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Apresentacao
Prezado (a) educador (a)
Você está recebendo este material que faz parte do conjunto de ações de educação ambiental “Conheça e Conserve a Caatinga” desenvolvido no âmbito do projeto No Clima da Caatinga,
uma iniciativa da Associação Caatinga com patrocínio da Petrobras e Governo Federal por meio
do Programa Petrobras Socioambiental.
O objetivo desta publicação é contribuir para o conhecimento sobre a Caatinga, através da
utilização didática dos seus mais diversos aspectos em atividades sugeridas e desenvolvidas nas
escolas do projeto.
Todo o conteúdo apresentado e utilizado está disponível para download no site do projeto:
noclimadacaatinga.org.br onde também é possível baixar os quatro volumes da coleção didática.
Escolas e professores receberam durante o ano de 2014 oficinas em educação ambiental do
projeto No Clima da Caatinga. Esse público desenvolveu atividades nas escolas com os alunos, baseadas nos temas da coleção didática e com o apoio da equipe de Educação Ambiental do projeto.
Essas experiências são compartilhadas nesta publicação, como fonte de disseminação e possível
inspiração. E nessa nova edição, revisada e ampliada, novas ferramentes lúdicas foram colocadas.
Esperamos que esse material leve conhecimento para toda a comunidade escolar e inspire o
educador nos trabalhos voltados para a Caatinga na escola, através de atividades, jogos e dinâmicas que contribuam para a reflexão e o desenvolvimento de senso crítico na formação de cidadãos
cada vez mais conscientes e atuantes.
Boa leitura e bom trabalho!
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Sobre o

Projeto

No

Clima
da

Caatinga
O projeto No Clima da Caatinga é desenvolvido pela Associação
Caatinga e patrocinado pela Petrobras e Governo Federal por meio
do Programa Petrobras Socioambiental. As ações acontecem nos municípios de Crateús\CE e Buriti dos Montes\PI, em áreas do entorno da
Reserva Natural Serra das Almas e na cidade de Fortaleza.
Com o objetivo de contribuir para a adaptação de comunidades
rurais às mudanças climáticas e a mitigação de efeitos potencializadores do aquecimento global no semiárido, o projeto busca promover alternativas para a conservação e uso sustentável de recursos
naturais da Caatinga, por meio de ações de Gestão de Unidades de
Conservação, das florestas, criação de novas reservas ecológicas, restauração florestal em áreas degradadas e de nascentes, disseminação
de tecnologias sustentáveis e ações de educação ambiental nas escolas e na Reserva Natural Serra das Almas.
Acesse e saiba mais sobre o projeto:
www.noclimadacaatinga.org.br
noclimadacaatinga
@noclimadacaatinga
climadacaatinga
issuu.com/climadacaatinga
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Unidade 1

O Bioma Caatinga
Conhecer para conservar

12
Caatinga é a vegetação que predomina no Nordeste do Brasil nas áreas onde domina o clima semiárido. Os povos tradicionais a chamavam assim porque na estação seca, a maior parte das plantas perdem
as folhas, prevalecendo na paisagem a aparência clara e esbranquiçada dos troncos das árvores. Daí o
nome Caatinga (caa: mata e tinga: branca) que significa “mata ou floresta branca” no tupi. Porém, no
período chuvoso a paisagem muda de forma drástica, de esbranquiçada para variados tons de verdes,
com a rebrota das folhas das árvores e o surgimento de grande quantidade de plantas logo nas primeiras
chuvas.
Única floresta exclusivamente brasileira
A área da Caatinga é de 826.411 km² (IBGE, 2004) e a totalidade de seus limites encontra-se dentro
do território brasileiro, ou seja, seu patrimônio biológico não é encontrado em nenhuma outra região do
mundo. Abrange 8 estados do Nordeste: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e também a faixa norte de Minas Gerais. Ocupa cerca de 10% do território nacional e
70% da região Nordeste.
Re(descobrindo) a Caatinga

© Daniele Ronqui

Durante muito tempo, a Caatinga foi simplesmente retratada como um ambiente pobre e desolador,
onde predominava a degradação ambiental, a escassez de água, o solo rachado e pedregoso, cactos
e calangos difundindo assim uma mensagem de desesperança. Essa mensagem foi sistematicamente

13

Fonte: IBGE, 2004

Mapa da América do Sul com a distribuição dos biomas brasileiros

reproduzida por livros didáticos e pela mídia em geral e, somado a isso, a ausência de informações e a
insuficiente divulgação de fatos positivos sobre este ambiente natural único, ajudaram a disseminar uma
imagem equivocada do bioma.
A falta de conhecimento e de valorização da Caatinga contribuiu para uma rápida degradação da
sua vegetação e solos, causando transformações significativas nas condições de vida dessa região, e,
também, potencializando o processo de desertificação. Nos últimos anos, a comunidade científica, os
órgãos públicos e muitas instituições vêm trabalhando no sentido de modificar essa visão, investindo em
estudos, produzindo dados, divulgando informações, desenvolvendo ações de proteção e valorização, e
atraindo a atenção para a riqueza e relevância desse bioma.
Conhecer é o primeiro passo para se aproximar do ambiente. Valorizar e preservar a Caatinga são os
passos seguintes que farão a diferença para as populações que nela vivem.

14

15

Unidade
2
Coletanea de atividades
educativas no
Bioma Caatinga

16
Envolvendo toda a escola
A decisão de trabalhar a temática da Caatinga é importante para a escola e deve partir do desejo e
iniciativa do corpo gestor e docente, onde, à partir da elaboração de planejamento e cronograma poderão ser definidas as ações à serem realizadas. A inserção do tema Caatinga, nesse caso, pode ir além da
perspectiva de tratar da temática nas disciplinas de um ou outro professor, para englobar um universo
mais amplo, integrando as várias áreas do conhecimento.
O tema Caatinga, quando colocado no centro da atuação de educação ambiental, pode ser trabalhado como projeto pedagógico envolvendo toda a escola e de forma a abranger várias áreas do conhecimento. Exemplos de ações utilizando a temática Caatinga que podem ser desenvolvidas em qualquer
disciplina:
• Concurso de desenho, poesia e fotografia
• Exibição de vídeo
• Gincanas ecológicas
• Campanhas
Atuando em cada disciplina
Caso o educador opte por desenvolver atividades dentro da sua disciplina, seguem abaixo algumas
opções de atividades selecionadas da experiência de educação ambiental desenvolvida no âmbito do
projeto No Clima da Caatinga.

