O presente trabalho apresenta um guia didático com diversas atividade propostas para o(a) professor(a) trabalhar a

percepção ambiental sobre o bioma Caatinga dentro da sala de aula, por meio desse material são abordados conceitos

fundamentais da ecologia, os princípios da educação ambiental, assim como as características do bioma Caatinga.

Palavras-Chave: Educação Ambiental. Caatinga. Aprendizagem significativa. Metodologias Ativas. Teatro de Fantoches.



H30 – Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde

individual, coletiva ou do ambiente.

Área 8 – Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar

intervenções científico tecnológicas.

3

Área 1 – Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como construções humanas, percebendo seus papéis nos

processos de produção e no desenvolvimento econômico e social da humanidade.

COMPETÊNCIAS

HABILIDADES

Área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou

ações científico-tecnológicos.

H4 – Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou medidas de conservação, recuperação ou

utilização sustentável da biodiversidade.

H12 – Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios.

H28 – Associar características adaptativas dos organismos com seu modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes

ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

Atenção: As competências e habilidades são sugestões, mas o(a) tem total liberdade em reformular as atividades para agregar novas competências e suas habilidades.



Justificativa
O conhecimento e divulgação sobre o semiárido

brasileiro ainda é muito escasso, e de acordo com Seyffarth

(2012), a caatinga não recebe seu devido valor pois não

apresenta um perfil de floresta, logo a população acaba

acreditando erroneamente que é uma região pobre em recursos

e que não possui potencial econômico para extração das

riquezas naturais.

A população apresenta pouco conhecimento a

respeito da Caatinga, essa situação acaba contribuindo com a

degradação ambiental, ao observar o território do semiárido

brasileiro é visível que várias regiões veem sofrendo danos

constantes e segundo Kill (2012), a degradação e a

fragmentação nos habitats que é causada pela ação humana,

permite a extinção de várias espécies nativas e principalmente

das espécies endêmicas devido as mudanças bruscas que

ocorrem no ambiente, as mudanças citadas podem ser

causadas pela monocultura, pela pecuária ou pelo próprio

crescimento urbano (KILL, 2012).

https://patrulhaambientalitinerante.blogspot.com/2017/12/desmatamento-da-

caatinga.html
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96percent-do-desmatamento-no-ceara-em-2019-foi-irregular.ghtml

http://comercialhortolandia.com/desmatamento/desmatamento-ilegal-no-
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O ato de degradar o ambiente é uma situação infelizmente comum e que ocorre em diversos biomas, sendo a definição de degradação estabelecida no decreto 97.632,

de 10 de abril de 1989 no artigo 2°:

“Art. 2° Para efeito deste Decreto são considerados como degradação os processos resultantes dos danos ao meio ambiente, pelos quais se perdem ou se

reduzem algumas de suas propriedades, tais como, a qualidade ou capacidade produtiva dos recursos ambientais.”

De acordo com Sampaio e colaboradores (2005) a degradação ambiental inicia-se pelo desmatamento para o plantio, muito comum o uso de espécies exóticas,

consequentemente as espécies nativas e as endêmicas são eliminadas durante o processo de implementação. Os danos podem ocorrer pelo desmatamento ou pela ação das

espécies invasoras, essas espécies por não apresentarem um predador específico acabam se adaptando facilmente no ambiente, resultando em um desequilíbrio ambiental.

E essa problemática que ocorre por diversas regiões do semiárido brasileiro é um alerta para o momento, que medidas ambientais e sociais devem ser adotados o mais

rápido possível, pois danos na velocidade que estão ocorre podem não ser mais reversíveis principalmente na extinção de diversas espécies endêmicas.

https://domtotal.com/noticia/1113574/2017/01/ministerio-divulga-

relatorio-sobre-a-caatinga/

http://bioorignaccaatinga.blogspot.com/2011/10/degradac
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https://g1.globo.com/natureza/desafio-
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https://scsb.inapscience.com/p2854/


O plantio que ocorre na Caatinga em geral adota o sistema de monocultura,

exemplo a cana de açúcar que ocupou parte do litoral nordestino e de acordo com

Machado (2006), a degradação foi de tal forma que hoje encontramos apenas

resquícios de Mata Atlântica. Em geral essa degradação ocorre como fruto da

exploração inconsequente do ambiente pela ação humana visando à produtividade

econômica, ou seja, buscando a geração de lucro e em alguns casos a posse da

região.

É possível em algumas regiões entender o porquê da degradação ambiental,

não como uma justificativa, mas sim como efeito das ações humanas para atender o

desenvolvimento econômico, que segundo Moreira (2005), a extração dos recursos

naturais pela sociedade humana acaba atendendo principalmente o capital,

acelerando assim mudanças expressivas em diversos biomas do planeta, essa

transformação ocorre pela: extração de madeira, desenvolvimento da pecuária ou

agricultura.

Para controlar e diminuir a degradação ambiental é essencial a mudança de

atitudes pela população e de acordo com Layrargues (2009), a educação ambiental

pode ser uma ferramenta para promover uma mudança social na qual permite criar

um pensamento ecológico, e que a partir do ambiente escolar pode-se desenvolver

ações para desenvolver no aluno o pensamento de preservar e conservar a natureza.

IMPACTO DAS AÇÕES HUMANAS

De acordo com estimativas do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens e

Satélites (Lapis), ligado à Universidade Federal de Alagoas (Ufal), 12,85% do semiárido

brasileiro enfrenta o processo de desertificação. Ou seja, considerando uma área total de

982.563,3 km² dessa região, 126.336 km² estão se transformando em deserto – conforme

monitoramento realizado entre 2013 e 2017 e divulgado no início de julho.

Esse território, que basicamente é o que conhecemos como o sertão no Nordeste

brasileiro, tem quase o tamanho da Grécia. O cenário é ainda mais alarmante se olharmos

para as chamadas "áreas suscetíveis a desertificação" (ASDs) do Nordeste brasileiro, nas

quais o processo de formação de pequenos desertos pode se instalar se os fatores

contribuintes forem mantidos. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, elas

constituem:

https://g1.globo.com/natureza/desafio-natureza/noticia/2019/08/20/desertificacao-atinge-13percent-do-semiarido-brasileiro-e-

ameaca-conservacao-da-caatinga.ghtml

•1.340.863 km² (16% do território brasileiro) – equivalente às áreas somadas de França,

Alemanha, Itália e Holanda;

•1.488 municípios (27% do total do país);

•Partes dos 9 estados da região Nordeste e de 2 estados do Sudeste (Minas Gerais e Espírito

Santo);

•31,7 milhões de habitantes (17% da população brasileira);

•85% das pessoas pobres do país.
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Esse material consiste em um conjunto de atividades que permitirá ampliar a

percepção do aluno em relação a Caatinga, assim a resolução delas criará uma base para

o teatro de fantoches, porém o(a) professor(a) pode trabalhar as atividades isoladamente

adaptando-as de acordo com as necessidades da turma.

• Atividade 01 – A Ecologia do sertão.

• Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel.

• Atividade 03 – O Semiárido em jogo

• Atividade 04 – Desbravando a Mata Branca

• Atividade 05 – As riquezas da Caatinga

• Atividade 06 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 01)

• Atividade 07 – E aí? Os bichos têm ou não têm razão? (Parte 02)

• Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga.

• Atividade 09 - Organização das atividades propostas e divulgação do evento.

• Atividade 10 – O espetáculo é na Caatinga

• Atividade 11 – Analisando o caminho percorrido.

O presente trabalho apresenta um guia didático que aborda conceitos básicos

da ecologia, usando como tema a Caatinga e propondo algumas atividades que

utilizam metodologias ativas, o material é desenvolvido para ser aplicado na

educação básica, em especifico no ensino médio.

Objetivos Específicos

➢ Aliar, fortalecer e dinamizar o conhecimento com as competências pedagógicas

e contextualizar os conteúdos do ensino de ecologia.

➢ Auxiliar a construção do conhecimento, ressignificação de conceitos e

conquista de autonomia.

➢ Conhecer quais são os mecanismos adaptativos apresentados pela fauna e flora

no semiárido brasileiro.

➢ Debater sobre a importância da preservação e conservação de espécies

endêmicas presentes no semiárido brasileiro.

➢ Trabalhar o lúdico através do teatro de fantoches inspirados na fauna da

Caatinga.

Objetivo
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O texto a seguir é um artigo retirado do 

site do ministério do meio ambiente, 

como sugestão disponibilize aos alunos 

antes da primeira aula proposta nesse guia.

O material permite ao aluno compreender 

um pouco a importância do meio ambiente 

para a sociedade.

https://mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-

e-da-biodiversidade/contribui%C3%A7%C3%B5es-dos-

ecossistemas-para-a-sociedade.html

Contribuições dos ecossistemas para a sociedade

No mundo inteiro as pessoas se beneficiam e dependem da natureza de inúmeras formas. O acesso à água doce, a

alimentos, a solos férteis, aos serviços de polinização ou ainda o bem-estar proporcionado pelo contato de lazer e espiritual

com áreas naturais são apenas alguns exemplos de uma infinidade de benefícios, chamados de serviços ecossistêmicos. O

desenvolvimento e o bem-estar das sociedades humanas estão invariavelmente ligados aos ecossistemas. O reconhecimento

dessa correlação constitui um fator importante para o planejamento de um desenvolvimento que incorpore os três pilares da

sustentabilidade: crescimento econômico, equidade social e conservação ambiental.

A gestão dos ecossistemas visando sustentar o fluxo de serviços prestados à sociedade é recomendado por diversos

acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Essa integração dos ecossistemas no planejamento de ações dos setores

público e empresarial atende as metas da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) e dos Objetivos de Desenvolvimento

Sustentável (ODS). Além disso, contribui para a mitigação e adaptação à mudança do clima, por meio de soluções baseadas na

natureza.

A integração sistêmica da biodiversidade é importante em todas as etapas dos ciclos de políticas, planos, programas,

independentemente do processo ser conduzido por governos, empresas ou outras organizações. O reconhecimento das relações

de dependência e de impacto de setores econômicos, como a agricultura, a pesca, o turismo, a mineração, a energia e os

transportes, com os ecossistemas contribui para a adoção de estratégias de redução dos impactos negativos que os setores

produtivos podem exercer, e para a própria manutenção desses setores.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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A vegetação nativa, por exemplo, assume um papel essencial na

manutenção da oferta de água, na fertilidade do solo e na polinização,

serviços que são essenciais para população em áreas rurais e à produtividade

do setor agrícola. Outro exemplo é a interligação entre a biodiversidade e o

setor do turismo, pois um ambiente natural saudável e funcionando

adequadamente mantém seu potencial de atração turística.

O valor do chamado “capital natural” tem sido frequentemente

negligenciado nos processos de tomada de decisão política e econômica. É

necessário mudar a visão de que os serviços ecossistêmicos são um “luxo”

que os planejadores do desenvolvimento não podem se dar, para a visão de

serem uma necessidade na qual precisam investir, pois caso não o façam, os

prejuízos e investimentos futuros tendem a ser muito maiores.

Reconhecer a correlação entre os objetivos de desenvolvimento, o

bem-estar humano e os serviços ecossistêmicos pode significar a diferença

entre uma estratégia de desenvolvimento bem ou malsucedida.
https://mma.gov.br/biodiversidade/economia-dos-ecossistemas-e-da-

biodiversidade/contribui%C3%A7%C3%B5es-dos-ecossistemas-para-a-sociedade.html

Fonte: Infográfico integrado no Sumário para Tomadores de Decisão (STD) do 1º Relatório sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Observe os 

elementos gerados 

pela degradação do 

ambiente.

Compreenda que os 

danos causados ao 

ambiente mantém os 

efeitos por anos e 

ocorre em diversas 

regiões, ocorrendo 

um efeito dominó.

Observe que

ações sustentáveis

permitem um

nível de

segurança elevado

em diversos

segmentos dentro

da sociedade.

Entenda que 

investir na 

preservação e 

conservação do 

meio ambiente 

proporciona o 

desenvolvimento 

da sociedade.

SUGESTÃO 

UTILIZE O 

INFOGRÁFICO PARA 

INICIAR O DEBATE, 

SE POSSIVEL 

PROJETE A IMAGEM 

PELO DATASHOW.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Introdução a ecologia.

O termo “ecologia” (do grego oikos, “casa”, e logos, “estudo”) foi utilizado no ano de

1866 pelo biólogo alemão Ernst Haeckel (Odum; Barrett, 2015). Essa área do conhecimento busca

entender como ocorre a interação entre os seres vivo e o ambiente, levando em conta os fatores

bióticos e os abióticos que consistem nos componentes não vivos, como a luz, o solo, a água e o

ar. Então a interação que ocorre entre os diversos organismos estabelecem um sistema complexo

denominado por ecossistema.

O ecossistema pode ser compreendido pela analise a partir de organismos individuais ou

por grupos, nessa condição forma-se então os níveis ecológicos que de acordo com Ricklefs

(2010) surgem a partir dos seres individuais até as populações e as comunidades, que em conjunto

estabelecem um ecossistema que pode ser terrestre ou aquático.

Os níveis ecológicos correspondem a produtores, consumidores e decompositores, essas

definições tem por base a nutrição apresentada por esses indivíduos, logo de acordo com o tipo o

organismo terá uma posição diferente na cadeia alimentar. Compreende-se que de acordo com o

nível trófico uma parcela da energia digerida pelos animais ou transformada pelo vegetais seja

transferida para o ambiente uma boa parte utilizada para as atividades metabólicas do organismo,

essa situação caracteriza o fluxo de energia (Odum; Barrett, 2015).

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Analisando um ecossistema é possível perceber os seguintes

componentes:

❖ SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS (p. ex., CO2, N, P, H2O) „

❖ SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS (proteínas, carboidratos, lipídios,

substâncias húmicas)

❖ PRODUTORES, que são organismos capazes de produzir seus

nutrientes, podendo ser os seres fotossintetizantes ou

quimiossintetizantes, sendo de acordo com o substrato que utilizam como

matéria prima.

❖ CONSUMIDORES são os organismos heterotróficos, ou seja, são

indivíduos que necessitam adquirir material orgânica para extrair os

nutrientes.

❖ DECOMPOSITORES, são em geral microrganismos capazes de

decompor a matéria, uma parte é absorvida para seu metabolismo e a

outra é dispersada para o ambiente, esse processo estabelece um ciclo

continuo.

(Odum; Barrett, 2015)

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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POPULAÇÃO

É um conjunto de indivíduos que pertencem a mesma espécie, seu tamanho é de acordo com a capacidade

produtiva de nutrientes, assim como também a existência de predação.

(Odum; Barrett, 2015)

ECOSSISTEMA

É formado a partir das interações entre as comunidades com o ambiente, nesse caso há uma ligação direta

com os fatores abióticos de uma área especifica

(Odum; Barrett, 2015)

BIOSFERA

É a interação entre os diverso tipos de ecossistemas presentes no planeta, o termo biosfera significa

“ESFERA DA VIDA”

(Odum; Barrett, 2015)

COMUNIDADES

São formadas a partir do agrupamento de diversas populações que habitam na região, essas são capazes de

interagir e algumas situações pode surgir até mesmo uma dependência para a existência de ambas as populações

(Odum; Barrett, 2015)

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Decompositores

.

PRODUTORES

TEIA ALIMENTAR

As cadeias alimentares apresentam um

crescimento linear, mas compreende que essa

representação não condiz com a realidade pois os seres

vivos podem apresentar interações diversas, essa

diversificação possibilita a formação de uma rede

biológica que se assemelha a uma teia. Estudar essa TEIA

ALIMENTAR permite entender como diversos organismos

se comportam em determinada circunstância.

A remoção de um individuo pode representar um

desequilíbrio extremo, pois esse organismo pode ser uma

espécie central e nessa condição se for eliminado pode

afetar toda a teia alimentar. Em algumas situações as

plantas ocupam essa posição central, no caso elas podem

oferecer diversas formas de alimentos, frutos, sementes, ou

folhas, que podem ser específicos para organismos

distintos e nesse caso sua eliminação afetaria o

fornecimento de alimento para vários organismos de uma

vez só.
As SETAS representam as possíveis interações que podem ocorrer.

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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O fluxo energético consiste no movimento realizado pela energia através dos organismos ou até mesmo para o ambiente, observa-se que a transferência não apresenta

um volume regular e isso ocorre porque parte da energia utilizada pelo organismo é para seu metabolismo, usando em suas atividades vitais e o no desenvolvimento, além

disso uma pequena parte da energia é liberada para o ambiente. Assim a transição da carga energética segue através da cadeia alimentar, podendo assim estabelecer uma rede

onde diversas comunidades podem interagir formando um ecossistema complexo (Odum; Barrett, 2015)

A base para essa cadeia alimentar são os produtores, esses indivíduos em sua maioria são autotróficos e por isso acabam apresentando maior carga energética, mas

conforme seguimos os níveis da cadeia alimentar percebe-se que os consumidores (heterotróficos) recebem uma carga energética menor e conforme eleva-se o nível do

consumidor ( secundário, terciário ou quaternário) a redução energética é mais intensa, com isso há uma maior necessidade em consumir mais alimento (Odum; Barrett, 2015)

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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ORIENTAÇÕES

Atividade 01 – A Ecologia do sertão.
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Os MAPAS MENTAIS foram

desenvolvidos por Tony Buzan, segundo

Alcantara (2020), sua construção inicia em

uma ideia central e partir dela surgem

ramificações organizando as ideias por

meio da associação. Em cada unidade

encontramos termos que podem ser uma

única palavra ou uma frase reduzida, os

conceitos abordados são organizados me

sequência facilitando assim a

memorização.

https://geekiegames.geekie.com.br/blog/como-fazer-um-mapa-mental/
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Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel.