2.1 Da teoria à prática:
atividades em sala de aula para
fixação de conteúdo
Tornar o ambiente de sala de aula descontraído e divertido associando aprendizado à diversão é um desafio enfrentado por grande
parte dos educadores. Contextualizar os elementos do bioma Caatinga nos conteúdos estudados nas diversas disciplinas é um desafio ainda maior.
Na prática, a sala de aula é o local que o professor dispõe com
maior facilidade para ministrar conhecimentos. Essas atividades devem
ser convidativas e prazerosas para os alunos.
Pensando nisto, este tópico sugere algumas atividades multidisciplinares, que abordam o bioma Caatinga, para serem realizadas em sala
de aula. Estas atividades podem auxiliar o aluno a fixar conteúdos vistos em aulas teóricas de diversas disciplinas, permitindo que o mesmo
construa, de maneira lúdica, seu próprio conhecimento e desenvolva
seu senso crítico acerca da necessidade de conservação das riquezas e
belezas desta floresta exclusivamente brasileira.
Etivânia Gomes
(Escola Claudimiro Alves Feitosa)
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crianças a partir do 6º ano do ensino fundamental

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

caça e tráfico de animais silvestres da Caatinga

Objetivo

despertar a criatividade do aluno bem como estimular suas habilidades artísticas,
associando o estudo do gênero textual “anúncio publicitário” com a temática
ambiental. A atividade visa alertar e desenvolver o senso crítico dos alunos acerca de
um problema ambiental recorrente no contexto do semiárido brasileiro

A atividade consiste na confecção de anúncios publicitários que estimulem o combate
à caça predatória e ao tráfico de animais silvestres da Caatinga. A prática necessita de pelo
menos duas aulas para ser realizada, pois o professor, conforme seu planejamento escolar
deverá primeiramente abordar a problemática ambiental em questão com os alunos, no
caso a caça e o tráfico de animais do bioma Caatinga, suas causas, consequências e a importância de se evitar essa ação que gera sérios impactos e desequilíbrios ambientais. Em
seguida, o professor deverá explicar para os alunos as características básicas de um anúncio
publicitário, dar algumas dicas para confecção e mostrar alguns exemplos de anúncios que
tenham a temática ambiental. Se a atividade for realizada na disciplina de português ou artes, o professor pode aprofundar-se um pouco mais no assunto.
Por fim, o professor deverá designar
uma aula para os alunos confeccionarem
seus próprios anúncios publicitários com
o objetivo de chamar a atenção do leitor
para o problema da caça e do tráfico de
animais no semiárido brasileiro. Para facilitar o trabalho dos alunos, é importante
que eles tenham algum conhecimento
prévio sobre a Caatinga e sobre os principais animais caçados e ameaçados de
extinção. Os cartazes podem ser expostos
por toda a escola a fim de informar os outros alunos acerca do tema.
Duração: Duas a três aulas.
Materiais necessários: revistas para
recorte, cola, cartolinas, tesouras,
lápis de cor e canetinhas. Acesse
os conteúdos sobre caça no site do
projeto: noclimadacaatinga.org.br

Atividade 1 – Anúncio publicitário

Público

Atividade 2 – Construindo a Caatinga
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Público

crianças a partir da 4ª série do ensino fundamental

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

fauna da Caatinga

Objetivo

divulgar a riqueza do bioma Caatinga e a importância de sua preservação, através
da troca de conhecimento entre professor e aluno sobre a realidade vivida por
ambos em comunidades de Caatinga. Para aquelas escolas que não estão inseridas
no contexto ambiental da Caatinga, a atividade é bastante interessante pelo fato
da Caatinga ser a única floresta exclusivamente brasileira, com muitas realidades
específicas e espécies únicas

A atividade consiste em um exercício de colagem e desenho sobre a Caatinga e pode
ser realizada em sala de aula a fim de tornar esse ambiente mais descontraído e divertido.
Em um primeiro momento o professor pode explorar bastante os aspectos característicos
da Caatinga, falar de suas espécies de animais e plantas, suas utilidades, curiosidades, a importância da preservação e as principais ameaças. De acordo com a sua disponibilidade de
tempo, o professor pode decidir o quanto se aprofundar no assunto.
O professor pode mostrar aos alunos imagens de animais da Caatinga que sofrem bastante com a captura ilegal e são bem procurados e vendidos em feiras e mercados, como o
abre-e-fecha, bicudo-azul, pintassilgo, golinha e galo-de-campina. Outras espécies representativas também podem ser destacadas como o cacto coroa-de-frade, a carnaúba, o juazeiro, gato-mourisco, tatu-bola, dentre outras, lembrando sempre de ressaltar a importância
ecológica dessas espécies.
Para fechar esse momento de sensibilização ambiental o professor deverá propor aos
alunos uma atividade em grupo que terá como tema “Construindo a Caatinga”. Nesse momento os alunos poderão soltar a criatividade para construir uma visão geral acerca da riqueza do bioma. Para isso o professor deverá fornecer aos alunos imagens de espécies de
plantas e animais da Caatinga. Essas imagens podem ser recortes de jornais, revistas ou até
mesmo impressas da internet.
A seguir, o professor pedirá que os alunos se dividam em dois grupos e se organizem
em formato de círculo, no caso dois círculos. Em seguida, deverá ser entregue uma folha de
papel madeira para cada grupo e os materiais para o desenho, pintura e colagem devem
ficar na mesa do professor para que todos os alunos tenham acesso. Cada aluno deverá fazer
uma contribuição para a construção do painel do seu grupo seja por meio de colagem, seja
por meio de um desenho ou por meio de uma pintura.
Para concluir a atividade, os painéis podem ser colados na sala de aula ou em qualquer
outra parte da escola para divulgar esse conhecimento e essa visão acerca da riqueza da
Caatinga para todos os outros alunos. Cada grupo apresentará ao outro o seu painel.
Duração: uma a duas aulas
Materiais necessários: duas folhas de papel madeira, canetas, lápis, lápis de cor,
canetinhas coloridas, cola e imagens de animais e plantas da Caatinga.

alunos a partir da 5ª série do ensino fundamental

Disciplinas
relacionadas

língua portuguesa e biologia

Temática

fauna

Objetivo

a atividade pretende levar aos alunos conhecimentos acerca da importância
ecológica do tatu-bola, da necessidade de se preservar seu habitat e da problemática
de extinção pela qual ele está passando, por meio de uma atividade de leitura e
compreensão de texto

A atividade consiste em uma leitura coletiva e compreensão de texto de reportagem
sobre o tatu-bola, animal da Caatinga, pouco conhecido e seriamente ameaçado de extinção. O professor deverá organizar a sala de aula em formato de círculo de modo que um
aluno fique ao lado do outro dessa forma será possível que eles compartilhem o texto uns
com os outros no caso de poucas cópias. Entretanto, é importante que a ficha de leitura
seja em quantidade adequada para que cada aluno preencha a sua, registrando assim o seu
ponto de vista.
Em seguida, o professor poderá fazer algumas perguntas aos alunos para instigar a discussão e interesse em torno
do animal. Para isso, o professor pode perguntar quem conheceu o mascote da Copa do Mundo 2014, o porquê de
ele ter sido escolhido para representar este evento, o que
esse animal tem de tão especial, por que ele tem esse nome,
dentre outras perguntas possíveis.
Após essa etapa o professor deverá comunicar à turma que eles farão uma leitura em grupo para conhecer um
pouco mais sobre esse animal. Se a atividade for aplicada
por um professor de português, sugere-se trabalhar as
principais características do gênero textual trabalhado. Os
textos a serem explorados consistem em publicações da
seção ABC da Caatinga do caderno O Estado Verde em um
artigo publicado no jornal O Globo, na seção Amanhã de
10 de dezembro de 2013.
Após a leitura em grupos dos textos sobre o Tatu-bola,
o professor pode entregar as fichas de leitura (anexo, página 60) para cada aluno e pedir que eles a respondam a fim
de inferir o que estes captaram do texto e qual a visão de
cada um sobre o assunto.

Textos sobre o Tatubola (anexo, pág. 60)

Duração: duas aulas
Materiais necessários: Cópia das reportagens e da
ficha de leitura (sendo uma cópia para cada aluno)
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Atividade 3 – Conhecendo o Tatu-bola

Público

Atividade 4 – Jogo “Quem Sou Eu”

2020

Público

alunos a partir do 7º ano do ensino fundamental

Disciplinas
relacionadas

ciências

Temática

fauna e flora da Caatinga

Objetivo

facilitar o aprendizado de crianças e adultos acerca das espécies de animais e
plantas típicas da Caatinga, bem como suas utilidades domésticas, medicinais,
industriais, artesanais e comerciais, além da importância ecológica destas espécies,
características e curiosidades em geral

Descrição da Atividade: a atividade consiste em um jogo de cartas e tabuleiro (anexo,
pág. 64) que pode ser aplicado pelo professor em sala de aula após uma aula sobre biodiversidade, por exemplo, para contextualizar o assunto com o bioma Caatinga, permitindo que
os alunos fixem, de uma maneira dinâmica, o significado de biodiversidade.
O professor poderá permitir que os alunos joguem individualmente ou divididos em 4
equipes, como preferirem, e conforme for mais adequado para o momento. A dinâmica do
jogo consiste em descobrir qual ser vivo está sendo descrito a partir das dicas que são dadas.
Todos os jogadores partem da casa “INÍCIO”, marcada no tabuleiro. A primeira carta é
retirada do monte de cartas e um mediador, escolhido pelos jogadores, irá ler as dicas da
carta retirada do monte conforme for solicitado. As cartas são compostas de seis dicas relacionadas às características de um ser vivo do bioma Caatinga, sendo ele animal ou vegetal.
O mediador deverá, primeiramente, informar aos jogadores se o ser vivo da carta escolhida
é um animal ou planta e sinalizar no tabuleiro.

Dicas

Casas

01

anda 6

02

anda 5

03

anda 4

04

anda 3

05

anda 2

06

anda 1

Em seguida, o mediador deverá ler a primeira
dica da carta e o jogador, ou equipe da vez, terá direito a um palpite, caso a resposta esteja errada a
vez é do próximo jogador que, após a leitura da segunda dica pelo mediador, terá direito a dar um palpite. Caso a resposta esteja correta, o jogador anda
no tabuleiro a quantidade de casas correspondentes
à quantidade de dicas lidas, como descrito ao lado,
e passa para a próxima rodada com outra carta. As
dicas podem ser lidas na ordem que aparecem nas
cartas ou a equipe pode solicitar a dica que desejar.

A equipe ou jogador que conseguir chegar primeiro à casa “FIM” no tabuleiro é o (a)
vencedor(a) do jogo ou, no caso de pouco tempo disponível para finalizar a atividade, ganha
quem estiver mais a frente.