Os poemas de literatura de cordel são marcados por fortes

elementos da cultura brasileira, com temas que incluem fatos do cotidiano,

episódios históricos, lendas, temas religiosos, entre outros. A sua escrita conta

com linguagem coloquial, uso de humor, ironia e sarcasmo. Também há

presença de rimas, métrica e oralidade.

Esse modelo de literatura atinge às camadas mais desfavorecidas de

leitura, uma vez que os folhetos são lidos em lugares públicos. Ajudam na

disseminação de hábitos de leitura e luta contra o analfabetismo. Possuem tom

de crítica social, com textos que tratam sobre temas políticos e que trazem a

opinião do autor. São consideradas obras didáticas e educativas.

Além do Nordeste, atualmente a literatura de cordel pode ser

encontrada no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Ela pode ser

adquirida em feiras culturais, casas de cultura, livrarias e nas apresentações

dos cordelistas. Também pode ser encontrada na internet. Apesar do avanço da

tecnologia, a literatura de cordel é escrita e divulgada nas redes sociais pelos

seus criadores.

FONTE:https://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/

Dica para leitura do cordel.

Qual é a melhor maneira de ler a poesia de cordel para os alunos em sala de sala?

O ideal é que você prepare a leitura com antecedência para dar o devido destaque ao ritmo e à

musicalidade proporcionados pelas rimas. Treine a entonação, lembrando-se sempre de que é

recitando de modo expressivo que os cordelistas atraem compradores para os seus folhetos. O

professor deve atuar como modelo de leitor, questionando as intenções do autor ao escolher

determinadas expressões e ajudando na construção do sentido (leia a sequência didática).

Informe-se sobre a história e a estrutura poética. Se contar com os recursos necessários,

reproduza gravações de cordel em sala de aula. Assim, os alunos terão referências da relação

entre o texto e a oralidade típica do gênero.

E os estudantes, como devem fazer a leitura?

Ler em voz alta é bom, já que o cordel está fundamentado na oralidade. "Pedir que os alunos

levem cordéis para casa e leiam para seus pais é uma boa maneira de aproximá-los do gênero",

diz Hélder Pinheiro, professor da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/2049/ler-por-prazer-no-ritmo-do-cordel

https://www.infoescola.com/literatura/literatura-de-cordel/
https://novaescola.org.br/lingua-portuguesa/pratica-pedagogica/literatura-cordel-629372.shtml


Inicio …

Amigos me deem licença

Pois agora eu vou falar

O tema hoje é caatinga

Se quiser pode anotar

Vem do Tupi-guarani

Por isso anote aí

Para depois se lembrar.

…

“Mata branca” digo agora

É seu significado

Aqui em nosso país

Está bem representado

Nos Estados do Nordeste

Terra de cabra da peste

Vou lhe dizer cada Estado.

....

Ação humana mudou

Cerca de oitenta por cento

Do que era original

Isso digo com lamento

Os recursos naturais

Com isso sofrem demais

As vezes falta alimento.

…

Áreas de conservação

Em número tem trinta e seis

Que é menos de um por cento

Vejam perdemos a vez

De um ar mais natural

E esse calor infernal

Foi o homem que assim fez.

…

Setecentos e tinta e quatro mil

De quilômetros quadrados

Corresponde a dez por cento

Do território marcado

Dentro do nosso país

O livro assim já me diz

E aqui está confirmado.

…

Falando em temperatura

São elevadas demais

Entre vinte e cinco graus

E vinte e nove é e outra mais

Solo raso e pedregoso

O clima a noite é gostoso

Rochas na frente e atrás.

…

Paraíba e Ceará

Pernambuco e na Bahia

Sergipe e Alagoas

Digo mais com alegria

No Estado Piauí

Caatinga tá por ali

Frio a noite fogo ao dia.

…

Pelo Rio Grande do Norte

Se estende lá a caatinga

Norte de Minas Gerais

Ela por lá predomina

As secas são prolongadas

Poeira sobe na estrada

E o semi árido é o clima.

…

Caatinga Declarada.

18

Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel.



As chuvas na região

Vem na chegada do ano

E tudo que estava seco

Vai logo ressuscitando

O mato seco enverdece

Os frutos logo aparece

A esperança voltando.

....

É que a recuperação

Do bioma em rapidez

Vai sim mudando a paisagem

Pau seco sem cor e vez

Vai logo brotando folhas

Ao ver a água em bolhas

Se acaba a “viuvez”.

...

Os problemas sociais

Na região são presentes

A baixa renda é um deles

Quem vive aqui sei que sente

Até escolaridade

Seja no sítio ou cidade

Pede atenção bem urgente.

…

Afinal em habitantes

Na caatinga e seus rincões

Vou dizer aproximado

Tem 25 milhões

Falta sim seneamento

Tem ruas sem calçamento

Políticos espertalhões.

…

Veja o Rio São Francisco

Um grande libertador

Trazendo água e progresso

Quem da água já usou

Fazendo irrigação

Viu progresso no seu chão

Tem poeta e cantador.

…

E as plantas da caatinga

Vou citar algumas delas

Xerófilas que se adaptam

À seca mas que são belas

Mas tem também umbuzeiro

E o mandacarú “flexeiro”

E muita planta amarela.

…

Mortalidade infantil

É alto o número, faz pena

É árido até no nome

Mas melhorou sei do lema

Se o povo aprender votar

E muito mais, se cobrar

Vai ver a situação “amena”.

…

Principal atividade

Na caatinga é a pecuária

Mas com a seca constante

Sem a água necessária

Prejudica a região

Isso já é tradição

O Gonzagão já cantava.

…

Caatinga Declarada.
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.A região da caatinga

Tem vaqueiro e aboiador

Violeiro e repentista

Que ao verso dá valor

E foi nessa região

Que viveu o Lampião

Que sua fama deixou.

…

Você que não conheceu

Não deixe o tempo passar

Marque com a sua turma

E venha sim passear

Conhecer belas paisagens

No São Francisco ás margens

Tomar banho e peixe assar.

…

Já a fauna da caatinga

Tem répteis representados

Por lagartos e por cobras

Roedores e por sapos

Tem cutia e tem gambá

Tatupeba e o preá

Arara azul e veados.

…

Árvores como umburana

Está na vegetação

Tem de 2 a 5 metros

Embeleza a região

As paisagens naturais

Na caatinga tem demais

Turismo boa opção.

…

Obrigado por me ouvirem

E aos que leram o cordel

Foi o que pude escrever

Olhando para esse céu

Azul de um sol escaldante

De um povo forte e vibrante

Pra quem eu tiro o chapéu.

…

Esse cordel foi escrito pelo 

pernambucano Paulo 

Tarcísio Freire de Almeida, 

um profissional formado 

em Letras e bacharel em 

Direito.

https://www.alagoasnanet.com.br/v3/a-caatinga-

declamada/

Caatinga Declarada.
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SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: Associação
Caatinga, 2011. 54p.

.

SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a

Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza:

Associação Caatinga, 2011. 54p.

Semiárido, Caatinga e Sertão são

termos, muitas vezes, utilizados como

sinônimos. Porém, semiárido refere-se ao

clima dessa região. Caatinga é um termo mais

abrangente que envolve clima, relevo, solos,

vegetação e fauna.

Já o sertão, refere-se a qualquer região

distante de grandes centros urbanos, com baixa

infraestrutura e baixa densidade demográfica.

Além do Nordeste, o termo sertão também é

utilizado na região centro-oeste.
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A palavra Caatinga tem origem indígena e significa Mata Branca referindo-se assim ao aspecto apresentado pela sua

vegetação durante o período de seca. Nesse bioma é possível encontrar uma grande biodiversidade que se desenvolveu ao longo

de gerações como resultado de inúmeros processos adaptativos em resposta a escassez dos recursos hídricos (MAIA, 2004).

A Caatinga apresenta um clima semiárido, com temperaturas médias entre 25°C e 29°C, durante o ano. Os períodos de

seca podem durar em torno de 7 a 10 meses, estendendo até 12 meses sem que ocorra chuva, o período de estiagens pode passar

de dois anos em determinadas áreas. A seca é extrema, pois a precipitação de chuva anual não ultrapassa o nível de 800 mm nas

áreas de planície, já em áreas mais elevadas é possível atingir a precipitação de 1.200 mm (SEYFFARTH, 2012).

Esse bioma também é conhecido como semiárido brasileiro, apresentando uma grande biodiversidade que em resposta

as adversidades naturais desenvolvem diversos mecanismos adaptativos que possibilitam a sobrevivências durante a escassez de

chuva e a temperatura elevada. Assim essas especificidades permitem a formação de diversas espécies endêmicas e com isso o

surgimento de uma das maiores riquezas dos biomas brasileiros (SCHISTEK, 2012).
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvo

re/CONT000glz1ehqv02wx5ok0f7mv200nvg0xn.html

O Nordeste apresenta um ambiente bastante diferente quando comparamos com outros biomas mundiais, pois é uma região semiárida contornada por outros tipos de

ecossistemas, a exemplo o cerrado e mata-atlântica, essa configuração possibilita abrigar duas importantes espécies de aves, a arara-de-lear e a arara-azul, essas conhecidas como

espécies-bandeiras, ou seja, com a imagem delas é possível agregar um valor econômico ambiental e por consequência tornando-as símbolos para a preservação do ambiente

(CI-BRASIL, 2003)

O que é a Caatinga ?

22

Atividade 02 – A Caatinga através da literatura de cordel.

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/bioma_caatinga/arvore/CONT000glz1ehqv02wx5ok0f7mv200nvg0xn.html


Na caatinga o clima predominante é o semiárido, devido essa condição a região apresenta uma precipitação de chuva em torno de 800 mm de água por ano, anos

chuvosos podem chegar até 1000 mm, já nos anos de escassez a precipitação é em torno de 200 mm. Esse baixo volume de água acaba por influenciar na temperatura da região

que fica entre 25°C a 30°C, porém deve-se compreender que a sensação térmica pode atingir facilmente até 40°C. O ponto interessante é que em algumas regiões o solo pode

atingir até 60°C e com isso o processo de evaporação é acelerada. O período de chuva é registrado durante os meses de janeiro a maio, um período bastante curto, durante a seca o

período inicia em junho até dezembro e assim um média de 7 meses de escassez de chuva, alguns podem chegar até 9 meses.

Caatinga uma beleza rara.
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As serras e chapadas são grandes barreiras para as nuvens carregadas de umidade

vindas do oceano em direção o interior. Quando nuvens encontram essas barreiras, a

umidade em forma de vapor se condensa formando chuvas. A medida que as nuvens

sobem, vão perdendo a umidade, o que dificulta a ocorrência de chuvas do outro lado

da barreira, ficando essa região marcada pela seca (é o que ocorre na depressão

sertaneja). Porém, a barreira, quando possui mata conservada, absorve a água,

armazenando-a na serra e liberando aos poucos através das nascentes.

Fonte: SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: 

Associação Caatinga, 2011. 54p.



A Caatinga é um bioma único, suas características geram um

condição bastante peculiar, exemplo disso é a grande variedade existente nos

tipos de solos, essa diversidade está presente nos minerais, nas profundidade

e nas texturas, nesse ultimo ponto é uma característica essencial para a

retenção de agua no solo.

Além do pontos citados a posição da Caatinga também gera uma

condição peculiar, no caso sua região tem interação direta com mais três

tipos de biomas, no caso temos o Cerrado, a Floresta Amazônica e a Mata

Atlântica. Logo a interação entre esse biomas gera condições singulares para

o surgimento de espécies endêmicas, em resumo esses organismos estão

adaptados a ambientes com características estritamente especificas.

Então devido ao endemismo esse bioma é extremamente rico

quando comparado a outros biomas, esses organismo chamam bastante

atenção em seus mecanismos adaptativos, ponto esse muito delicado no

sentido de quem uma alteração em seu habitat pode facilmente causar um

desequilíbrio ambiental.

Caatinga uma beleza rara.
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O ecossistema para funcionar perfeitamente precisa que os elementos químicos

circulem por todos níveis de organização dos seres vivos, assim os organismos apresentam

uma ligação direta ou indireta com o ambiente. A movimentação desses elementos pode

iniciar através do seu natural ou fazendo parte de algum tipo de composto inorgânico que é

essencial para as atividades metabólicas, esse movimento é caracterizado pelos ciclos

biogeoquímicos, perceba que a dinâmica estar relacionada com fatores biológicos, físicos e

químicos (ODUM e BARRET, 2015).

FONTE das imagens

https://ciencianautas.com/caatinga-cenario-de-degradacao-exploracao-ambiental-e-perda-de-biodiversidade/

https://ufal.br/ufal/noticias/2017/6/pesquisador-da-ufal-defende-emenda-que-torna-a-caatinga-patrimonio-nacional

Ciclos Biogeoquímicos
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https://www.estudokids.com.br/bacia-de-sao-francisco/

https://www.institutojurumi.org.br/2020/04/no-dia-da-caatinga-tres-curiosidades.html

De acordo com Odum e Barret (2015) os ciclos são formados a partir da

interação dos fatores bióticos e abióticos, podemos destacar os seguintes: ciclo da

água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Perceba que alterações

ambientais podem afetar diretamente os ciclos e com isso desequilibrando o

ecossistema regional ou até mesmo global, a exemplo o efeito estufa que afeta mais de

um ciclo.

https://ciencianautas.com/caatinga-cenario-de-degradacao-exploracao-ambiental-e-perda-de-biodiversidade/
https://ciencianautas.com/caatinga-cenario-de-degradacao-exploracao-ambiental-e-perda-de-biodiversidade/
https://ufal.br/ufal/noticias/2017/6/pesquisador-da-ufal-defende-emenda-que-torna-a-caatinga-patrimonio-nacional
https://www.estudokids.com.br/bacia-de-sao-francisco/
https://www.institutojurumi.org.br/2020/04/no-dia-da-caatinga-tres-curiosidades.html


Ciclos Biogeoquímicos

O CICLO DA ÁGUA, conhecido também por hidrológico, está ligado

ao processo de evaporação da água presente nas camadas liquidas do solo, essas

camadas podem ser definidas por rios, lagos, lagoas e açudes, a passagem do

estado liquido para gasoso permite a formação de nuvens e com a condensação

ocorre a formação da chuva fazendo com que a água em estado gasoso retorne

para o estado liquido e caia sobre a superfície terrestre, em alguns casos é

possível ocorrer a formação de granizo e ou de neve, essa variação dependerá da

temperatura ambiente (ODUM e BARRET, 2015).

A água quando retorna na forma de chuva permite a hidratação do solo, a

alimentação dos lençóis freáticos, lembrando que nesse caso é de suma

importância a presença de vegetais para favorecer no processo de infiltração. Uma

vez que a água retorne para o ambiente ela poderá ser incorporada pelos

organismos e a partir da evaporação ou transpiração iniciará todo o processo

novamente (ODUM e BARRET, 2015). Fonte: https://conceitos.com/ciclo-da-agua/

26

Atividade 03 – O Semiárido em jogo.



Ciclos Água

CICLO CURTO OU PEQUENO

É aquele que ocorre pela

lenta evaporação da água dos mares,

rios, lagos e lagos, formando nuvens.

O CICLO GRANDE OU LONGO

É aquele que envolve a

utilização de água pelos seres vivos e

seu retorno através de processos

como transpiração e respiração.
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Ciclos Biogeoquímicos

A ação humana pode afetar diretamente o ciclo da

água, como exemplo podemos citar o desmatamento que

devido a eliminação das plantas em algumas regiões a

infiltração da água pelo solo acaba sendo afetada e com isso

os lençóis freáticos não são alimentados, no contexto social

o ato de desmatar zonas próximas de rios, lagos e açudes, a

eliminação da vegetação retira a barreira natural, ocorrendo

o assoreamento em rios e lagos e como consequência ocorre

as enchentes.

A poluição é outro problema gerado pela ação

humana, algumas indústrias despejam componentes

químicos direto na natureza e com isso rios, lagos, lagoas e

até mesmo os lençóis freáticos podem ser contaminados.

Quando esses componentes químicos são associados ao ciclo

da água diversos problemas podem ocorrer, como exemplo

podemos citar as chuvas ácidas ou a biomagnificação.

28

Atividade 03 – O Semiárido em jogo.



Ciclos Biogeoquímicos

O artigo apresentado faz a diferenciação entre a bioacumulação em relação a biomagnificação.