Duração: uma aula
Materiais necessários: o professor precisará utilizar as 66 cartas (46 de animais e
17 de vegetais) e o tabuleiro presentes no anexo na página 80. Além disso, será
necessário providenciar pinos para os jogadores e seis moedas para marcar as dicas
lidas no tabuleiro. Os pinos e moedas podem ser substituídos por qualquer tipo
de objeto que possa servir como marcador para representar os jogadores ou as
equipes no tabuleiro bem como indicar as dicas que já foram lidas.
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Atividade 5 – Jogo “Imagem e Ação na Caatinga”

2222

Público

alunos a partir do 8º ano do ensino fundamental

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

fauna, flora, impactos ambientais e potencialidades da Caatinga

Objetivo

familiarizar o aluno com a Caatinga e divulgar a riqueza deste bioma. Além disso,
pretende-se permitir que o professor contextualize seus conteúdos de sala de aula
com a realidade ambiental do Nordeste de uma maneira mais lúdica e divertida

Descrição da atividade: consiste em um jogo de fácil aplicação que pode ser realizado
em sala de aula, mas também pode ser aplicado em outros ambientes informais. É um jogo
de cartas que aborda vários tópicos relacionados ao bioma Caatinga, como sua fauna e flora, diversidade, tipos de vegetação, adaptações das espécies ao clima semiárido, geografia,
impactos mais recorrentes, medidas de conservação, sustentabilidade na Caatinga, dentre
outros tópicos. As cartas podem ser encontradas no anexo na página 83.
O professor deverá dividir a turma em equipes de dois a quatro integrantes. Cada equipe
decide que participante fará a mímica em cada rodada. Este representante deve escolher uma
carta do bolo, em seguida escolher a ordem das categorias (imagem, ação ou mix) para fazer
a mímica para a sua equipe.
Nas cartas, a categoria “Imagem” vem indicada pela letra “I” e significa que a palavra ali
escrita é o nome de uma figura representativa da Caatinga, seja uma pessoa, um animal ou
planta, um objeto de impacto ou de potencialidades comuns na Caatinga. A categoria “Ação”
vem, nas cartas, indicada pela “A” e sempre será um verbo relacionado à Caatinga. A categoria
“Mix” é representada pela letra “M” e pode ser qualquer palavra relacionada a Caatinga que
não se enquadre nas outras categorias.
Vale a pena ressaltar que cada palavra tem uma pontuação diferente, assim o aluno representante da equipe pode aproveitar-se desse artifício para escolher a ordem das palavras
e beneficiar sua equipe, escolhendo a mímica mais fácil ou a de maior pontuação. Os pontos
são equivalentes ao grau de dificuldade da palavra a ser adivinhada, logo, aquela que vale
mais pontos é a mais difícil e a que vale menos pontos é a mais fácil.
Escolhida a carta, o mimicista informa para a sua equipe qual a categoria das mímicas
(imagem, ação ou mix). Em seguida, o professor deverá cronometrar 1 minuto e 30 segundos, esse será o tempo que a equipe terá para adivinhar a palavra referente a mímica.
A equipe ganhará a pontuação correspondente aos acertos e passará a vez à equipe seguinte. O professor pode determinar que a brincadeira só será finalizada quando todas as 50
cartas forem utilizadas ou pode limitar a brincadeira ao tempo de uma aula (50 minutos) de
modo que a equipe vencedora seja aquela que obtiver mais pontos até o término da aula.

Duração: uma aula
Materiais necessários: 50 cartas do jogo incluídas no anexo na página 83, caneta e
papel para anotar a pontuação das equipes.

alunos do 6º ao 9º ano – Ensino Fundamental II

Disciplinas
relacionadas

artes, português, ciências da natureza, geografia e história

Temática

meio ambiente, poluição, preservação ambiental, respeito, flora, fauna, solo

Objetivo

conhecer os impactos ambientais causados pela ação humana; dialogar acerca da
importância da preservação do meio ambiente; trabalhar a interpretação de textos e
estimular o aluno a criar textos, músicas, versos e poemas

Descrição da atividade: ao iniciar a atividade o professor deve colocar a música para
tocar, em seguinte distribuir para cada aluno um verso da música, se forem muitos alunos
os versos pode ser repetidos. Após a distribuição, peça aos alunos que, por ordem, cantem
seu versos enquanto a música toca. Convide depois todos os alunos para cantar em voz alta.
• PARTE 1
Após a apresentação da música, é possível explorar o entendimento dos alunos sobre
a letra e passar um questionário para promover a discussão das perguntas em sala de aula.
1) O que é meio ambiente?
2) Qual o significado de ecologia?
3) O que ecologia tem a ver com o conteúdo da música?
• PARTE 2
De acordo com a necessidade dos estudantes, é importante desenvolver o conhecimento sobre os conceitos de solo, água, atmosfera, biosfera, ciclo hidrológico e discutir questões
relacionadas à posição do homem no ecossistema e os efeitos do desmatamento, a saber:
a) interrupção do ciclo hidrológico com prejuízos climáticos;
b) erosão do solo;
c) assoreamento de rios;
d) deslizamento nas encostas dos morros;
e) risco de extinção de espécies de plantas;
f) migração e morte de animais no processo de perda do habitat.
• PARTE 3
O aluno poderá despertar sua imaginação através dos conceitos adquiridos, e expressar
os conhecimentos de forma lúdica, como:
a) dramatização;
b) desenhos que representem a letra da música;
c) construção de nova letra a partir da música;

Duração: três aulas
Materiais necessários: folhas A4, pincel, lápis para colorir,
som, cartolina, fita adesiva, pen drive ou CD com a música.
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Atividade 6 – Percepção e interpretação ambiental

Público

Atividade 7 – Som e movimento
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Público

alunos do 6º ao 9º ano – Ensino fundamental II

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

água, preservação do meio ambiente, Caatinga, planeta terra, fauna e flora

Objetivo

estabelecer para os alunos diferentes maneiras de relacionar som e movimento
possibilitando o contato com diferentes sonoridades criadas pelos próprios alunos
ou músicas gravadas. Instigar um processo de criação de pequenas sequências
coreográficas

Descrição das atividade: O professor deve explicar para os alunos a proposta da atividade e ressaltar a importância de ouvir os sons e a música; de ver o espaço, o movimento dos
outros colegas; de criar, não importando se o movimento é “feio ou bonito”, “esquisito ou
engraçado”. O importante é experimentar os movimentos que podem ser feitos com todas
as partes do corpo.