O Bioacumulação e Biomagnificação

Profa. Dra. Rosalinda Carmela Montone

Bioacumulação é o termo geral que descreve um processo pelo qual substâncias (ou compostos químicos) são absorvidas pelos organismos. O processo pode ocorrer

de forma direta, quando as substâncias são assimiladas a partir do meio ambiente (solo, sedimento, água) ou de forma indireta pela ingestão de alimentos quem contém essas

substâncias. Esses processos frequentemente ocorrem de forma simultânea, em especial em ambientes aquáticos.

Biomagnificação (ou magnificação trófica) é um fenômeno que ocorre quando há acúmulo progressivo de substâncias de um nível trófico para outro ao longo da teia

alimentar. Assim, os predadores de topo têm maiores concentrações dessas substâncias do que suas presas.
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Ciclos Biogeoquímicos

Embora, o termo "bioacumulação", possa ser confundido ou usado como sinônimo de “biomagnificação” ou mesmo “bioconcentração” existe uma distinção

importante entre esses termos. Bioacumulação ocorre num nível trófico e representa o aumento da concentração de uma substância nos tecidos ou órgãos dos organismos.

Bioconcentração ocorre quando as substâncias são absorvidas pelos organismos em concentrações mais elevadas do que o ambiente circundante. Assim, a bioconcentração e

a bioacumulação ocorrem dentro de um organismo, enquanto que a biomagnificação ocorre entre os diferentes níveis da cadeia alimentar (níveis tróficos).

Outra definição considera a bioacumulação como a soma dos dois processos. De certa forma a bioconcentração e a biomagnificação resultam em bioacumulação de

substâncias geralmente tóxicas para os organismos.

Para que esses processos ocorram, as substâncias devem ser lipossolúveis, ou seja, podem ser dissolvidas em gorduras, e dessa maneira fixar-se nos tecidos dos seres

vivos. As substâncias bioacumuladas geralmente não são biodegradáveis ou não são metabolizadas pelos organismos, de maneira que a sua taxa de absorção e

armazenamento é maior que a de excreção.

As classes de compostos com maior capacidade de bioacumulação são compostos cíclicos, aromáticos e clorados com moléculas grandes, ou seja pesos moleculares

maiores do que 236g/mol. Um exemplo muito conhecido é o pesticida DDT, que já foi banido ou restrito, mas continua presente no ambiente porque não é facilmente

destruído. A biomagnificação do DDT ocorre porque esse composto é metabolizado e excretado mais lentamente do que os nutrientes que são transferidos de um nível trófico

para o próximo. Assim, as aves e mamíferos, por ocuparem um nível mais elevado na cadeia alimentar, podem apresentar uma quantidade de DDT mais de um milhão de

vezes maior do que a quantidade encontrada na água do mar.

Fonte:http://www.io.usp.br/index.php/oceanos/textos/antartida/31-portugues/publicacoes/series-divulgacao/poluicao/811-bioacumulacao-e-biomagnificacao.html
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Ciclos Biogeoquímicos

NO CICLO DO CARBONO, esse elemento que é essencial para a

composição da maior parte das moléculas orgânicas, está presente na matéria

orgânica e na inorgânica, como também na atmosfera. Na forma gasosa o gás

carbônico que é uma das formas que encontramos o carbono, no ciclo o CO2

(gás carbônico) pode ser utilizado pelas algas, pelos vegetais e algumas

bactérias. Esses organismos são capazes de realizar a fotossíntese e nesse

processo metabólico ocorre a formação dos carboidratos e por consequência

liberando o oxigênio.

Os carboidratos são componentes orgânicos capazes de armazenar

energia, quando são degradados pela respiração celular o carbono é devolvido

ao meio físico na forma de CO2. Algumas ações humanas podem acelerar a

liberação do gás carbônico, a exemplo as queimadas, o uso dos combustíveis

fosseis ou a produção industrial, essa mudança pode afetar o ritmo na captação

do carbono pelos organismos fotossintetizantes, infelizmente o desmanto acaba

acentuando mais ainda essa problemática.
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Ciclos do Carbono
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Como o desmatamento afeta o ciclo da água?

O desmatamento, ou desflorestação, ilegal no Brasil é um dos grandes problemas ecológicos que o país enfrenta na atualidade. Várias são suas causas e elas têm peso distinto

nas diversas regiões, sendo as mais importantes a conversão das terras para a agricultura ou para a pecuária, a exploração madeireira ilegal, a grilagem de terras, a urbanização e a

criação de infraestruturas como pontes, estradas e barragens desordenados e sem estudos de impactos ambientais. São inúmeros os prejuízos causados pelo desmatamento, aqui

vamos destacar o impacto do desmatamento ilegal no ciclo da água.

Quando parte de uma floresta é removida, as árvores já não evaporam parte da água extraída do solo, resultando em um clima muito mais seco. O desmatamento reduz o teor

de água no solo e de águas subterrâneas, bem como a umidade atmosférica. Outra consequência é a redução da coesão do solo, de modo que a erosão, inundações e deslizamentos de

terra ocorram mais frequentemente. A redução da cobertura florestal reduz a capacidade da paisagem de reter a chuva. Em vez de prender a chuva, que depois se infiltra nos sistemas

de águas subterrâneas, as áreas desmatadas se tornar fontes de escoamento superficial da água, que se move muito mais rápido. O transporte mais rápido das águas superficiais pode

traduzir-se em inundações e cheias mais localizadas do que poderia ocorrer com a cobertura florestal.

O desmatamento não é um impacto ambiental isolado. Ele está intimamente ligado a outros danos ecossistêmicos, como a poluição, a invasão de espécies exóticas e o

aquecimento global, reage com eles e essa integração os reforça mutuamente, gerando efeitos negativos maiores do que a simples soma de seus componentes, efeitos que são muitas

vezes irreversíveis.

O desenvolvimento sustentável, que tem como meta o desenvolvimento econômico em parceria com políticas que visam à preservação do meio ambiente. Existem

desmatamentos que são realizados com ajuda de profissionais habilitados e até mesmo satélites, no qual cada arvore ganha um número e tem a sua localização geográfica

georreferenciada. São realizados através de estudos e não somente por decisão aleatória.

Vamos dizer não ao desmatamento ilegal!

Fonte: https://www.iguiecologia.com/como-o-desmatamento-afeta-o-ciclo-da-agua

https://www.iguiecologia.com/como-o-desmatamento-afeta-o-ciclo-da-agua/
https://www.iguiecologia.com/como-o-desmatamento-afeta-o-ciclo-da-agua


Ciclos Biogeoquímicos

Apesar disso a vegetação é capaz de realizar o sequestro de carbono, o CO2

da atmosfera terrestre através da fotossíntese é retido da atmosfera armazenado.

Nesse ponto o Caatinga também participa desse ciclo, pois o acumulo do carbono

pode ser observado na formação da madeira, na sua folhagem, na produção dos

frutos e das sementes. Assim o desmatamento que ocorre nessa região pode afetar o

sequestro de carbono, podendo até elevar a temperatura da região.

O CICLO DO OXIGÊNIO apresenta uma ligação direta como o ciclo do

carbono, isso é observado durante a fotossíntese onde um dos produtos finais é

justamente o gás oxigênio, esse gás por sua vez é utilizado pelos organismos

aeróbios no metabolismo celular. O oxigênio pode ser encontrado em compostos

orgânicos e inorgânicos, na atmosfera podemos encontrar em uma taxa de 20%,

sendo possível também ser encontrado em compostos como no monóxido de

carbono(CO) ou no dióxido de carbono(CO2).

Em resumo a vegetação é capaz de

realizar o sequestro de carbono, no caso

retirar o CO2 da atmosfera terrestre através

da fotossíntese, após a retirada esses

organismos conseguem armazenar em

torno de dois terços do carbono presente na

terra.

Nesse ponto o Caatinga também participa desse processo, pois o acumulo 

do carbono pode ser observado na formação da madeira, na sua folhagem ou nos 

frutos e nas sementes.
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Conheça a relação do ciclo do carbono e o efeito estufa

19 DE AGOSTO DE 2015

Caracterizado pelo aumento da temperatura média dos oceanos e do ar próximo à

superfície terrestre, o aquecimento global é um fenômeno que causa sérias alterações no

planeta, tais como: furacões, secas, enchentes, extinção de diversas espécies de animais,

derretimento das calotas polares, entre outras complicações graves.

O efeito estufa é apontado como um dos principais causadores do aquecimento global.

Isso porque ações humanas, como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento e a

utilização de determinados fertilizantes intensificam o efeito estufa — que, em níveis normais,

é essencial para a vida terrestre —, causando desequilíbrios ambientais.

Um dos maiores vilões deste agravamento do efeito estufa é o dióxido de carbono, um

gás gerado majoritariamente pelo ciclo do carbono, um processo de respiração em que as

plantas absorvem carbono, incorporam suas moléculas e liberam dióxido de carbono na

atmosfera. Parte do carbono absorvido é transferida para os animais que consomem as plantas

que, por sua vez, também liberam o carbono assimilado na atmosfera.

O ciclo do carbono é muito importante para a vida das plantas e animais

e a emissão do gás carbônico é considerada natural. Porém, a queima de

combustíveis e materiais orgânicos também é responsável por gerar grandes

quantidades de gás carbônico, causando os desequilíbrios ambientais associados

ao agravamento do efeito estufa.

Fonte: https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/conheca-relacao-ciclo-carbono-efeito-estufa

https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/aquecimento-global/
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/causas-consequencias-desmatamento/
https://www.dinamicambiental.com.br/blog/meio-ambiente/conheca-relacao-ciclo-carbono-efeito-estufa


Ciclos Biogeoquímicos

O CICLO DO NITROGÊNIO assim como os outros é essencial para a existência dá vida, isso porque esse elemento é o componente principal para a formação das

proteínas, esse componente no corpo humano constitui cerca de 16%, na sua forma natural apresenta-se como um gás (N2).

Na condição gasosa esse elemento não é utilizado diretamente pela maioria dos seres vivos, na atmosfera ocupa uma media de 78% no ar atmosférico, para iniciar o ciclo

do nitrogênio depende da ação de um grupo especifico de bactérias que são capazes de realizar a fixação do N2 no solo ou em organismos que estão em simbiose, exemplo

algumas leguminosas apresenta um relação entre vegetais e bactéria no processo de fixação do nitrogênio.

A fixação do nitrogênio permite a retirada de cerca de 12%, de certa maneira é um valor pequeno mas que é complementado pela reciclagem do nitrogênio já presente na

matéria orgânica, nessa situação as bactérias decompositoras atuam oxidando o nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral e nesse estado é possível fazer com que os vegetais

consigam absorver através das raízes.

Quando o nitrogênio já incorporado nos organismos ele poderá retornar a traves do processo de desnitrificação, nesse processo algumas bactérias conseguem retirar o

nitrogênio da matéria orgânica e libera-lo para atmosfera. A fixação biológica é realizada pela ação de algumas bactérias capazes de incorporar o nitrogênio e transformá-lo em

compostos úteis para os outros seres. Essa fixação é quando o nitrogênio em sua forma gasoso é absorvido pelas bactérias, em seguida ocorre a transformação em compostos como

nitrato, amoníaco e nitrito.
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Ciclos Nitrogênio
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O amoníaco é um componente presente no solo e é retirado por algumas plantas através de suas raízes, essa

situação é possível devido a relação harmônica que ocorre entre as bactérias e esses vegetais, essa relação é

conhecida por simbiose.

Os vegetais são capazes de assimilar os nitratos que foram absorvidos por suas raízes, a incorporação

permite a produção de aminoácidos e outros componentes orgânicos, esse processo é conhecido por nitrificação. O

processo de nitrificação ocorre pela oxidação do amoníaco e como resultado temos o nitrato, essa é possível

devido a presença de bactérias nitrificantes.

A desnitrificação como foi comentada, lembrando que esse é o processo inverso da nitrificação, é desta

maneira que o nitrogênio retorna para a atmosfera em sua forma gasosa.
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Ciclo do Nitrogênio



Ciclos do Nitrogênio

As principais etapas do 

ciclo do nitrogênio são:

•Fixação.

•Amonificação.

•Nitrificação.

•Desnitrificação.
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Crescimento mal planejado afeta o ciclo de nitrogênio no planeta

Pesquisadores da América Latina alertam que crescimento mal planejado da região afeta a concentração do elemento. 

Consequências poderão ser sentidas em todo o planeta

Brasília – Pesquisadores latino-americanos se uniram para publicar um alerta sobre o impacto que o desenvolvimento acelerado da região exerce sobre o ciclo mundial do

nitrogênio. A mobilização teve início na Universidade de Brasília (UnB), onde alguns representantes da Iniciativa Internacional do Nitrogênio (INI, na sigla em inglês) se reuniram

em 2011 para debater o tema. O resultado do encontro foi um artigo aceito e publicado sábado pela revista Science, chamado “O desafio de nitrogênio da América Latina”, assinado

por cientistas da Argentina, Venezuela, Bolívia, México e do Brasil.

Segundo os especialistas, o elemento, essencial para o desenvolvimento das plantas, tem sua concentração alterada por fenômenos como a urbanização não planejada e o

desmatamento. Tais ações podem resultar na extinção de espécies de biomas como o cerrado, no agravamento do efeito estufa e em outras consequências ainda desconhecidas. Por

isso, a deposição de nitrogênio é considerada a terceira maior causa da perda de biodiversidade registrada na última década, atrás somente das mudanças no uso da terra e da

mudança climática.

“É importante colocar em uma revista como a Science, e chamar a atenção para o problema da América Latina. É uma situação complexa. A região vem avançando muito

em termos econômicos e sociais, mas ainda enfrenta problemas ambientais de países em desenvolvimento”, avalia Mercedes Bustamante, professora de ecologia da UnB e um dos

autores do trabalho. A especialista, que faz parte da INI, trabalha com o assunto há mais de 20 anos e é diretora de Políticas Públicas e Programas Temáticos do Ministério de

Ciência, Tecnologia e Inovação.



41

Atividade 03 – O Semiárido em jogo.

Mesmo com as diferenças culturais e econômicas entre os países latino-americanos, a biodiversidade é um fator comum no subcontinente. O grupo internacional aponta

no artigo que essa riqueza depende da adoção de políticas públicas que garantam o balanço entre o desenvolvimento socioeconômico e a conservação dos sistemas naturais. “A

sociedade civil tem um papel muito importante na orientação e na cobrança”, acredita Mercedes. Além de investimentos na prevenção de incêndios florestais, o texto enumera

outras medidas urgentes como o uso eficiente da terra e de nutrientes na agricultura e a implementação de um sistema de tratamento adequado de esgoto.

O nitrogênio está presente nas plantas e nos seres vivos, formando um delicado ciclo em que a substância é transferida de um meio para outro: a planta que consome o

nutriente cresce e morre no mesmo solo, onde o elemento é novamente absorvido. “Todo mundo fala do carbono, mas o nitrogênio é o elemento mais versátil da natureza, é

quem trabalha mesmo”, compara o professor de ecologia Luiz Martinelli, da Universidade de São Paulo (USP).

Se uma floresta ou um combustível são queimados, por exemplo, o óxido nitroso é arrancado do seu meio e depositado na atmosfera. Dali, o nitrogênio agrava o efeito

estufa e nem sempre retorna para seu local de origem. “Ele volta pela chuva para biomas sensíveis que não deveriam recebê-lo, de altíssima biodiversidade. E o nitrogênio é

como um remédio: se usado na hora certa, no lugar certo, é benéfico. Fora disso, ele se torna um poluente”, ensina Martinelli.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/04/19/interna_tecnologia,373538/crescimento-mal-planejado-afeta-

o-ciclo-de-nitrogenio-no-planeta.shtml
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Níveis perigosos

O tipo de atividade econômica e a concentração urbana de cada país criam um mosaico de questões particulares a ser resolvido e que afetam o cenário global. No

Nordeste da Argentina, por exemplo, a recente substituição de áreas nativas por plantações de grãos criou um grave dilema ambiental. A cada safra, um cenário menos fértil se

forma. “Na verdade, estamos perdendo nitrogênio, não ganhando”, lamenta a professora Amy Austin, da Universidade de Buenos Aires.

A especialista diz que ainda são necessários novos estudos para quantificar o estrago que a interferência no ciclo do nitrogênio tem causado na América Latina, mas alerta

que as atitudes precisam ser tomadas antes que a crise cause danos mais visíveis. “Há muitas coisas sobre esse tipo de práticas sobre as quais ainda não conhecemos o impacto.

Mas elas estão ocorrendo numa escala muito grande.” O grupo de pesquisadores estima que, no ritmo atual, metade dos pontos ameaçados de alta biodiversidade do continente

devem apresentar níveis perigosos de nitrogênio até 2050.

No cerrado, ambiente em que o nitrogênio é naturalmente escasso, seu excesso representa uma ameaça para as espécies nativas. O aumento da oferta da substância pode

favorecer o crescimento de espécies invasoras, que colocariam em risco o equilíbrio do bioma. “Isso já está ocorrendo, principalmente nas áreas próximas de centros urbanos. O

entorno da capital federal é uma área com potencial para o problema, pois as queimadas não estão só nos meios urbanos. Elas estão também no meio rural”, explica Gabriela

Nardoto, professora da UnB e também autora do artigo.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2013/04/19/interna_tecnologia,373538/crescimento-mal-planejado-afeta-

o-ciclo-de-nitrogenio-no-planeta.shtml
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Fonte: produção do autor
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Orientações para construção do mapa conceitual.