• Passo 1
Coloque os alunos em círculo.
Inicie aquecendo o corpo, começando pela respiração abdominal e, pedindo para cada
um observar o tempo de sua respiração e o som ou silêncio. Siga o aquecimento pedindo
para cada um realizar um movimento que aqueça, e todos repetem sem música, cada um
no seu tempo.

Coloque então diferentes músicas com tempos e sonoridades contrastantes para que
os alunos tenham experiências diversas. Os alunos podem num primeiro momento fechar
os olhos para ouvir a música e deixar o corpo responder a este estímulo. É importante que
os alunos se escutem neste momento.
• Atividade 1 – Dançando nomes
Peça para que cada um pense em seu próprio nome ou como gosta de ser chamado, observando o som de seu nome: é cheio, vazio, fino, grosso, agudo, grave, reto, curvo...
Como cada um definiria?
Após pensar cada um cria um movimento para seu nome. Pode ser que o nome peça
mais de um movimento. Assim, o nome é a “música” para o movimento. O professor inicia a
rodada se apresentando com seu nome e movimento.

• Passo 2 – Criação em grupo
Forme grupos de 03 ou 04 alunos. Muitas vezes a escolha dos integrantes do grupo
feita pelo professor, permite que haja maior diversidade de movimentos.
Peça que eles organizem seus movimentos/nomes em forma de uma sequência com
início, meio e fim, criando movimentos de transição entre um nome e outro, se necessário,
decidindo qual é a melhor ordem: qual movimento vem primeiro, por exemplo.
Os alunos devem decidir também qual será a organização no espaço: todos de frente
em linha? Em círculo? Um de frente dois de costas? Depois de decidido e ensaiado cada grupo faz a sua apresentação.

• Passo 3 – Produto final: Apreciação
O professor decide qual será a ordem para a apresentação dos grupos e os alunos se
organizam para assistir as criações dos outros colegas e apresentar as suas próprias.
O professor pode usar critérios de observação, como: Harmonia, fluidez dos movimentos, concentração, sintonia, originalidade.
Estes critérios são importantes para estabelecer comparações saudáveis e avaliar se o
trabalho atingiu seu objetivo. Desta forma os estudantes aprendem a falar sobre suas criações e as de seus colegas, estimulando o respeito mútuo e gerando debate/conhecimentos
que podem ser usados em futuros exercícios de composição.
Cada grupo apresenta seu produto final/criação.

Duração: duas aulas
Materiais necessários: sala ampla para realização de atividade corporal; aparelho
de som – CD; seleção de diferentes sonoridades: músicas de ritmos diferentes,
sons diversos. Pode-se solicitar material dos alunos: pedir para eles selecionarem e
trazerem músicas que gostem, não necessariamente de dançar.
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Atividade 8 – Jogos teatrais na escola
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Público

alunos do 5º ao 9º ano

Disciplinas
relacionadas

artes, português, ciências da natureza, matemática, geografia, história

Temática

flora, biodiversidade da Caatinga, cadeia alimentar, espécies em extinção, resíduos
sólidos, reflorestamento

Objetivo

incentivar a criação de peças teatrais no espaço escolar, estimulando a comunicação
e trabalho em grupo. Realizar atividades que propiciem ao educando maior agilidade
no pensar, bem como a forma de expressar estes pensamentos

Descrição da atividade: o professor poderá usar o texto “A lenda da Caatinga” que está
no final deste livro, em anexo, ou ainda criar uma história que aborde temas como: biodiversidade da Caatinga (fauna e flora) cadeia alimentar, espécies em extinção, resíduos sólidos
e reflorestamento. Daí, então, contar a história para os alunos. Após a narração, os alunos
serão divididos em grupos para iniciar os trabalhos. Peça para que os estudantes recontem
a história por meio de cenas teatrais. Em círculo, cada um conta um pedacinho da mesma. O
professor deve lembrar aos estudantes que toda história tem início, meio e fim. Eles devem
seguir essa sequência.

Duração: duas aulas
Materiais necessários: canetas, folhas A4, cola, cartolina colorida,
maquiagem e fotocópias.

alunos do 6º ao 9º ano

Disciplinas
relacionadas

artes, educação física

Temática

água, ar, terra

Objetivo

Incentivar que o educando tenha maior agilidade no pensar, bem como no expressar
destes pensamentos

Descrição da atividade: Designam-se as duplas e em seguida, um comandante para os
movimentos. Frente a frente, um comanda moderadamente os movimentos enquanto o outro participante, que recebe o comando, reflete em movimentos. No decorrer da atividade,
podem ser trocadas as duplas.
Caso os alunos tenham dificuldade, surgira que eles usem movimentos do dia-a-dia.
A velocidade de movimentos para quem comanda deve ser moderada para quem o imite
consiga acompanhar o ritmo das ações. Com o tempo, caso a dupla esteja afinada, o ritmo
de gestos podem variar. Para tornar a brincadeira mais dinâmica, o professor pode determinar que a cada nova música a dupla troque os seus parceiros. Um repertório variado de
músicas lentas e rápidas também pode ajudar a atividade a ficar mais divertida (sugestão de
músicas com temáticas ambiental no capítulo 3).

Duração: uma aula
Materiais necessários: sala ampla e aparelho de som.
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Atividade 9 – Espelho corporal

Público

Atividade 10 – Jogo de atitudes
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Público

alunos do 6º ao 9º ano

Disciplinas
relacionadas

artes, educação física, português, história, ciências da natureza, geografia

Temática

relação homem e natureza, ciclo da vida, fauna da Caatinga, preservação do bioma
Caatinga

Objetivo

Estimular a concentração, comunicação e trabalho em grupo

Descrição da atividade: a partir de uma posição descontraída e confortável, o grupo
terá de reagir aos comandos do facilitador. Esse comando pode ser uma palavra, frase, trecho de música, texto teatral. O facilitador pode usar nomes de animais da Caatinga ou características desse bioma. Os participantes devem, então, ficar imóveis numa pose coletiva
até receberem a ordem de voltar à posição de descontração inicial. Essa dinâmica pode ser
aplicada para introduzir ou finalizar conteúdos permitindo ao professor escolher palavras
que melhor atendam à necessidade do momento.