4° PASSO:

A estrutura do mapa não possuem um formato definido, ele é construído de acordo com as informações que estão sendo adicionadas, mas é importante que todas as

ramificações devem ser conectadas e as primeiras linhas são mais grossas e conforme ocorre o detalhamento das informações as linhas conectoras ficam mais estreitas e

essas ramificações correspondem a subcategorias.

1° PASSO:

Após a leitura das entrevistas os grupos devem fazer um fichamento dos conceitos apresentados em cada texto, assim como a resolução de alguns questões apresentadas no

material. O fichamento junto com as respostas da questões serão os elementos centrais para a construção dos mapas, com todas essas informações os alunos devem resumi-

las no menor número de palavras possíveis.

2° PASSO:

Com o resumo das informações o grupo deve organizar as informações, nesse momento eles podem desenha formas geométricas para

alocar os conceitos apresentados, uso de cores distintas é bastante interessante pois podem funcionar como legendas visuais facilitando a

assimilação das informações, mas cuidado com o número de cores o ideal é padronizar um cor para cada tipo de informação.

3° PASSO:

É importante utilizar uma folha sem pauta para não prejudicar a visualização, desenhe as ligações entre as informações lembrando em

manter o assunto principal no centro ou na base, identifique as palavras-chaves, use palavras curtas e evite utilizar abreviações.

ATENÇÃO

Os mapas 
conceituais 
apresentam 
diferenças 

estruturais em 
relação aos mapas 

mentais.
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Atenção na construção dos MAPAS CONCEITUAIS, pois eles são diferentes

dos mapas mentais, de acordo com Alcantra (2020), os mapas conceituais possuem uma

apresentação gráfica que melhora a organização das ideias e dos conceitos estudados

através de esquemas. O método foi desenvolvido por Joseph Novak com base na

aprendizagem significativa de David Ausubel. As informações são organizadas em

figuras geométricas e linhas conectam os conceitos explorados, estabelecendo relação

através conectivos ou expressões de ligação. Essa rede de conexões inicia de um

conceito geral e é reduzida a uma informação especifica para o tema estudado.

Os MAPAS MENTAIS foram desenvolvidos por Tony Buzan, segundo

Alcantara (2020), sua construção inicia em uma ideia central e partir dela surgem

ramificações organizando as ideias por meio da associação. Em cada unidade

encontramos termos que podem ser uma única palavra ou uma frase reduzida, os

conceitos abordados são organizados me sequência facilitando assim a

memorização.
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TEXTO 01 - Semiárido, o bioma mais diverso do mundo - Thamiris Magalhães

Trata-se de um bioma adaptado às condições semiáridas e se localiza nos nove estados do

Nordeste e no norte de Minas Gerais, ocupando 11% do território nacional

“A Caatinga é o bioma semiárido mais biodiverso do mundo, sendo extremamente distinto em

espécies animais, vegetais, em paisagens e sob o ponto de vista genético”, frisa o biólogo João

Arthur Seyffarth, em entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line. E continua: “também

muito rico é o conhecimento tradicional associado a esta biodiversidade, que pode ser

explorado para seu uso sustentável e para o desenvolvimento sustentável do país”. Segundo

Seyffarth, a Caatinga tem identificadas 932 espécies vegetais, “sendo 318 endêmicas, que só

ocorrem no bioma. Existem 12 tipos de vegetações na Caatinga, que vão das mais abertas,

como as caatingas arbustivas e arbustivo-arbóreas, até as mais florestais, como as florestas

estacionais”.

João Arthur Seyffarth é biólogo, mestre em ecologia e coordenador do Núcleo do Bioma

Caatinga da Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente – MMA.

Confira a entrevista

IHU On-Line – Como pode ser definido sistematicamente o bioma

Caatinga? Quais áreas ele abrange? Equivale a quantos por cento do

território nacional?

João Arthur Seyffarth – A Caatinga é o único bioma exclusivamente

brasileiro. Ela é composta por oito ecorregiões e vários tipos de vegetação

de savana e florestais. É um bioma adaptado às condições semiáridas e se

localiza nos nove estados do Nordeste e no norte de Minas Gerais,

ocupando 11% do território nacional (844.453 km²).

IHU On-Line – Como pode ser caracterizado o clima no bioma?

João Arthur Seyffarth – O clima da Caatinga é semiárido, com

temperaturas anualmente entre 25°C e 29°C, em média. A estação de seca

é em geral de 7 a 10 meses, podendo ficar até 12 meses sem chover em

certas regiões, sendo que as estiagens podem durar mais do que dois anos

em algumas regiões. Em geral, a precipitação anual não passa de 800 mm

em áreas de planície e fica entre 800 e 1.200 mm nas áreas mais elevadas.
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IHU On-Line – Que tipos de biodiversidades a Caatinga oferece?

João Arthur Seyffarth – A Caatinga é o bioma semiárido mais biodiverso

do mundo, sendo extremamente diverso em espécies animais, vegetais, em

paisagens e sob o ponto de vista genético. Também muito rico é o

conhecimento tradicional associado a esta biodiversidade, que pode ser

explorado para seu uso sustentável e para o desenvolvimento sustentável do

país.

IHU On-Line – Por que motivo a Caatinga é um dos biomas menos

conhecidos do país?

João Arthur Seyffarth – O bioma Pampa é ainda menos conhecido do que

a Caatinga. O desconhecimento da Caatinga e do seu potencial para o

desenvolvimento do país decorre de vários fatores. Dentre eles o

menosprezo por biomas que não sejam florestais, vistos como pobres em

biodiversidade e potencial econômico; o fato de a Caatinga estar situada

longe dos principais centros do país, em termos econômicos e

populacionais; e o pouco conhecimento

científico sobre sua biodiversidade, que resulta dos poucos centros de pesquisa e

universidades instaladas em seu território. Tudo isso também gera pouco interesse da mídia

em divulgar o bioma, o que só começou a mudar nos últimos anos.

IHU On-Line – Quais são as riquezas vegetais que o bioma oferece?

João Arthur Seyffarth – A Caatinga tem identificadas 932 espécies vegetais, sendo 318

endêmicas, que só ocorrem no bioma. Existem 12 tipos de vegetações na Caatinga, que vão

das mais abertas, como as Caatingas arbustivas e arbustivo-arbóreas, até as mais florestais,

como as florestas estacionais.

IHU On-Line – Tem dados de quantas espécies de animais vivem no bioma? O que isso

representa para o país?

João Arthur Seyffarth – Em torno de 1.487 espécies nativas de animais vivem na

Caatinga, sendo 178 de mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de

peixes e 221 de abelhas. Essa diversidade ajuda a preservar uma série de serviços

ambientais importantes para a região e o país, como a polinização, sem a qual não existe

agricultura, e mantém a diversidade das plantas, já que elas dependem da fauna para se

reproduzirem, dispersarem suas sementes e para a ciclagem de nutrientes.
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As abelhas nativas são uma fonte de rendimentos para um grande número de pessoas e são utilizadas

em produtos industriais. Tal diversidade também pode ser explorada, com grandes benefícios econômicos para

o país, na utilização de seus recursos genéticos, desde que devidamente autorizados, para os mais diversos fins,

tanto na indústria farmacêutica como na alimentícia, dentre outros.

IHU On-Line – Tem dados de quantos por cento da área do bioma já foi alterada?

João Arthur Seyffarth – Em torno de 46% do bioma já foram desmatados, segundo dados do Projeto de

Monitoramento dos Biomas Brasileiros, do Ministério do Meio Ambiente – MMA/Ibama, sendo que grande

parte dos remanescentes foram alterados e são utilizados para várias atividades humanas, como criação de

bovinos, caprinos e ovinos, bem como para a retirada de lenha para fogões domésticos e fornos industriais,

principalmente nos polos gesse iro (Chapada do Araripe –CE/PI/PE) e cerâmicos (por exemplo, as regiões do

Seridó-RN e Baixo Jaguaribe-CE).

IHU On-Line – Qual a situação social e econômica das pessoas que residem na área da Caatinga?

João Arthur Seyffarth – O semiárido brasileiro ainda apresenta os piores índices de desenvolvimento humano

do país. Em geral, isso se repete para os demais índices sociais e econômicos. No entanto, a região vem nos

últimos anos crescendo mais do que a média nacional e os índices sociais vêm melhorando, fruto do maior

investimento público na região e das políticas sociais destinadas aos menos favorecidos.

IHU On-Line – Em que sentido a conservação da

Caatinga está intimamente associada ao combate da

desertificação?

João Arthur Seyffarth – Cerca de 60% das áreas

susceptíveis à desertificação no país estão na Caatinga,

incluindo três núcleos de desertificação (regiões do Seridó-

RN, Cabrobó-PE e Irauçuba-CE), que são as áreas mais

afetadas pelo processo. Além dessas, existem muitas áreas

do bioma já afetadas de forma grave ou muito grave por

esse processo. Dessa forma, promover a conservação, por

meio de ações de conservação de paisagem (por exemplo,

criação e consolidação de Unidades de Conservação) e de

espécies (conservação de espécies ameaçadas, controle de

invasoras) bem como o uso sustentável (manejo madeireiro

e não madeireiro, manejo agrosilvopastoril) e a recuperação

de áreas degradadas neste bioma é o mesmo que combater a

desertificação, a mitigação e adaptação às mudanças

climáticas.
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TEXTO 01

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. Onde podemos encontrar o bioma Caatinga?

2. Quais são as riquezas encontradas no semiárido

brasileiro? Exemplifique.

3. A Caatinga apresenta um alto nível na

biodiversidade, no meio dessa variedade

podemos identificar as abelhas. Assim qual a

importância desse organismo para o ambiente?

4. Quais são os impactos identificados no bioma

Caatinga? Exemplifique.

5. Quais são as causas para a desertificação?
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TEXTO 02 - Caatinga, um bioma desconhecido e a "Convivência com o Semi Árido".

Entrevista especial com Haroldo Schistek

"A Caatinga é o bioma mais frágil que temos no Brasil. A ciência,

identificando sua fauna e flora, nos mostra que não existe uma Caatinga só, mas muitas

formas, criadas pela interação de seus seres vivos com o conjunto edafoclimático local.

O clima é Semi Árido, com uma estação chuvosa curta e longos meses sem chuva,

onde a evaporação potencial supera a precipitação praticamente em todos os meses do

ano", constata, em entrevista concedida por e-mail à IHU

On-Line, Haroldo Schistek.

Segundo ele, defensor do paradigma "Convivência com o Semi-Árido", a

"Caatinga ocupa 11% do território nacional e mereceria, sem dúvida, um enfoque

apropriado e políticas públicas feitas exclusivamente para a área que engloba”.

Schistek avalia ainda que não se pode pensar o Semi Árido Brasileiro com seu bioma

Caatinga de forma isolada, com propostas setoriais.

“A educação escolar tradicional tem contribuído muito para espalhar uma

imagem de inviabilidade econômica, feiura e morte”, diz. Haroldo Schistek é

teólogo pela Universidade de Salzburgo, Áustria, agrônomo pela Universidade de

Agricultura em Viena e tem Faculdade de Agronomia do Médio São Francisco em

Juazeiro, na Bahia. É idealizador do Instituto Regional da Pequena Agropecuária

Apropriada – IRPAA, com sede em Juazeiro, fundado em 1990.

Trabalha com assessoria relacionada a recursos hídricos, desenvolvimento

rural, beneficiamento de frutas nativas, questões agrárias, entre outras áreas. É

elaborador de apostilas, livros, relatórios. Além disso, acompanha e coordena

programas junto de agricultores, dentro do conceito da Convivência com o Semi

Árido. Atualmente integra a Coordenação Coletiva do IRPAA como coordenador

administrativo.
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Confira entrevista.

IHU On-Line – Como podemos definir a atual situação da Caatinga? Quais os

avanços e dilemas que ainda preocupam as populações que vivem o local e os

pesquisadores que estudam o bioma?

Haroldo Schistek – A situação da Caatinga é catastrófica. Esse bioma continua sendo

o mais desconhecido do Brasil – embora seja caraterístico nosso, só existe no nosso

país. Cientificamente tem-se avançado, mas os políticos que tomam a decisão não

querem reconhecer sua fragilidade e realizar as propostas da sociedade civil que, de

um lado, poderiam garantir a sua preservação e, de outro lado, poderiam garantir uma

renda estável para a população humana. A essência nesta proposta se resume no

paradigma da “Convivência com o Semi Árido”.

A Caatinga ocupa 11% do território nacional e mereceria, sem dúvida, um

enfoque apropriado e políticas públicas feitas exclusivamente para a área que

engloba. Esta área corresponde às superfícies da Alemanha e França juntas! – imagine

quantas políticas localizadas regionalmente podemos encontrar nesses dois países e

aqui não temos, até o momento, nenhuma política consistente para a área toda.

IHU On-Line – De que maneira podemos pensar formas de preservação da

Caatinga?

Haroldo Schistek – Infelizmente, preciso insistir num fato que todos preferem

não mencionar, por ser incômodo, por tocar em privilégios de uma minoria e de

ser perigoso e, em muitos casos, até mortal. Trata-se da questão da terra, ou

melhor, do tamanho dela. A Embrapa Semi Árido afirma que na grande região da

Depressão Sertaneja uma propriedade necessita de até 300 hectares de terra para

ser sustentável, sendo a atividade principal a criação de caprinos e ovinos. Assim,

a principal forma de preservar a Caatinga é dotar as famílias de um tamanho de

terra adequado às condições de semiaridez. Quanto mais seca a região, mais terra

se precisa. E qual é a realidade? Propriedades de dois, três, dez hectares, enquanto

no outro lado da cerca uma única pessoa possui dois ou três mil hectares.

E não falo de reforma agrária, mas de “adequação fundiária”, pois as

famílias possuem terra, são da terra, mas só precisam dela em tamanho suficiente

para ter uma produção estável, poder acumular reservas e assim suportar as

instabilidades climáticas. Se for assim, poderemos esquecer para sempre os

programas famigerados como Bolsa Família, carros-pipa e cestas de alimentos.
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IHU On-Line – Existe a possibilidade de recuperação de áreas do

bioma em alguns casos? O que falta para que isso aconteça?

Haroldo Schistek – O grande mal que se fez à Caatinga não vem de agora,

deste ou do século passado. Vem desde a primeira ocupação pelos

portugueses e tem alguma coisa a ver com a monocultura de cana de açúcar

no litoral nordestino. O gado, indispensável para o manejo da cana de

açúcar e para a alimentação da população humana, num certo momento,

numa época que não existia o arame farpado, não podia mais ficar próximo

às plantações e foi por decreto governamental mandado para o interior.

E já em 1640 se estabeleceu o primeiro curral para gado bovino no

médio São Francisco, dando assim início a uma sequência até hoje

mantida: uma política concebida fora da região, introduzindo algo não

adaptado ao clima, servindo a interesses estranhos. Não demorou e se

formaram dois imensos latifúndios que ocuparam toda a região desde o

Maranhão até Minas Gerais: os morgados da Casa da Torre e outro da Casa

da Ponte. Para o povo, só existia lugar como vaqueiro, que mantinha sua

rocinha para alimentar a família, mas ele nunca poderia ser dono daquele

pedaço de chão. Essa é a origem da agricultura familiar na região.

Caatinga pensada de forma micro

O que se precisa é uma mudança de percepção em relação à Caatinga: devemos deixar

de pensar esta região em termos macro – Brasil. Em vez disso, pensá-la em termos micro. Tendo

em vista unicamente a Caatinga e sua população humana, encontrando soluções sustentáveis,

estaremos beneficiando o bioma, os homens e mulheres e, em última consequência, o Brasil –

macro.

IHU On-Line – Quais as principais características da Caatinga?

Haroldo Schistek – A Caatinga é o bioma mais frágil que temos no Brasil. A ciência,

identificando sua fauna e flora, nos mostra que não existe uma Caatinga só, mas muitas formas,

criadas pela interação de seus seres vivos com o conjunto edafoclimático local. O clima é Semi

Árido, com uma estação chuvosa curta e longos meses sem chuva, onde a evaporação potencial

supera a precipitação praticamente em todos os meses do ano. Em Juazeiro da Bahia, temos, por

exemplo, cerca de 550 mm de chuva, mas a evaporação potencial atinge até 3.000 mm por ano.

Os solos são, em sua maioria, rasos e de baixa fertilidade. Então, pode-se perguntar: o

que fazer com um pedaço do Brasil desse jeito, uma vez que quase não chove, e, muitas vezes, os

solos são inapropriados? Além disso, em 80% da região não existe lençol freático, pois a natureza

nos oferece uma resposta muito clara.
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Porém, na Caatinga há uma diversidade de plantas e animais maior que

em outros biomas do Brasil. Existem plantas e animais que aprenderam a conviver

de maneira perfeita com esse tipo de chuva e de solo e que descansam durante os

oito meses em que não há chuva, para resplandecer de maneira inacreditável

depois das primeiras chuvas numa explosão de cores, perfumes, frutas e sementes.

A convivência com o Semi Árido consiste nisto: aprender com a natureza a

realizar as atividades; criar plantas e animais aos quais ela dá suporte e não insistir

em algo que não possui a maleabilidade genética – como é o caso do milho e do

gado bovino.

IHU On-Line – No que consiste e qual a importância da produção adaptada e

das formas de captação e armazenamento de água para o bioma?

Haroldo Schistek – Devemos abdicar da ideia que o fornecimento de água para as

famílias e suas criações possa trazer algum benefício à Caatinga. À primeira vista,

a água parece o fator limitante quando, na verdade, é a capacidade de produzir

forragens para os animais e alimento para os humanos. Ela continua mantendo

populações humanas e rebanhos em áreas reduzidas. Mas, fornecendo água, há

somente uma maior pressão sobre o bioma já fragilizado.

Em relação à produção adaptada, defendemos a manutenção ou

reestabelecimento da vegetação nativa, pois a “Caatinga em pé vale mais do que a

Caatinga derrubada”. Somente em pequenas áreas, especialmente para o consumo local e

utilizando todos os preceitos agronômicos de preservação da umidade e da estrutura do

solo, pode-se pensar em plantios de roças, utilizando plantas adaptadas às irregularidades

climáticas.

IHU On-Line – No que consiste o recaatingamento e de que forma ele pode ser uma

solução para os problemas enfrentados no bioma?

Haroldo Schistek – O próprio termo já quer chamar atenção de que o desafio é diferente.

Poderíamos ter chamado de “reflorestar a Caatinga”. Mas Caatinga não é uma floresta,

não é estepe, nem savana – é Caatinga mesmo. Também não se trata de criar uma reserva

do tipo Ibama. Temos um caso deste na região de Juazeiro-Sobradinho.

Querem expulsar todos os moradores para criar um parque de preservação

natural. Para proteger a Caatinga. E quem protege as famílias que têm sua base de vida

há gerações nestas áreas? Ademais, podemos afirmar com toda certeza que estas áreas que

se pretendem proteger são preservadas assim até hoje, pois foram utilizadas no sistema

de Fundo de Pasto.
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O recaatingamento é um processo complexo, pois inclui amplas medidas

educativas e aprofundamento em conhecimentos sobre a natureza para as

populações. Não se trata de trazer um agente de fora, que cerque uma área e

plante mudas. No bioma, formam-se pessoas. Portanto, é necessário que cada

uma seja convencida do valor da Caatinga em pé, que seja o plantador e cuidador

das plantas e cercas nos anos seguintes. Quem se interessar pode

acessar: http://www.recaatingamento.org.br/.

IHU On-Line – Quais as principais ameaças que a Caatinga enfrenta?

Haroldo Schistek – Podemos dizer que a principal ameaça é o caminho

econômico (equivocado!) tomado pelo Brasil nos últimos anos. Nosso país se

tornou campeão mundial em exportação de commodities, e as áreas

da Caatinga se tornaram objetos de cobiça para grandes empreendimentos.

Depois de alguns anos de maior calma, está agora recrudescendo a grilagem de

terra e o assassinato de agricultores familiares e de seus representantes, quando

resistem ao roubo de suas terras. No bioma, querem fazer de tudo: usina nuclear,

grandes barragens para hidroelétricas, intermináveis áreas irrigadas para, por

exemplo, produção de etanol, mineração, parques eólicos, criação industrializada

de caprinos e bovinos, entre outros.

IHU On-Line – De que maneira ela pode ser utilizada de forma sustentável? Qual o

papel da população nesse sentido?

Haroldo Schistek – Não se pode pensar o Semi Árido Brasileiro com seu bioma Caatinga

de forma isolada, com propostas setoriais. A educação escolar tradicional tem contribuído

muito para espalhar uma imagem de inviabilidade econômica, feiura e morte. Ainda

recentemente, encontrei um livro didático, no capítulo sobre os biomas brasileiros, que

mostrava uma foto da Caatinga nos meses da estiagem, com a legenda inacreditável:

“Caatinga morta”.

Na verdade, os arbustos e árvores retratados somente estavam em hibernação,

cheios de seiva e nutrientes, esperando apenas a primeira chuva para se vestirem

novamente em abundantes roupas de folhas e flores. Ou seja, precisamos de uma educação

contextualizada, que leve o contexto da vida dos alunos, das plantas da Caatinga, da sua

casa de adobe, para dentro da sala de aula.

Tivemos experiências magníficas nesse sentido com os alunos preservando

atenção de maneira inacreditável, sendo as faltas às aulas quase não registradas. Materiais

nesse sentido já existem. Precisamos que o Ministério da Educação e Cultura faça uma

volta de 180 graus em termos de políticas educacionais, pois não é somente necessário que

exista material didático apropriado.
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É indispensável que a formação de professores nas universidades seja no

sentido da contextualização e que a formação continuada do corpo docente

acompanhe a proposta. A “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional” nos dá

cobertura total nesse sentido.

A Caatinga representa um pasto nativo de grande valor nutritivo, muito

apropriado para a criação de animais de médio porte – menos para gado bovino, que

pouco aproveita o pasto, consome muita água e causa ainda erosão no solo, por

causa de seu maior peso. No entanto, faz-se necessário evitar o superpastoreio,

através da análise criteriosa de capacidade de suporte e de fornecimento de alimento

suplementar na segunda metade dos meses secos. Mas é preciso ficar atento à forma

organizacional.

A característica da chuva é irregular em dois sentidos: no tempo e no espaço

geográfico. Quer dizer, nunca se sabe quando se terá outra chuva nem em que área

ela cairá. Essa irregularidade é muito acentuada. O Fundo de Pasto, forma

tradicional de posse de terra no Semi Árido, remoto desde as Sesmarias, atende a

esta característica. As áreas de pasto não são individualizadas, não possuem cercas

para separar cada propriedade.

Os animais de todos os proprietários pastam livremente em toda a área,

deslocando-se sempre para aquelas manchas onde choveu recentemente. Com isso

eles evitam superpastoreio e garantem animais bem alimentados.

Organizando dessa maneira a terra, de forma coletiva, a área necessária por

família pode ser bem menor, mesmo na Depressão Sertaneja: entre 80 e 100

hectares. A área do Fundo de Pasto fica sob a responsabilidade de uma associação,

dos próprios donos. Temos belos exemplos de como essa forma organizacional eleva

a consciência ambiental e proteje a Caatinga.

Além da criação de animais, existem grandes riquezas extrativistas, como

o umbu ou a maracujá do mato que, beneficiado em forma de geleia, doce e

compota, até já conquistaram o paladar europeu. Encontramos também, como em

nenhum bioma brasileiro, uma grande diversidade de plantas medicinais, com uso

industrial, ainda não explorada ou apenas de maneira irregular. Já o potencial

lenheiro é duvidoso e, a nosso ver, não deve ser cogitado em se tratando de Caatinga.
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IHU On-Line – Gostaria de acrescentar algum aspecto não questionado?

Haroldo Schistek – O Semi Árido Brasileiro era algo desconhecido para a percepção

geral e o IRPAA desmistificou isso. Sempre se falava “no Nordeste tem seca”. Mas

Nordeste é Maranhão com sua região pré-amazônica; é a região com as chuvas de

Belmonte da Bahia com seus 3.000 mm por ano e do oeste baiano com chuva tão

regulares que parece que tem um contrato com São Pedro. Isso foi parte da nossa

campanha nos primeiros dez anos de existência do IRPAA: dizer que a região da

“seca” é o Semi Árido que fica na maior parte no Nordeste, mas abrange também

parte de Minas Gerais.

Programas para o Semi Árido

Fiquei contente quando Dilma, em seu discurso de posse, falou em

programas específicos para o Semi Árido e não mais Nordeste. Para dar visibilidade,

criamos o nome “Semi Árido Brasileiro”, como iniciais em maiúsculo. Então,

devemos distinguir quando se fala de uma região semiárida ou quando fala do Semi

Árido Brasileiro. Até a sigla criada – SAB – já se popularizou.
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TEXTO 02

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. Em relação a conservação ambiental, qual a

situação da Caatinga?

2. Quais são os fatores que permitem aos

organismos conviverem na Caatinga?

3. Qual a importância em manter a vegetação

nativa na Caatinga?

4. Como definir o Recaatingamento?

5. Como a população pode contribuir com o

desenvolvimento sustentável?
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TEXTO 03 - Desertificação da Caatinga gera impactos socioeconômicos.

Entrevista especial com Humberto Barbosa - Por: Patricia Fachin | 10 Abril 2017

O desflorestamento, o uso intensivo de terras para a agricultura e a pecuária e

a retirada de lenha para fins energéticos e de mineração estão entre os fatores que

originaram o processo de desertificação na Caatinga, especialmente na região da

Paraíba, a qual tem aproximadamente 94% de suas terras afetadas por esse processo,

diz Humberto Barbosa, coordenador do Laboratório de Processamento de Imagens

de Satélites – Lapis, que tem monitorado a região. Segundo ele, “93,7% do território

do estado está em processo de desertificação, sendo que 58% em nível alto de

degradação. (...) Existem microrregiões no estado cujo processo de desertificação já se

encontra em estado grave ou muito grave, como em Seridó e Cariris”.

Apenas na Paraíba, pontua, “cerca de 70% da Caatinga encontra-se

degradada”. Além dos impactos ambientais, como “a perda de parte do patrimônio

genético da flora da Caatinga”, o pesquisador frisa que a desertificação gera uma série

de efeitos socioeconômicos na região e afeta “diretamente o comércio local e regional,

e a situação econômica de grupos de agricultores familiares”.

Apesar do avanço da desertificação na região, Barbosa adverte que a

“adoção de boas práticas de uso do solo e de recuperação de áreas degradadas, por

meio de ações de assistência técnica e de educação ambiental, pode contribuir para

evitar o agravamento da desertificação no Semiárido brasileiro”.

Humberto Barbosa é doutor em Ciência do Solo e Sensoriamento Remoto pela

University of Arizona, EUA, mestre em Sensoriamento Remoto pelo Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe e graduado em Meteorologia pela

Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. É professor da Universidade

Federal de Alagoas – Ufal. Também é coordenador do Laboratório de

Processamento de Imagens de Satélites - Lapis, uma das principais referências no

país quanto à recepção, processamento, análise e distribuição de dados satelitários

do Meteosat Segunda Geração - MSG.

IHU On-Line - Como se chegou ao dado de que quase 94% das terras da

Paraíba estão ameaçadas pela desertificação? Esse processo é irreversível?

Humberto Barbosa - Este dado é do Programa de Ação Estadual de Combate à

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca no Estado da Paraíba - PAE-PB:
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93,7% do território do estado está em processo de

desertificação, sendo que 58% em nível alto de degradação.

Esse número varia de acordo com as metodologias

utilizadas pelas instituições. Algumas delas trabalham com

estimativas menores.

É o caso do Instituto Nacional do Semiárido – Insa, que

em 2012 divulgou um relatório afirmando que os estados

do Ceará e Pernambuco são os mais castigados pelo

processo de desertificação, embora, proporcionalmente, a

Paraíba seja o estado com maior extensão de área

comprometida: 71% de seu território já sofreram com

os efeitos da desertificação.

No caso do Lapis, o monitoramento da situação das

áreas suscetíveis à desertificação no semiárido brasileiro é

feita por satélite. O solo leva centenas de anos para se

desenvolver. Uma vez perdido por fatores naturais e

antrópicos, não é viável economicamente recuperar as áreas

degradadas.

IHU On-Line - De que modo um processo de desertificação impacta tanto o solo quanto os rios? Nesse

sentido, quais são os impactos visíveis na região, seja no solo ou nos rios?

Humberto Barbosa - O processo de desertificação corresponde à perda progressiva do solo, com fortes

impactos socioeconômicos relacionados à perda de produtividade da terra. O desmatamento ou

desflorestamento provocam a erosão, de modo que ações naturais, como chuvas, ventos e a própria seca,

associadas a atividades antrópicas que exercem impactos sobre os ecossistemas, aumentam a deterioração das

terras.
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(Fonte: www.lapismet.com) 

IHU On-Line - Considerando esse processo de desertificação das terras da Paraíba, que percentual da

Caatinga é afetado pela desertificação e quais as consequências desse processo para o bioma como um

todo?

Humberto Barbosa - Na Paraíba, cerca de 70% da Caatinga encontra-se degradada. Dentre as causas da

degradação, estão o desflorestamento, uso intensivo da terra para a agricultura, sobre pastoreio ou excesso de

animais por área e erosão. Como consequências, pode-se mencionar a perda de parte do patrimônio genético

da flora da caatinga, prejuízos socioeconômicos, perda de recursos naturais como o solo e sua fertilidade para

produção.

IHU On-Line - Quais são as consequências sociais e econômicas desse processo de desertificação das terras

da Paraíba? Como a vida das pessoas na Paraíba tem se modificado por conta disso?

Humberto Barbosa – As principais consequências são a pobreza, a migração, a perda dos meios de produção e a

insegurança alimentar. Além disso, a baixa densidade demográfica tem sido registrada nos Núcleos de

Desertificação da Paraíba, em razão da migração decorrente dos impactos socioeconômicos da desertificação.
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TEXTO 03

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. O processo de Desertificação pode ser

reversível?

2. Como a ação antrópica contribui com a

desertificação?

3. Quais são as consequências geradas pela ação

da desertificação?

4. Como são definidos os Núcleos de

Desertificação?

5. Quais são as medidas necessárias para evitar a

desertificação?
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TEXTO 04 - 60% da Caatinga já foi modificada por atividades humanas. - Entrevista especial com

Cristina Baldauf

A restauração do bioma depende da solidificação de dois pilares: a convivência com o semiárido e

o envolvimento das populações tradicionais na conservação da Caatinga - Por: Por João Vitor Santos |

Edição Patricia Fachin | 05 Março 2020

Associar a Caatinga à seca não é incorreto, mas “é insuficiente” para compreender o bioma que

ocupa aproximadamente 10% do território brasileiro e perpassa alguns estados do Nordeste e uma pequena

parte do Sudeste, diz a bióloga Cristina Baldauf à IHU On-Line. Segundo ela, a associação do bioma à

seca e à improdutividade “emerge de uma tendência imagético-discursiva historicamente construída de

representar a Caatinga/Sertão como um espaço pobre em todos os sentidos, inclusive em termos de

biodiversidade”.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail, Cristina chama atenção para o risco de

desertificação da Caatinga, que está classificado entre alto e moderado. “Hoje considera-se que cerca de

13% das áreas do semiárido brasileiro podem ser classificadas como semidesérticas”, informa. Um dos

principais fatores da degradação, exemplifica, “é a exploração comercial de lenha para alimentar os polos

de produção de gesso e cerâmica, bem como para a produção de carvão”.

A agricultura comercial voltada para a exportação e a

pecuária em grande escala também contribuem para o

agravamento deste cenário e geram violações de direitos

humanos onde há grandes empreendimentos. “A pecuária em

grande escala também causa impactos ao bioma através da

conversão de extensas áreas naturais em pastagens. Estas

pastagens são implementadas com uso de agrotóxicos que,

por sua vez, contaminam o solo, os recursos hídricos, a

biodiversidade, além de afetar consideravelmente a saúde

humana”.

Cristina Baldauf é graduada em Ciências Biológicas pela

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS,

mestra em Biologia Vegetal pela Universidade Federal de

Santa Catarina - UFSC e doutora em Biologia Vegetal pela

Universidade Estadual de Campinas - Unicamp. Atualmente

leciona na Universidade Federal Rural do Semiárido - Ufersa

e coordena o Laboratório de Etnoecologia e

Biodiversidade da universidade.
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Confira a entrevista.

Mas então por que tanta gente diz que ela é “exclusivamente brasileira”? Eu imagino que essa

ideia tenha se espraiado a partir de um livro seminal sobre a Caatinga publicado pela Universidade

Federal de Pernambuco - UFPE em 2003. Neste livro, os organizadores afirmam: “A Caatinga é o

único bioma restrito ao território brasileiro”. Isso quer dizer que a Caatinga não atravessa as fronteiras

de nenhum país, ao contrário da Mata Atlântica ou dos Campos Sulinos, cujas distribuições chegam

na Argentina. No meu entendimento, esse fato não transforma a Caatinga no “único bioma

exclusivamente brasileiro”. Como diz o jornalista Leonardo Sakamoto, “falta amor no mundo, mas falta

interpretação de texto”.

IHU On-Line - A Caatinga é frequentemente associada com a seca e baixa biodiversidade. Quais

são os equívocos quando se pensa no bioma Caatinga?

Cristina Baldauf - A associação com a seca não é incorreta, porém é insuficiente. Ela emerge de uma

tendência imagético-discursiva historicamente construída de representar a Caatinga/Sertão como um

espaço pobre em todos os sentidos, inclusive em termos de biodiversidade. Entretanto, como revela o

nome do bioma, a Caatinga é “sazonalmente seca”, já que existe uma alternância entre estações secas e

chuvosas, ainda que possam ocorrer sequências de anos sem chuva.