Duração: uma aula
Materiais necessários: sala ampla
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2.2 Atividades de investigação: descobrir e
investigar as riquezas do ambiente em que
se vive.
Paulo Freire (1996) argumentava que “o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a
intuição, as emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do
objeto ou do achado de sua razão de ser”. Considerando essa perspectiva, as atividades de
investigação surgem como um poderoso instrumento para trabalhar a conscientização acerca
de determinados problemas ambientais que vivemos, pois alia a curiosidade à resolução de
uma questão concreta. Selecionamos algumas atividades que, com poucos materiais e ferramentas podem instigar os estudantes à investigação e superação de situações adversas.

Atividade 11 – Investigando a erosão do solo pela água
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Público

estudantes do ensino fundamental e médio

Disciplinas
relacionadas

biologia, química, geografia

Temática

erosão do solo

Objetivo

mostrar aos estudantes como a cobertura vegetal faz diferença na prevenção de
processos erosivos

Descrição da atividade: o professor pode pedir ajuda à turma para que sejam conseguidos três garrafões PET 20L, pois ele tem um tamanho favorável à visualização do experimento. Caso não seja possível conseguir, podem ser usados outros recipientes de tamanho equivalente que se adaptem ao experimento, ou até mesmo garrafas PET menores de 10L ou 5L.
Os garrafões devem ser todos posicionados horizontalmente e cortados no mesmo
sentido de maneira que o gargalo e o fundo fiquem intactos.

O substrato deve ser colocado até a metade do recipiente, alcançando o gargalo, porém sem ultrapassá-lo. Use o fundo de uma garrafa PET de 2L para calçar a parte de trás do
garrafão. No primeiro devem ser plantados alguns nacos de grama para crescer por todo o
recipiente. A grama simboliza as árvores e florestas que preservam nossos solos. Só quando
ela já estiver bem grande é que o experimento deve ser feito.
No segundo garrafão, deve ser colocada uma camada generosa (3 ou 4cm) de serrapilheira (folhas galhos e materiais orgânicos secos que se acumulam sob as árvores) sobre a terra.
No terceiro garrafão será colocada apenas terra, que pode ser conseguida na própria escola.
Pendurado por barbantes, nos gargalos dos garrafões, deve ser colocado o que sobrou
das garrafas PET de 2L cortadas pela metade, para colher a água que vai escoar.

Como o experimento envolve o crescimento da grama sobre o substrato, é interessante
que ele seja preparado com antecedência, para dar tempo da grama, ou matinho, crescerem
e fixarem suas raízes.
Encha um regador com água e comece a despejar a água nos recipientes, um de cada
vez. Isso simulará a água da chuva. Vá despejando a água até notar que ela está saindo pelo
gargalo. Repita o mesmo procedimento com os outros dois garrafões.

Ao final da experiência as garrafas PET deverão estar com água acumulada em cores
bem diferentes.

Eis a grande questão: Por quê?

Nesse momento, o professor deve estimular o debate entre os alunos para ver suas
percepções.
O recipiente que estava apenas com terra ficou muito desprotegido e perdeu solo, minerais, nutrientes e micro-organismos quando a água da “chuva” caiu. O garrafão que tinha
a serrapilheira ficou mais protegido, mas o que realmente se preservou foi o recipiente com
grama, pois as raízes ajudaram a fixar o solo e as folhas ajudaram a amortecer o impacto
da queda d’água. Da mesma forma acontece com o nosso solo. A condição do solo é muito importante. Se estiver descoberto ou florestado fará uma grande diferença. Descoberto,
será erodido, perderá volume, nutrientes e capacidade produtiva. Florestado ficará firme e
a água que cair ajudará a fertilizá-lo em vez de destruí-lo. Todos nós dependemos do solo
para nossa segurança alimentar e hídrica, por isso a importância de protegê-lo e preservá-lo.
Duração
Preparação do experimento: duas semanas
Demonstração: uma aula
Materiais necessários: garrafões PET 20L, garrafas PET 2L, barbante, tesoura, regador,
água, terra, serrapilheira, quadradinhos de grama ou matinho que cresça rápido.
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Atividade 12 – Resgate histórico da flora
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Público

alunos do ensino fundamental e médio

Disciplinas
relacionadas

biologia, geografia e história

Temática

flora local

Objetivo

observar se houve mudança na ocorrência de espécies de plantas em um
determinado local, usando como instrumento o relato de pessoas mais velhas

Descrição da atividade: nessa atividade, o professor deve orientar os alunos a conversarem com seus pais, tios, avós ou mesmo vizinhos e conhecidos, que sejam mais velhos,
com o objetivo de descobrir que espécies de plantas eles(as) costumavam ver quando eram
mais jovens. Essa atividade pode ser feita tanto no interior como na capital, contanto que
as pessoas entrevistadas vivam no mesmo local há bastante tempo, ou pelo menos tenham
conhecimento de como esses lugares em questão eram e como estão agora.
Os alunos podem usar as seguintes questões para nortear a investigação: Que plantas
costumava-se ver em ruas (arborização urbana), escolas, quintais, praças, jardins, estradas e
matas? Que plantas costuma-se ver hoje nesses mesmos locais?
As respostas deverão refletir as mudanças nas paisagens locais que podem ter ocorrido
ao longo do tempo. É interessante para essa atividade que o entrevistado tenha em mente
locais específicos e não em geral. Por exemplo: rua fulana de tal; estrada X que leva para o
local Y; quintais da vizinhança do bairro ciclano; mata da fazenda do senhor Beltrano etc..
As transformações das paisagens são causadas por diversos fatores como novas construções, ou uma árvore que entrou na moda e todas as ruas passaram a ser arborizadas por
ela, ou monoculturas que passaram a cobrir paisagens inteiras pelas rodovias e estradas.
Algumas observações importantes servem para o professor gerar o debate após a investigação dos alunos:
1. Houve diminuição na variedade de plantas?
2. Houve substituição de plantas nativas por exóticas?
3. Será que houve derrubada de florestas para cultivos agrícolas, pastos, ou uso madeireiro?
4. Que plantas não são mais vistas?
5. Quais plantas mais apareciam nos relatos antigos?
6. Quais plantas mais aparecem nos relatos dos dias atuais?
A diminuição no aparecimento das espécies nativas e o aparecimento de espécies exóticas e de monoculturas são fenômenos que poderão ser observados nas anotações dos
estudantes. É importante que nesse momento o professor puxe a reflexão sobre o assunto. A diminuição da biodiversidade fragiliza o ambiente de várias formas, deixando-o mais
vulnerável a pragas, doenças ou mudanças no cenário climático. Sem a biodiversidade de
plantas o ambiente não tem como abrigar a grande diversidade de animais que possuímos
e isso prejudica a todos os seres viventes, incluindo os humanos.
Duração: duas aulas
Materiais necessários: Papel e caneta. Pincel e cartolina são opcionais, assim como
apresentar o trabalho usando projetor.

Público

alunos do ensino fundamental e médio

Disciplinas
relacionadas

biologia, geografia

Temática

percepção do meio ambiente

Objetivo

avaliar o quão verdadeira pode ser a imagem veiculada sobre o bioma Caatinga

Esses materiais devem ser distribuídos para os alunos organizados em grupos e com
esses materiais eles elaborarão um conceito sobre o que é Caatinga. Essa primeira atividade
pode levar uma aula inteira. Nos quinze últimos minutos os alunos deverão apresentar suas
definições.

Atividade 13 – A Caatinga que vemos e a que vivemos

Descrição da atividade: a atividade consiste em uma comparação objetiva entre o cenário de Caatinga que é exibido nos livros didáticos, revistas, jornais, dicionários, na internet e
o cenário de Caatinga observado presencialmente em visita feita pela turma com o acompanhamento do professor. Para essa atividade o professor deve pesquisar relatos sobre a Caatinga em livros didáticos fotografias antigas, revistas, jornais, sites da internet, dicionários,
enciclopédias etc.
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Para a aula seguinte, o professor deve providenciar uma visita a um local que tenha uma
mata de Caatinga. Esse local pode ser uma Unidade de Conservação pública ou privada, ou
ainda uma fazenda ou terreno que tenha uma mata preservada. Recomenda-se ao professor
visitar o local previamente e, caso não conheça as espécies vegetais e animais de Caatinga,
pedir ajuda a algum mateiro para fazer a guia. É importante se certificar de que as trilhas por
onde os alunos passarão estão em condições de acolher a atividade.
Para a trilha o professor precisará da ajuda de mais um professor ou até dois. Como os
alunos seguirão em fila, é importante que um professor conduza à frente e o segundo professor siga atrás para garantir que ninguém se disperse. Os alunos devem ser orientados a
seguir pela trilha no máximo silêncio possível, para não espantar os animais.
Na caderneta, os alunos devem anotar todos os diferentes seres vivos que perceberam
durante a trilha e se possível fazer uma foto de cada um, seja animal, vegetal, fungo ou até
mesmo as associações como os liquens. Eles devem registrar tanto as espécies indicadas
pelo professor, ou pelo mateiro, como as espécies identificadas por eles próprios.
Ao longo da trilha o professor deve fazer também uma caracterização geral do bioma,
dando dados sobre sua biodiversidade, endemismos, condição climática, estado de conservação etc. É interessante realizar essa atividade durante os meses chuvosos do ano, pois é
quando vai se verificar o grande contraste com as imagens que eles viram na aula anterior.
Ao final da trilha, os alunos sairão com a tarefa de produzir novamente uma definição
sobre o bioma Caatinga, baseados na experiência que vivenciaram durante a atividade. Devem apresentar essa definição na aula seguinte, junto com as imagens e registros feitos da
biodiversidade da Caatinga.
Feito isso, o professor deve fomentar um debate tendo como tema motivador a diferença entre as duas definições feitas pelos alunos nos dois momentos distintos da atividade. As
definições mudaram? Por quê? O que proporcionou a diferença entre as duas apresentações
(se é que houve diferença)? Por que o retrato que se faz do bioma é tão predominantemente
o da seca, da escassez, da morte, se existe tanta biodiversidade? Como podemos contribuir
para a valorização do bioma Caatinga?

Duração: três aulas
Materiais necessários: livros didáticos, revistas, jornais, dicionários, sites de buscas na
internet, cartolinas, canetinhas, caderno, lápis e ônibus para a turma se necessário.
Como materiais para a trilha seguem algumas sugestões: calça jeans; máquina fotográfica (pode ser a do celular, contanto que seja mantido no silencioso); caderneta
de anotações e caneta; protetor solar e/ou camisa de manga comprida; chapéu;
óculos de sol; tênis ou bota para trilhas; garrafinha de água ou cantil; lanches leves
como frutas, barras de cereal, docinhos, bolachas, chocolate.

a partir do ensino fundamental II. Essa dinâmica deve ser aplicada para turmas de
pelo menos 12 pessoas

Disciplinas
relacionadas

biologia, geografia e física

Temática

mudanças climáticas, relação entre ações individuais e sistemas complexos

Objetivo

demonstrar como toda e qualquer pequena ação individual tem implicações
sistêmicas