É justamente essa sazonalidade que permite a

existência de um grande número de espécies, muitas

endêmicas como já mencionado. Além disso, a associação

entre Caatinga e baixa biodiversidade pode ser parcialmente

atribuída ao desconhecimento científico do bioma, já que

existem muito mais oportunidades de financiamento para

pesquisa em florestas tropicais úmidas como a Amazônica.

Na última década, esse cenário começou a mudar e o

aumento do número de projetos de pesquisa e publicações

acerca da biodiversidade da Caatinga permitiu ressignificá-la

como um bioma não só de grande biodiversidade, mas

também de alta diversidade cultural.

A associação entre Caatinga e baixa biodiversidade

pode ser parcialmente atribuída ao desconhecimento

científico do bioma - Cristina Baldauf
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IHU On-Line - Em que condições se encontra a Caatinga brasileira? Existe a

ameaça de desertificação? Quais são os principais vetores de sua degradação?

Cristina Baldauf - Estudos recentes revelaram que cerca de 60% da Caatinga já foi

modificada pelas atividades humanas e que sua vegetação se encontra muito

fragmentada.

Metade da vegetação remanescente está conservada em fragmentos

grandes, o que é ótimo, entretanto, todos esses fragmentos sofrem perturbações,

como retirada de lenha e pastejo animal. No que tange à desertificação, a maior parte

da Caatinga pode ser classificada entre risco moderado e alto de desertificação, o

que é bastante preocupante. Existem áreas que já sofreram esse processo, os

chamados núcleos de desertificação. Hoje considera-se que cerca de 13% das áreas

do semiárido brasileiro podem ser classificadas como semidesérticas.

Um dos principais vetores de degradação da Caatinga é a exploração

comercial de lenha para alimentar os polos de produção de gesso e cerâmica, bem

como para a produção de carvão .

Outra atividade econômica que causa impactos significativos, ao converter

grandes áreas de Caatinga em plantações, é a agricultura comercial voltada para a

exportação. Esse tipo de agricultura é baseado em um modelo insustentável tanto do

ponto de vista ecológico quanto social, já que além de degradar a Caatinga, vem

gerando um grande número de violações de direitos humanos, especialmente nas

regiões dos perímetros irrigados e grandes empreendimentos.
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http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595217-caatinga-possui-quase-duas-vezes-mais-especies-por-area-que-amazonia
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/581967-projeto-mapbiomas-mapeia-tres-decadas-de-mudancas-na-ocupacao-territorial-do-brasil
http://www.ihu.unisinos.br/525000-gestao-da-agua-no-semiarido-entrevista-especial-com-cristina-nascimento
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/580423-novo-atlas-mundial-da-desertificacao-mostra-pressao-sem-precedentes-sobre-os-recursos-naturais-do-planeta
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/592171-o-ainda-desconhecido-semiarido-brasileiro
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/583454-a-construcao-de-outro-modelo-de-financas-depende-de-uma-estrategia-socioambiental


A pecuária em grande escala também causa impactos ao bioma através da

conversão de extensas áreas naturais em pastagens. Estas pastagens são implementadas

com uso de agrotóxicos que, por sua vez, contaminam o solo, os recursos hídricos,

a biodiversidade, além de afetar consideravelmente a saúde humana.

60% da Caatinga já foi modificada pelas atividades humanas e sua vegetação se encontra

muito fragmentada - Cristina Baldauf

IHU On-Line - Além do recaatingamento, existem outros projetos de preservação do

bioma?

Cristina Baldauf - Existe um grande número de iniciativas visando a conservação, o

manejo sustentável de recursos (ou bens naturais comuns) e a restauração da Caatinga,

tanto por parte das universidades da região Nordeste, quanto de ONGs, sindicatos rurais,

populações tradicionais e outros atores sociais. Muitas destas experiências, como por

exemplo, o manejo agroecológico da Caatinga realizado em assentamentos rurais do Rio

Grande do Norte, são fundamentadas no conhecimento ecológico das comunidades

tradicionais e locais. No entanto, grande parte dessas iniciativas encontra dificuldades de

continuidade em função da ausência de políticas públicas para se tornarem perenes, além

de enfrentarem as ameaças associadas à expansão da fronteira agropecuária na Caatinga.

IHU On-Line - Os estados do Nordeste majoritariamente são

governados por lideranças identificadas com a esquerda ou com o

progressismo. Há uma sensibilidade desses governos para os problemas

ecológicos?

Cristina Baldauf - Sem dúvida existem iniciativas importantes em áreas

como gestão de resíduos sólidos e educação ambiental, por exemplo. Por

outro lado, o licenciamento e a fiscalização ambiental ainda são muito

frágeis, favorecendo o modelo desenvolvimentista, que nunca foi

abandonado nestes estados. Um exemplo emblemático é o estado

do Ceará que, se por um lado implementou o ICMS socioambiental e

outros programas/projetos na área ambiental, por outro, permanece

isentando 100% do imposto sobre os agrotóxicos.

Infelizmente, esse cenário reflete uma realidade mais ampla, já que

nenhum governo progressista da América Latina rompeu com

o (neo)desenvolvimento, nem mesmo os que incorporaram os direitos da

Terra e o “Buen Vivir” em suas constituições.
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http://www.ihu.unisinos.br/589306-agrotoxicos-chegam-as-bacias-de-abastecimento-publico-entrevista-especial-com-denise-barbosa-da-veiga
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/592450-em-13-anos-as-areas-suscetiveis-a-desertificacao-no-semiarido-sao-agora-quase-deserticas-e-ocupam-13-da-regiao
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596488-industria-4-0-chega-a-amazonia-projeto-quer-salvar-a-floresta-levando-tecnologia-de-ponta
http://www.ihu.unisinos.br/596758-um-indigena-ve-a-devastacao-de-bolsonaro
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/569391-acoes-para-a-gestao-eficiente-dos-residuos-solidos-nos-municipios-artigo-de-antonio-silvio-hendges
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588445-coquetel-com-27-agrotoxicos-foi-achado-na-agua-de-1-em-cada-4-municipios-consulte-o-seu


IHU On-Line - Quais são as políticas públicas importantes para a preservação da Caatinga?

Cristina Baldauf - São necessárias políticas públicas que apoiem e fortaleçam a restauração

da Caatinga, o manejo sustentável florestal de produtos madeireiros e não madeireiros, o manejo

ecológico do solo e recursos hídricos, bem como a agricultura e pecuária de base agroecológica, pois

a conservação da Caatinga não pode prescindir da soberania alimentar de suas populações. Neste

contexto, políticas públicas que revertam a concentração fundiária do semiárido também são

imprescindíveis. Além disso, os programas de transferência de renda também cumprem um papel

importante na conservação da Caatinga. Estudos ainda não publicados da Universidade Federal do

Piauí sugerem que ocorreu redução significativa da caça de animais silvestres devido ao Bolsa

Família.

No entanto, ainda que as atividades de subsistência (caça, uso de lenha e agricultura de

pequena escala) gerem impactos ecológicos, é preciso desmistificar que a pobreza seja a principal

causa da degradação da Caatinga e focar no combate ao desmatamento em grande escala causado

pelo agronegócio e pelas indústrias de gesso, cerâmica e carvão. Finalmente, é importante aumentar o

número de áreas protegidas, especialmente de uso sustentável, já que as de proteção integral podem

aprofundar a pobreza nas áreas de alta biodiversidade da Caatinga. A conservação da Caatinga não

pode prescindir da soberania alimentar de suas populações - Cristina Baldauf..

IHU On-Line - O que tem sido feito em termos de políticas

públicas para preservar o bioma?

Cristina Baldauf - O Brasil é signatário da convenção da ONU de

combate à desertificação e, em decorrência desse compromisso,

elaborou a Política Nacional de Combate e Prevenção à

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Neste contexto,

surgiram a Articulação do Semiárido Brasileiro - ASA e os

programas de captação de água da chuva, os quais possibilitaram

que o Brasil saísse do Mapa da Fome da FAO. Por outro lado, o

Brasil não conseguiu cumprir a maioria dos objetivos desta

convenção, visto que estes dependem de um ambiente político

favorável às questões socioambientais para sua implementação. É

preciso desmistificar que a pobreza seja a principal causa da

degradação da Caatinga - Cristina Baldauf
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http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/576635-revista-destaca-risco-do-brasil-voltar-ao-mapa-da-fome


TEXTO 04

Questões que devem ser apresentadas na

construção do Mapa conceitual.

1. O que torna a Caatinga um bioma ÚNICO?

2. Quais são os erros mais comuns associados a

bioma Caatinga?

3. Quais são os principais vetores da

degradação do semiárido brasileiro?

Exemplifique

4. Quais são os projetos para a preservação da

Caatinga?

5. Quais são as politicas publicas

implementadas para a preservação da

Caatinga?
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Atividade 05 – As riquezas da Caatinga.

Na quinta atividade os grupos são orientados a produzir um painel ilustrativo representando a fauna e flora da Caatinga, cada equipe recebe um envelope contendo 06

imagens animais e vegetais da Caatinga, 02 textos descrevendo as espécies, 01 texto com conceitos chaves da ecologia, uma folha A3 com uma imagem da caatinga, uma folha de

EVA, material para colagem.

O objetivo dessa atividade é unir todas as informações abordadas em um painel ilustrativo, mas é interessante que as informações possam ser reformuladas de acordo com

o vocabulário do aluno e que ele estabeleça um contexto diferente para as informações cientificas que estão presentes nas imagens dos seres vivos.

Esse painel ilustrativo tem como base o mapa conceitual, porém utilizam-se recursos gráficos para facilitar a compreensão assim como estimular a o lado criativo do aluno.

Mas cuidado para não confundir com os mapas mentais, esses mapas se prestam ao processo criativo, eles podem ser feitos com imagens ao invés de palavras ou rótulos de

conceitos, seus ramos podem ser coloridos e com espessuras diferentes de modo a inserir a ideia de classificação e subclassificações.

A elaboração dos mapas é livre e este fato facilita sua criação, porém essa ferramenta não é a mais ideal para clarificação de conceitos, pois não apresenta as ideias

relacionadas com a ligação entre os conceitos. (SHITSUKA, SILVEIRA, SHITSUKA 2011, p. 9)

Para auxiliar na compreensão existem dois exemplos de como devem elaborar o painel, lembre-se que a criação dos painéis irá permitir ao aluno relacionar as informações

cientificas com o seu conhecimento prévio, no desenvolvimento dessa atividade será possível assimilar novas informações em relação a fauna e flora presente na Caatinga.

ORIENTAÇÕES
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ORIENTAÇÕES
Ações:

• Analisar a imagens da fauna e flora do semiárido brasileiro.

• Aprender como construir os painéis gráficos.

• Produzir painéis ilustrativos usando como referência as orientações

para o mapa conceitual.

Objetivos:

• Analisar as características em alguns representantes da fauna e flora

da Caatinga.

• Aprender as diferenças entre espécie nativas, endêmicas e exóticas.

• Compreender os efeitos causados por espécies invasoras (exóticas).

Metodologias ativas aplicada(s):

• Aprendizagem em grupo,

• Aprendizagem por projeto

• Aprendizagem por ludicidade.

Nessa atividade a competência explorada é a da área 8 – Apropriar-se de

conhecimentos da biologia para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar

intervenções científicas tecnológicas – onde o aluno irá apreender a identificar os conceitos

fundamentais da ecologia no ambiente em que vivem. Por isso devem desenvolver

habilidades que permitam identificar as adaptações dos organismos que desenvolvem no seu

modo de vida em resposta a diferentes ambientes, em especial em ambientes brasileiros.

O aluno também deve ser capaz de perceber elementos da ecologia a partir da leitura

do cordel, podendo assim avaliar propostas que alcance o individual ou coletivo,

identificando as que visam à preservação e a implementação da saúde individual, coletiva ou

do ambiente. É interessante que o(a) professor(a) procure adaptar cada aula ao bioma de

maior evidencia em que a escola está inserida.
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Orientação para construir um mapa.

Atividade 05 – As riquezas da Caatinga.

Fonte: https://unisecal.edu.br/blog/como-estudar-com-mapas-mentais/



Fonte: produção do autor
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. É interessante que as informações possam ser reformuladas de acordo com o vocabulário do aluno e que ele estabeleça um contexto diferentes para as informações

cientificas que estão presentes nas imagens dos seres vivos. Esse painel ilustrativo tem como base o mapa conceitual, porém utiliza-se recursos gráficos para facilitar a

compreensão assim como estimular a o lado criativo do aluno
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Em um pequeno recorte da biodiversidade da Caatinga encontrar-se

uma média de 1.487 espécies na fauna, na flora em torno de 932 espécies.

Observando mais atentamente a fauna pode-se encontrar cerca de 180 de

mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 de anfíbios, 241 de peixes, 221 de

abelhas, essa riqueza ainda surpreende os cientistas, pois ainda assim é possível

encontrar 327 espécies endêmicas.

A flora também apresenta inúmeras riquezas e estás ficam em torno

de 318 espécies endêmicas, além disso, esses vegetais podem ser classificados

em 12 tipos, que surgem em áreas mais abertas como arbustos e em áreas

florestais com as florestas estacionais (SEYFFARTH, 2012).

O endemismo é uma característica bastante forte do semiárido

brasileiro, mas apesar desse número expressivo em espécies endêmicas ainda é

necessário mais investimento para que ocorra uma maior produção de material

científico, assim como é essencial ocorrer a divulgação de todas as belezas

encontradas no semiárido brasileiro.

Os cientistas acreditam que esse bioma apresenta um potencial

científico e econômico gigantesco que pode melhorar a vida do sertanejo, uma vez

que o mesmo tenha a informação e os meios para aplica-la no seu cotidiano

(DRUMOND, 2012).

A biodiversidade consiste na diversidade de espécies em uma

determinada região, assim os indivíduos que são rotineira mente encontrados em

regiões são caracterizados por nativos, ou seja, fazem parte daquela região

naturalmente. Em oposição temos as espécies exóticas, esses organismos são

provenientes de outros países, se essas conseguem adaptar-se na região que foi

introduzida pode gerar um desequilíbrio ecológico em diversos níveis e uma vez

adaptadas elas são definidas por espécies invasoras (ESPÍNOLA; FERREIRA,

2007).

Os danos gerados pelas espécies invasoras ocorrem por elas

disputarem por alimento ou habitat com as espécies nativas, em geral essa nova

introduzida ela apresenta um predador natural nessa condição e por isso é capaz de

se reproduzir rapidamente, alguns casos existem invasoras que não eliminam

diretamente as nativas mas também geram um alto nível de estresse capaz de afeta o

nicho ecológicos de alguns indivíduos (ZIller,2001).

Riquezas da Caatinga.
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Exemplo espécies invasoras no exterior.

O que será de nós... Celso Martins

“O homem exerce acentuada influência na distribuição geográfica de

quase todas as espécies de seres vivos. Por sua ação existem

determinadas espécies que chegaram mesmo à desaparecer em épocas

recentes como a ave moa, da Nova Zelândia. Outros estão extinguindo-

se pouco a pouco. Foi o homem que introduziu o coelho na Austrália

no final do século XVIII, chegando a constituírem depois, verdadeira

praga. Trouxe para a América o boi, o cão, a galinha, o cavalo, o

carneiro e o porco. Ainda na Austrália, em 1935, foi introduzido o

sapo-boi para controle biológico de um besouro que atacava os

canaviais. Sendo assim, o homem pode quebrar o equilíbrio ecológico

de toda a Terra”.

Fonte: Biogeografia e ecologia. São Paulo: Nobel, 1992, p. 17.
Fonte: http://jadonceld.blogspot.com/2014/03/plagas-australianas-especies-invasoras.html
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Fonte: https://www.todamateria.com.br/animais-da-caatinga/
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O reino animália também apresenta diversos mecanismos adaptativos, mas existem representantes que possuem a capacidade de migrar para outras regiões evitando

assim o período de seca e de escassez de água.

Mas aqueles que permanecem desenvolvem a capacidade de entrar em dormência durante a seca, nesse estado o organismo reduz drasticamente o seu gasto

energético.

Boa parte da fauna da Caatinga apresenta hábitos noturnos devido a alta temperatura durante o dia, mas além dessa característica é possível ressaltar outros

mecanismo adaptativos, como exemplos:

https://www.magnusmundi.com/os-peixes-que-vem-do-ceu/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561 https://www.oeco.org.br/noticias/um-parque-para-o-tatu-bola/

Mecanismos adaptativos
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https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561
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• Algumas espécies de peixes conseguem retardar o períodos de postura do ovos, em geral sincronizam com o

períodos de chuva que é onde lagoas ou poças de água são formadas. Os ovos que são postos possuem uma alta

resistência, característica vital, pois seu o desenvolvimento do embrião pode durar até um ano, esses animais

são conhecidos como peixes nuvens.

• Os anfíbios também desenvolveram um mecanismo, pois esses animais em sua maioria depende da umidade

para terem uma boa qualidade de vida, assim para sobreviverem aos longos períodos de seca eles entram em

um estado de estivação, similar a dormência. Quando chega a época da chuva os ovos e os girinos são envoltos

por uma tipo de espuma que protege os ovos e acelera a metamorfose dos girinos antes que acabe o período

chuvoso.

• Alguns animais apresentam sobre sua pele uma grossa camada queratinizada que promovem maior grau de

proteção, como no caso dos tatus, além de evitar a desidratação do animal.

ReferÊncia: SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: Associação Caatinga, 2011. 54p.

https://www.magnusmundi.com/os-peixes-que-vem-do-ceu/

https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561

https://www.oeco.org.br/noticias/um-parque-para-o-tatu-bola/

Mecanismos adaptativos
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Fonte: https://www.todamateria.com.br/flora-da-caatinga/ 88
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Os organismos presentes na Caatinga para sobreviverem tiveram que desenvolver adaptações especificas para um ambiente que apresenta extrema escassez de

água e alta temperatura.

A vegetação desenvolveu estruturas que evitam a perda de água para o ambiente, além de mudança na folhagem, essa característica é denominada por

xeromorfísmo.

As plantas xerófitas possuem uma anatomia e fisiologia que permitem resistir a um ambiente extremamente seco, elas conseguem armazenar água em seu interior

já que no solo uma pequena parte será absorvida.

Mecanismos adaptativos

https://www.xapuri.info/caatinga-2/cactaceas-da-caatinga-quipa/ https://www.acaatinga.org.br/sobre-a-caatinga/
https://www.acaatinga.org.br/sobre-a-caatinga/
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Os mecanismos adaptativos no vegetais são:

➢ As folhas são modificadas apresentando a formato de espinhos , essa estrutura protege a planta do ataque de animais e

reduz os efeitos da transpiração.

➢ O caule pode apresentar uma maior concentração de células clorofiladas, gerando um aspecto esverdeado e

capacidade de realizar a fotossíntese.

➢ Na superfície das folhas podem apresentar uma camada impermeável que é constituída por cera, um tipo de lipídio,

essa estrutura evita a perda de água para o ambiente.

➢ A maioria dos vegetais do semiárido brasileiro controlam o relógio biológico, acelerando o ciclo de vida em períodos

chuvosos, na seca sobrevivem retardando as atividades metabólicas.

➢ A época da floração está alinhada com o período chuvoso, pois a umidade estabelece uma condição favorável para

esse momento.

➢ As raízes podem apresentar longas projeções, medida essa permite ao vegetal “buscar” água em regiões mais

profundas do solo, possuem maior poder de infiltração.

➢ Existem tipos de raízes e caules que armazenam água e substâncias nutritivas, para usarem durante a seca e como

medida de sobrevivência a planta perde toda sua folhagem conseguindo reduzir expressivamente seu gasto energético.

ReferÊncia: SENA, Liana M. M . Conheça e conserve a Caatinga: O bioma Caatinga. Vol 1. Fortaleza: Associação Caatinga, 2011. 54p.

Mecanismos adaptativos

https://www.xapuri.info/caatinga-2/cactaceas-da-caatinga-
quipa/

https://www.acaatinga.org.br/sobre-a-caatinga/
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O papel machê tem origem na China há mais de 2.000 anos, logo após a

invenção do papel – no século II a.C. Apesar do papel ter sido introduzido no século

XII pelos árabes, o papel machê foi apresentado ao mundo pelos franceses. Os

franceses difundiram a técnica do papel machê e lhe deram o nome – o original é

Papier Mâchè que significa papel mascado – picado e esmagado. Essa técnica converte

o papel numa massa (com cola) que serve para a fabricação de objetos, utilitários e

decorativos.

A técnica do papel machê consiste no seguinte: pica-se papel, coloca-se na

água para desmanchar, depois tudo é coado e se acrescenta cola. O resultado é uma

massa pronta para modelar. Além de proporcionar uma textura interessante, o papel

machê possui algumas vantagens: a leveza, a durabilidade e a reciclagem – por

reutilizá-lo. A seguir, um exemplo criativo do uso da técnica do papel machê: em 2008,

ambientalistas da WWF – organização não governamental em defesa da natureza -

realizaram um protesto em frente à Torre Eiffel, em Paris (França). Eles posicionaram

1.600 pandas -todos feitos em papel machê. A ideia era alertar as pessoas sobre o

descaso e a degradação da natureza. O panda é o símbolo da WWF e o papel machê foi

o material escolhido por ser reciclável e, portanto, em consenso com a proposta

ambientalista.

Origem e expressão
A sua modelagem é relativamente fácil: podem-se modelar figuras planas

e tridimensionais - e apesar de sua massa ser essencialmente papel e cola, outros

elementos ainda podem ser acrescentados para aumentar sua qualidade. Depois de

seco, pode ser lixado e pintado. A modelagem com papel machê proporciona

vários formatos e oportuniza o desenvolvimento de estilos e técnicas próprias,

instigando a criatividade, o fomento de uma atividade artística e ainda uma

possibilidade de renda.

FONTE:

https://www.uniasselvi.com.br/extranet/layout/request/trilha/materiais/livro/livro.php?codigo=7880
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Como fazer o Papel Machê.

O papel machê é feito com papel picado ou em tira, vai de acordo com a

estrutura que pretende desenvolver, quando é em pequenos o papel é colocado de

molho em água vira um tipo de massa, um ideal que ocorra de um dia para o outro.

A água deve ser retirada e seguida mistura-se com cola, com a massa final é

possível moldar objetos em diferentes formatos, utilitários e decorativos.

A cola pode ser substituída por “grude”, um tipo de cola caseira que é feita

a partir do cozimento da goma (farinha de trigo ou de mandioca) e para uma

melhor consistência pode-se adicionar um pouco de cola. O papel machê apresenta

grande resistência, é uma técnica bastante utilizada em projetos de artesanato.

Em resumo para construir a estrutura do fantoche os alunos podem utilizar

papelão por ser um pouco mais duro acaba facilitando para o formato, como se

fosse o esqueleto, para fixar é utilizar o papel em tiras e assim e cobrindo a

superfície de todo objeto utilizando um pincel para espalhar o grude.

Já para modelar algumas estruturas pode ser interessante usar o papel

picotado formando uma massa homogênea com o grude, mas cuidado para que o

fantoche não fique muito pesado.

Aula 06 – Botando a mão na massa, hora de criar os fantoches e o cenário.

Os fantoches devem ter tamanho mínimo de 30 centímetros, assim ficará

mais fácil o manuseio, no passo a passo haverá instruções que relacionadas a

produção de material e como devem construir a estrutura base do fantoche. Para os

alunos é interessante que o(a) já prepare a base, assim os alunos irão personalizar de

acordo com o animal que escolheram.

https://terradosempreproduto.loja2.com.br/873487-FANTOCHE-BOCAO-PORCO-img-4-39-129-
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https://momentodaarte.net/mache/?v=157

https://terradosempreproduto.loja2.com.br/873440-FANTOCHE-BOCAO-TUBARAO-img-4-39-125-

http://reciclarcompapiermache.blogspot.com/2016/12
/etapas-para-confeccao-de-um-fantoche.html

Para o preparo do grude podemos seguir o seguinte passo a passo:

Ingredientes ( Média)

• 2 xícaras de chá de água;

• 2 colheres de sopa de farinha trigo;

• 1 colher de sopa de vinagre branco;

Modo de preparo:

1. Coloque para 1 xícara e meia de água para ferver;

2. Dissolva as 2 colheres de farinha de trigo em 1/2 xícara de água fria;

3. Abaixe o fogo e, de uma só vez, derrame na água fervendo a farinha já

dissolvida;

4. Vá mexendo sempre, por mais ou menos 10 minutos (Vai ficar como um

mingau, desprendendo-se da panela);

5. Desligue o fogo e acrescente 1 colher de vinagre branco, a acidez vai evitar

a formação de certos fungos;

6. Mexa bem e deixe esfriar, para o manuseio dependendo da consistência é

possível utilizar um pincel para quando utilizar o papel em tiras, mas caso

o papel esteja picotado é possível misturar e formar uma massa homogênea

para manusear com as mãos e assim dando a forma que desejar.
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Orientações

Na construção da janela os

alunos podem colar imagens que fazem

referência a Caatinga, ou até mesmo

desenvolver uma arte. A estrutura deve

ser firme em sua base para que não

venha atombar, a abertura da janela

deve ter um espaço compatível com o

tamanho dos fantoches e o espaço de

trás para duas pessoas.

Uma outra sugestão para o

cenário para a apresentação é fixar em

suas laterais uma cópia dos painéis,

além disso cada grupo deve escolher

membros para construírem o cenário e

no dia da apresentação auxiliar na

montagem durante a apresentação.

Fonte: Próprio autor do guia.

Exemplos de materiais que

podem ser utilizados pelos

alunos:

• Jornal, revistas ou

folhas de papel usadas.

• cola de sapateiro

• cola para isopor

• palitos de sorvete

• palitos de dente

• caneta hidrocor

• retalhos de tecido

• olhos de plástico

• tinta para tecido em

cores variadas

• cola branca

Exemplo básico para janela:
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Atividade 07 – Hora do improviso.

OS ANIMAIS TÊM RAZÃO

1

Quem já passou no sertão

E viu o solo rachado,

A caatinga cor de cinza,

Duvido não ter parado

Pra ficar olhando o verde

Do juazeiro copado.

2

E sair dali pensando:

Como pode a natureza

Num clima tão quente e seco,

Numa terra indefesa

Com tanta adversidade

Criar tamanha beleza.

3

O juazeiro, seu moço,

É pra nós a resistência,

A força, a garra e a saga,

O grito de independência

Do sertanejo que luta

Na frente da emergência.

4

Nos seus galhos se agasalham

Do periquito ao cancão.

É hotel do retirante

Que anda de pé no chão,

O general da caatinga

E o vigia do sertão.

5

E foi debaixo de um deles

Que eu vi um porco falando,

Um cachorro e uma cobra

E um burro reclamando,

Um rato e um morcego

E uma vaca escutando.

6

Isso já faz tanto tempo

Que eu nem me lembro mais

Se foi pra lá de Fortim,

Se foi pra cá de Cristais,

Eu só me lembro direito

Do que disse os animais.

7

Eu vinha de Canindé

Com sono e muito cansado,

Quando vi perto da estrada

Um juazeiro copado.

Subi, armei minha rede

E fiquei ali deitado.

8

Como a noite estava linda,

Procurei ver o cruzeiro,

Mas, cansado como estava,

Peguei no sono ligeiro.

Só acordei com uns gritos

Debaixo do juazeiro.
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9

Quando eu olhei para baixo

Eu vi um porco falando,

Um cachorro e uma cobra

E um burro reclamando,

Um rato e um morcego

E uma vaca escutando.

10

O porco dizia assim:

– “Pelas barbas do capeta!

Se nós ficarmos parados

A coisa vai ficar preta...

Do jeito que o homem vai,

Vai acabar o planeta.

11

Já sujaram os sete mares

Do Atlântico ao mar Egeu,

As florestas estão capengas,

Os rios da cor de breu

E ainda por cima dizem

Que o seboso sou eu.

12

Os bichos bateram palmas,

O porco deu com a mão,

O rato se levantou

E disse: – “Prestem atenção,

Eu também já não suporto

Ser chamado de ladrão.

13

O homem, sim, mente e rouba,

Vende a honra, compra o nome.

Nós só pegamos a sobra

Daquilo que ele come

E somente o necessário

Pra saciar nossa fome.”

14

Palmas, gritos e assovios

Ecoaram na floresta,

A vaca se levantou

E disse franzindo a testa:

– “Eu convivo com o homem,

Mas sei que ele não presta.

15

É um mal-agradecido,

Orgulhoso, inconsciente.

É doido e se faz de cego,

Não sente o que a gente sente,

E quando nasce e tomando

A pulso o leite da gente.

16

Entre aplausos e gritos,

A cobra se levantou,

Ficou na ponta do rabo

E disse: – “Também eu sou

Perseguida pelo homem

Pra todo canto que vou.

17

Pra vocês o homem é ruim,

Mas pra nós ele é cruel.

Mata a cobra, tira o couro,

Come a carne, estoura o fel,

Descarrega todo o ódio

Em cima da cascavel.

18

É certo, eu tenho veneno,

Mas nunca fiz um canhão.

E entre mim e o homem,

Há uma contradição

O meu veneno é na presa,

O dele no coração.
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21

Mas, o morcego notando

Que ia acabar a paz,

Pulou na frente do burro

E disse: – “Calma, rapaz!...

Baixe a guarda, abra o casco,

Não faça o que o homem faz.”

22

O burro pediu desculpas

E disse: – “Muito obrigado,

Me perdoe se fui grosseiro,

É que eu ando estressado

De tanto apanhar do homem

Sem nunca ter revidado.”

23

O rato disse: – “Seu burro,

Você sofre porque quer.

Tem força por quatro homens,

Da carroça é o chofer...

Sabe dar coice e morder,

Só apanha se quiser.”

24

O burro disse: – “Eu sei

Que sou melhor do que ele.

Mas se eu morder o homem

Ou se eu der um coice nele

É mesmo que estar trocando

O meu juízo no dele.

25

Os bichos todos gritaram:

– “Burro, burro... muito bem!”

O burro disse: – “Obrigado,

Mas aqui ainda tem

O cachorro e o morcego

Que querem falar também.”

26

O cachorro disse: – “Amigos,

Todos vocês têm razão...

O homem é um quase nada

Rodando na contramão,

Um quebra-cabeça humano

Sem prumo e sem direção.

27

Eu nunca vou entender

Por que o homem é assim:

Se odeiam, fazem guerra

E tudo o quanto é ruim

E a vacina da raiva

Em vez deles, dão em mim.”

28

Os bichos bateram palmas

E gritaram: – “Vá em frente.”

Mas o cachorro parou,

Disse: – “Obrigado, gente,

Mas falta ainda o morcego

Dizer o que ele sente.”

29

O morcego abriu as asas,

Deu uma grande risada

E disse: – “Eu sou o único

Que não posso dizer nada

Porque o homem pra nós

Tem sido até camarada.

30

Constrói castelos enormes

Com torre, sino e altar,

Põe cerâmica e azulejos

E dão pra gente morar

E deixam milhares deles

Nas ruas, sem ter um lar.”
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31

O morcego bateu asas,

Se perdeu na escuridão,

O rato pediu a vez,

Mas não ouvi nada, não.

Peguei no sono e perdi

O fim da reunião.

32

Quando o dia amanheceu,

Eu desci do meu poleiro.

Procurei os animais,

Não vi mais nem o roteiro,

Vi somente umas pegadas

Debaixo do juazeiro.

33

Eu disse olhando as pegadas:

Se essa reunião

Tivesse sido por nós,

Estava coberto o chão

De piubas de cigarros,

Guardanapo e papelão.

34

Botei a maca nas costas

E saí cortando o vento.

Tirei a viagem toda

Sem tirar do pensamento

Os sete bichos zombando

Do nosso comportamento.

35

Hoje, quando vejo na rua

Um rato morto no chão,

Um burro mulo piado,

Um homem com um facão

Agredindo a natureza,

Eu tenho plena certeza:

Os animais têm razão.

Fim

Um dos maiores poetas populares do mundo é brasileiro; e, para nossa

felicidade, nascido em solo potiguar. Mossoroense, Antonio Francisco talvez

seja a melhor revelação da poesia popular surgida no Rio Grande do Norte,

desde Fabião das Queimadas, famoso escravo cantador de rabeca, que comprou

sua própria alforria ganhando dinheiro através dos seus versos.

Filho de Francisco Petronilo de Melo, um ex-jogador de futebol das

décadas de 1940 e 50, e Pêdra Teixeira de Melo, Antonio Francisco nasceu aos

21 de outubro de 1949; mas, somente após os 40 anos, tomou gosto pela poesia,

pelo menos como autor, tornando-se um poeta popular. Múltiplo, fez-se também

historiador (bacharel em História, pela UERN), xilógrafo e compositor..

Fonte: https://papocultura.com.br/antonio-francisco-o-rei-do-cordel-no-brasil/
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PROJETO – TEATRO DE FANTOCHES 

Atenção, além das atividade sugeridas o guia apresenta orientações para a produção de um teatro de

fantoches, sendo um projeto que permite aos alunos trabalharem o conhecimento cientifico de maneira mais

dinâmica e lúdica. Assim as aulas apresentadas são etapas do projeto, os alunos para desenvolvê-lo devem

conhecer os fundamentos básico da ecologia assim como as características do bioma Caatinga.

Caso o(a) professor(a) decida utilizar apenas o projeto de produção do teatro de fantoches, é possível

selecionar a parte teórica do guia para ser utilizada com fonte de pesquisa pelos alunos, assim durante o

desenvolvimento do teatro será possível adiciona informações cientificas no desenvolvimento do roteiro.

Um ponto importante na elaboração do teatro de fantoches é a possibilidade de trabalhar três metodologias

ativas por todo o processo de desenvolvimento e de apresentação.
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Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga.

Para a realização da oitava atividade o(a) professor(a) deve pesquisarem para os alunos, antes da aula, pesquisarem notícias que envolvem os impactos ambientais

que ocorrem na Caatinga, assim como algumas curiosidades que envolvem o bioma. No primeiro momento da aula os alunos são divididos em grupos e recebem o material teórico

do guia, em seguia o(a) professor(a) faz explanação sobre as informações apresentadas nesse material.

Após a aula dialogada a turma é dividida em quatro grupos, eles devem fazer o levantamento das notícias que foram pesquisadas anteriormente e selecionar as duas que

acharem mais interessantes ou com maior impacto ao meio ambiente, essas notícias serão utilizadas como mote para a criação de um roteiro.

Caso tenham dificuldades para definir o mote do roteiro, o(a) professor(a) pode apresentar algumas ideias, segue abaixo algumas sugestões:

• Discussão entre os animais e o ser humano. Disputa de “egos”

• O ser humano em crise, tentando descobrir em que errou com os animais?

• Os animais planejando um ataque aos humanos.

• Um humano sendo repreendido pelos animais por achar que a caatinga está morta.

• Os animais discutindo o quanto o ser humano é “ignorante”.

• Os animais em crise pedem ajuda ao ser humano.
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Atividade 08 - Integrando a teoria com o cotidiano da Caatinga.

Ações:

• Debate atualidades que envolvem a Caatinga.

• Organização das funções de cada membro do grupo.

• Orientação para desenvolvimento de um roteiro para 

uma peça teatral.

Objetivos:

• Aprimorar a leitura e a escrita.

• Analisar os temas abordados por notícias que 

envolvem a Caatinga.

• Debater as informações que devem ser aplicadas no 

roteiro do teatro.

Metodologia ativa aplicada:

• Aprendizagem baseada em projetos.

• Aprendizagem em grupo.

Para a criação do roteiro o guia apresenta algumas orientações que podem auxiliar nesse processo, nesse

caso o(a) professor(a) podem aplicar uma oficina dando as devidas orientações. Durante essa atividade a

competência a ser desenvolvida é da área 3 – Associar intervenções que resultam em degradação ou

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos – e a

habilidade a ser desenvolvida permite analisar problemáticas ambientais, identificando fontes, transporte e(ou)

destino dos poluentes, prevendo os efeitos gerados no ecossistema, afetando os meios de produção humana.

É importante que o roteiro a ser desenvolvido utilize conceitos básicos da ecologia, assim como as

características da Caatinga. O tempo para a apresentação é de 10 minutos, ou seja, os fantoches irão apresentar

uma situação que ocorre no semiárido brasileiro e ao final devem deixar uma mensagem, essa devendo

estimular os alunos no desenvolvimento de ações que envolvem conservação e a preservação da natureza.

Para avaliar os alunos, é importante observar a capacidade deles em relacionar as informações sobre os

impactos ambientais com o desenvolvimento social e econômico, durante o processo estimule os alunos a

observarem em determinadas situações, possíveis interesses contraditórios em relação ao ambiente e a

economia.
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Como escrever um roteiro

Pense em um tema e um conflito que no caso haverá relação direta com a Caatinga essa é a ideia central do seu roteiro, para poder dar inicio ao que irá escrever,

como exemplo, comece logo se perguntando “E se a Caatinga desaparecesse? O que aconteceria?”. Tente responder essas perguntas buscando inspiração no mundo em que

você vive, ou melhor na região em que vive. Tente agora imaginar como essa realidade seria afetada por esse acontecimento.

A partir dos seus argumento crie uma história que permita expor uma problemática e possa apresentar uma possível solução ou um meio para reduzir os danos.

• Por exemplo: “E se um adolescente viajasse no tempo e conhecesse os pais ainda jovens?” é a premissa central de De volta para o futuro, ao passo que Shrek se pergunta

o que aconteceria se uma princesa fosse resgatada por um monstro em vez de um príncipe encantado.

Escolha um gênero para a sua história, esse dispositivos narrativos é importantíssimo, pois através deles os leitores ou no caso expectadores entenderam o tipo de

história que devem esperar. Reflita um pouco nos seus filmes e seriados favoritos e tente escrever um roteiro mais ou menos no mesmo estilo.

• É normal misturar dois ou mais gêneros para criar uma obra única. Você pode até mesmo desenvolver uma história uma comédia com elementos de ação ou quem sabe

um roteiro de horror com pitadas de humor.

• Atenção na escolha do gênero da história, pois ela vai influenciar na composição do cenário, no caso na construção das “janelas” que são usadas para a apresentação dos

fantoches. É interessante que de acordo com o gênero o aluno acrescentem na estrutura elementos que possa relacionar diretamente a janela com o gênero escolhido.

https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/
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https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/

Como escrever um roteiro

Crie um antagonista que se oponha ao protagonista, esse tipo de personagem atua dificultando a vida do personagem principal. Ele deve ter uma

personalidade similar com a do protagonista, mas enxergar as coisas de um jeito diferente. Caso o seu herói queira salvar o mundo, no caso aqui seria a Caatinga, por

exemplo, crie um antagonista que ache que a Caatinga precisa ser destruída ou que para a sobrevivência da população seja necessário modificar o bioma.

De maneira geral em uma história de horror, o antagonista poderia ser um monstro criado pela poluição e que a cada dia vem destruindo o ecossistema, ou se for

uma história de comédia romântica o antagonista poderia ser um animal tentando conquistar sua amada e durante essa jornada ele tentaria destruir a Caatinga para criar

situações em que pudesse “salvar” sua amada.

Para que a história aconteça crie um protagonista, esse personagem principal precisa ter um e longo da história ele tentará atingir suas metas, mas para ser mais

interessante o personagem deve apresentar uma “falha” de caráter, ou mesmo um conflito pessoal, assim a partir da superação ele poderá atingir seu objetivo. Por exemplo ele

pode ser um mentiroso ou um egoísta e por essa condição ele prejudica todos a sua volta e para mudar essa situação ele tenta corrigir todas as mentiras contadas.

O desfecho do roteiro deve apresentar o personagem atingindo seu objetivo, mas até alcançar ele sofrerá transformações que permitiram seu excito. Pense bastante

em que tipo de pessoa o seu protagonista vai ser no começo e em como os acontecimentos da história vão mudá-lo.
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Para analisar o desenvolvimento do roteiro coloque os acontecimentos em ordem, logo após anotar observe se os acontecimentos permitem entender o

desenrolar da história, esses acontecimentos devem seguir uma linha cronológica dentro da história.

Fique atento aos pontos de ligações que surgem entre um acontecimento e outro, isso é importante para que a história tenha coesão e coerência.

É possível de certa forma “brincar” com os acontecimentos mudando um pouco a ordem, mas isso dependerá diretamente do tipo de roteiro a ser construídos, pois

quando acontecimentos futuros são apresentados de imediato pode ser uma maneira de prender a atenção do expectador que irá aguardar o desenrolar dos fatos para entender

o ocorrido.

Um exemplo da situação citada seria o protagonista chegando em uma área totalmente desmatada e a partir de elementos presente no ambiente ele seria capaz de

reconstruir o ocorrido até identificar o responsável, seguindo um gênero investigativo.

Avalie a importância de cada cena, nesse sentido analise bem seu esboço e utilize as seguintes perguntas: “Para que serve essa cena?” ou “Como essa cena faz a

história avançar?”. Essas perguntas permitem eliminar cenas que podem ser cansativas ou desconexas para o espectador.

Observe as cenas individuais e veja se elas realmente tem algum propósito e não estão lá somente para encher linguiça. Caso aconteça remova todas as partes que

sejam potencialmente inúteis.

https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/
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Toda história deve ser separada em três atos: apresentação, confronto e resolução. Na apresentação, ou no primeiro ato, ocorre a introdução da história e alguns

elementos do roteiro são expostos, seria o “pontapé” inicial, o comecinho propriamente dito que irá avança a partir da escolha do objetivo pelo protagonista. Uma vez definida

a “missão” do protagonista começa-se o desenvolvimento da história, essa pautada pelo confronto de ideais do personagem principal.

Durante o confronto, ou o segundo ato, o protagonista tenta atingir seu objetivo e ai entra em contato com o antagonista, a partir desse contato a história segue para o

clímax da história. O clímax é a resolução do confronto, nesse terceiro ato o protagonista e o antagonista devem resolver seus conflitos.

Estrutura dos Textos Teatrais

Os textos teatrais são constituídos por dois textos:

•Texto Principal: que apresenta a fala das personagens (monólogo, diálogo, apartes).

•Texto Secundário: que inclui o cenário, figurino e rubricas.

Quando produzidos, são divididos de maneira linear em:

•Introdução (ou apresentação): foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e do tema.

•Complicação (ou conflito): determina as peripécias da peça teatral.

•Clímax: momento de maior tensão do drama.

•Desfecho: desenlace da ação dramática.

https://www.aicinema.com.br/como-fazer-um-roteiro/
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A nona atividade deve ser para a construção dos fantoches e do cenário, para isso os alunos devem ter uma oficina ministrada pelo(a) professor(a) para a confecção

desses materiais, para isso devem aprender a utilizar a técnica do papel machê, um método que utiliza papel picados misturados com água, coado e depois misturado com

cola. É uma massa que permite construir formas diversas, no guia há a descrição de todo o processo, além disso o(a) professor(a) irá ministrar uma oficina ensinando como

produzir o fantoche. Reforçando que a produção dos fantoches e do cenário irá permitir trabalhar a ludicidade, além de estimular a reciclagem, nesse caso o material pode ser

revistas ou jornais velhos, mas atenção, é aconselhado evitar papel laminado, aqueles com brilho, esse tipo pode atrapalhar a colagem.

Já para a construção do cenário os alunos podem usar caixas de papelão para construir a estrutura, aqui também será utilizado a técnica do papel machê, esse cenário é

basicamente uma janela por onde os fantoches se apresentam. A estrutura deve ter firmeza em sua base para que não venha a tombar e a abertura da janela deve ter um espaço

compatível com o tamanho dos fantoches e o espaço de trás para duas pessoas.

O material para confecção dos fantoches e do cenário é de fácil acesso, além disso, os alunos devem ser estimulados a utilizarem matérias recicláveis, mas para que eles

possam desenvolver mais ainda a criatividade será permitido utilizar diversos tipos de matérias.

Orientações

Atividade 09 - Organização das ações propostas e divulgação do evento.
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Exemplos de materiais que podem ser utilizados pelos alunos:

• Jornal, revistas ou folhas de papel usadas.

• cola de contato, também conhecida como cola de sapateiro

• cola para isopor

• palitos de sorvete

• palitos de dente

• caneta hidrocor

• retalhos de tecido

• olhos de plástico

• tinta para tecido em cores variadas

• cola branca



Orientações

Nessa atividade é esperado que os alunos já tenham desenvolvido a competência de área 3, que consiste

na capacidade em associar intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos

produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico-tecnológicos, desta maneira os alunos devem ser

capazes de definir uma estratégia que permita divulgar as problemáticas ambientais e que chamem a

comunidade escola para conhecer mais sobre o bioma que vivem através do teatro de fantoches.

Esse momento será finalizado com a escolha de dupla para participar da divulgação do teatro de

fantoches, eles devem definir uma estratégia de marketing para divulgar o espetáculo. Porém a apresentação

deve ser de acordo com cada escola, levando em consideração a estrutura e as atividades que ocorrem

normalmente na instituição, assim é importante que as ações sejam combinadas com o professor.

Ações:

• Ajustar o roteiro, realizando as devidas correções.

• Oficina para a produção do cenário e os fantoches.

• Reunir equipe para divulgar o teatro de fantoches.

Objetivos:

• Organizar o teatro de fantoches.

• Alinhar as atribuições de cada membro.

• Corrigir e ajustar o roteiro e a apresentação.

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem baseada em projeto

.
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Orientações

Atividade 10 – O espetáculo é na Caatinga

Ações:

• Apresentar o teatro de fantoches.

• Entrevistar os grupos que 

desenvolveram o teatro de 

fantoches.

Objetivos: 

• Apresentar do teatro de fantoches.

• Aplicação do questionário para 

avaliar a percepção em relação à 

Caatinga.

• Coletar a opinião da turma e os 

depoimentos dos alunos sobre o 

desenvolvimento do projeto.

Metodologia ativa aplicada(s): 

• Aprendizagem baseada em projetos.
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Na décima atividade os grupos devem finalizar o roteiro da apresentação, ensaiando com todos os elementos.

Antes da apresentação os grupos são orientados a realizarem uma pesquisa nas turmas que irão assistir à apresentação, essa

pesquisa irá ajudar a avaliar o nível de conhecimento em relação a Caatinga, porém essa pesquisa deve ser dividida em duas fases,

uma antes da apresentação e a outra fase deve ser na aula após a apresentação. Os dados devem ser socializados a turma permitindo

uma análise da eficácia do teatro de fantoches como ferramenta para divulgação das características da Caatinga, nesse ponto é

essencial a participação do(a) professor(a) para auxiliar na interpretação dos dados gerados pelas pesquisas, além disso será possível

aos alunos avaliarem o nível de sensibilização causado na comunidade escolar a partir do teatro de fantoches.

No dia da apresentação, é interessante que o (a) professor (a) organize o espaço, assim como estabeleça a comunicação entre

os grupos, orientando-os durante a encenação. A comitiva de divulgação pode atuar nesse momento, orientando os alunos que irão

assistir à apresentação, assim como durante a apresentação de cada grupo no palco, desta maneira darão suporte ao professor.

As apresentações de cada equipe devem durar dez minutos em média, é esperado que ocorram no máximo cinco

apresentações, nesse momento o (a) professor (a) deve realizar a conexão entre uma apresentação e outra. Caso a turma tenha uma

pessoa para essa função não haverá problema algum se a mesma ficar responsável pela apresentação de cada grupo.

Com o fim das apresentações o (a) professor (a) deve reunir todos os alunos para ouvir as opiniões e percepções em relação ao

momento da apresentação, todo o material gerado a partir dessa “entrevista” deve ser arquivado para ser adicionado ao relatório final

da apresentação.



Atividade 11 – Analisando o caminho percorrido.

Orientações

Ações:

• Avaliar o processo produtivo do teatro de 

fantoches.

• Apresentar para os alunos do relatório de todas as 

atividades.

Objetivos:

• Avaliar a evolução da turma após a resolução das 

atividades propostas no guia.

• Analisar o nível da turma a partir dos 

questionários, comparando com a primeira aula e 

a última que ocorre logo a pós a apresentação.

Metodologia ativa aplicada(s):

• Aprendizagem baseada em projeto.
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É nesse momento que os alunos devem realizar os últimos ajustes, avaliando assim todo material produzido

desde os fantoches até o ensaio geral. Os alunos devem ser orientados a avaliarem cada etapa da produção de forma

individual, procurando possíveis falha, por exemplo, devem rever o roteiro e marcação das cenas, a descrição dos

fantoches e a estrutura do cenário. A avaliação parcial de todo processo deve ser por cada grupo, o (a) professor (a)

pode auxiliar nesse momento, mas deve permitir que os alunos atuem como protagonistas e que tenham autonomia.

Todos os depoimentos ou opiniões apresentadas serão utilizados para elaboração de um relatório, no qual irá

descrever a participação dos alunos durante o desenvolvimento do teatro de fantoches, iniciando desde a primeira

atividade. Então o material produzido deve ser apresentado para os alunos, eles poderão observar como se

comportaram durante todas as atividades e como puderam desenvolver seu conhecimento.

Esse conhecimento adquirido será avaliado a partir de um novo questionário que será comparado com o

primeiro na primeira aula, mas para não constranger o aluno ele não precisará se identificar, afinal a avaliação dirá o

perfil geral da turma. O material produzido pelos alunos corresponde ao terceiro eixo do guia, recapitulando, o

primeiro eixo consiste no material dedicado para o(a) professor(a), o segundo eixo é o material simplificado que será

utilizado pelo aluno na resolução de suas atividades.

O último eixo como já foi citado consiste no arquivamento de todas as atividades realizadas, assim como os

registros da apresentação e o depoimento dos alunos que desenvolveram o projeto.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

119

O incentivo ao ensino contextualizado e investigativo deve ser constante no cotidiano escolar. É

possível o uso de materiais simples e/ou alternativos e a atividade pode ser aplicada durante qualquer um

dos Três Momentos Pedagógicos. Se as sequencias forem embasadas na abordagem histórico-cultural, vão

primar pela interação, o trabalho em grupo e o uso da linguagem, a fundamentação teórica e prática na

construção de conhecimentos.

Neste trabalho foram propostas ferramentas pedagógicas, que dentro das sequências favorecerão o

desempenho dos estudantes ao longo do ano letivo resultando em maior aprendizagem e aumentando no

envolvimento dos estudantes nas atividades propostas, inclusive daqueles com dificuldade de

aprendizagem.

As escolas nem sempre conseguem proporcionar boas condições para a realização de aulas

dinâmicas e participativas que contribuam com processo Ensino e Aprendizagem, porém, pode ser possível,

desenvolver um Ensino de qualidade, formação e capacitação docente e uma metodologia clara de trabalho

com ou sem grandes recursos, através de uma aprendizagem significativa, colocando o discente como

participante ativo na construção do seu conhecimento.
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OBSERVAÇÃO A VERSÃO DO ALUNO É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO FINAL 

Guia didático para o ensino de ecologia:

Ampliando a percepção sobre a Caatinga por meio de metodologias ativas.