Descrição da atividade: nessa atividade, os alunos juntos simbolizam o sistema climático, onde todos os fatores são interdependentes e reagem uns aos outros de acordo com os
movimentos do sistema.
Utilizando folha de cartolina, faça crachás na quantidade de alunos participantes da
dinâmica. Esse material pode ser usado diversas vezes com turmas diferentes. Em cada
crachá será escrito o nome de um elemento climático, ou componente da biosfera que
tenha importância na dinâmica do clima. Segue uma lista como sugestão para os crachás:
Vento

Pressão atmosférica

Temperatura

Radiação solar

Efeito estufa

Ondas de calor

Neve

Chuva

Tempestade

Furacão

Efeito orográfico

Inverno

Verão

Outono

Primavera

Seca

Umidade

Precipitação

Florestas

Oceanos

Ventos alísios

Calota polar

Latitude

Altitude

Longitude

Equador

Trópico de câncer

Trópico de capricórnio

Marés

Lua

Biodiversidade

Vida marinha

Escurecimento global

Poluição

Agropecuária

Combustíveis fósseis

Consumismo

Enchentes

El Niño

La Niña

Caso o número de alunos seja maior, novos crachás poderão ser feitos com outros nomes ou repetindo os que já estão na lista. Após os crachás serem distribuídos aos alunos, o
professor/condutor da dinâmica deverá explicar as regras:
• Todos os participantes devem formar um grande círculo;
• Cada participante deverá escolher SECRETAMENTE dois elementos climáticos, representados pelos colegas na roda.
• Após o sinal do professor, cada participante deve se movimentar de maneira que fique à mesma distância dos dois elementos climáticos que escolheu.
• Há duas maneiras de conseguir isso: formando um triângulo equilátero com os dois
elementos escolhidos ou se colocando no meio dos dois, contanto que a distância
entre o participante e os dois elementos escolhidos seja a mesma.
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Atividade 14 – Dinâmica dos elementos climáticos

Público

3636

Após a escolha feita, o professor dará o sinal para que cada aluno busque agora a sua
posição, porém deixando claro que os alunos não poderão se posicionar no meio do círculo.
Essa é uma estratégia usada para que os alunos não se amontoem num lugar só, o que dificulta o andamento da dinâmica.
Participantes
em circulo

zona
proibida

zona
proibida

Depois de um tempo os alunos irão se arranjar em suas posições definitivas e parar de
se movimentar, tendo encontrado seus lugares.
Após eles terem encontrado seus lugares, o professor/condutor da dinâmica deve interferir na calmaria e escolher um participante (podem ser 2 ou 3 também) e colocá-lo(s) fixo(s)
na zona proibida. Em seguida, deve dar o comando: “mantendo a mesma escolha de antes,
vocês devem procurar novamente seus locais”.
Essa pequena mudança no jogo causará uma grande reviravolta e muitos movimentos.
Nessa procura pela adequação das posições eles perceberão que cada elemento escolhido,
que é na verdade um colega escolheu outros dois elementos diferentes, o que torna o arranjo mais demorado e complexo.
Conclusão: assim como no jogo, o clima é composto por muitos fatores que interferem
uns nos outros e não há como ter certeza absoluta das consequências. O uso de combustíveis
fósseis acentua o efeito estufa, que derrete as calotas polares, que aumenta o nível dos mares, aumentando a evaporação nos oceanos e causando tempestades etc. Acontecerá sempre
uma reação em cadeia para cada ação nossa, no consumo de um produto, na escolha por viajar de uma maneira ou de outra, na opção que fazemos pela nossa alimentação, enfim.
A principal pergunta de reflexão é: Quais as consequências reais das nossas ações? Essa
questão pode fomentar um debate após a dinâmica ou até mesmo uma produção textual.

turma de 30 alunos do ensino fundamental e médio

Disciplinas
relacionadas

Biologia e matemática

Temática

cadeia alimentar, distribuição de massa e energia pelos níveis tróficos

Objetivo

mostrar aos alunos a importância do equilíbrio entre os seguintes componentes
bióticos do ecossistema: Produtores, consumidores primários, secundários e terciários

Descrição da atividade: preparar previamente etiquetas/crachás com nomes de plantas
e animais da Caatinga. Lembrando que entre os animais devem haver herbívoros e carnívoros. Caso haja mais participantes do que nomes, o professor deverá pesquisar outras plantas
e animais nativos. Lembre-se, apenas animais que ocorrem na Caatinga:
• Plantas/produtores: aroeira, timbaúba, jucá, umbuzeiro, juazeiro, carnaúba, imburana
de cheiro, cumaru, catingueira, ipê roxo, ipê amarelo, amargoso, gameleira, jurema,
pau-branco, pau-mocó, pau-marfim, cedro, cajazeira, seriguela, sabiá, angico, catanduva, copaíba, sabonete, espinheiro, faveira, jatobá, mororó, pau-pereiro, mulungu,
mutamba, pajaú, violete.
• Herbívoros/consumidores primários: formiga, cupim, lagarta, gafanhoto, abelha jandaíra, marimbondo, arapuá, veado-catingueiro, caititu, cotia, preá, paca, mocó, morcego, periquito.
• Carnívoros/consumidores secundários: tatu-bola, tatu-peba, tatu-verdadeiro, camaleão, teju, tamanduá mirim, macaco-prego, soim, cururu, raposa, jaguatirica, gato-do
-mato, gambá, papa-mel, guaxinim.
• Predadores topo de cadeia: jacaré, onça pintada, onça parda, gavião-pega-macaco
Deverão ser entregues os nomes das plantas e dos animais para todos. Posteriormente,
deve-se explicar que cada degrau da pirâmide tem biomassa diferente e de um nível para o
outro, a proporção em que diferem é de 1/10. Provavelmente nesse momento os alunos vão
perceber que será necessário trocar de crachá e alguns dos que escolheram animais terão
que pegar os crachás de plantas. Assim, se a base da pirâmide equivale a 01 Tonelada, o degrau imediatamente acima equivale a 100 kg, o seguinte 10 e assim por diante.
A biomassa então fica dividida da seguinte maneira
Plantas – 3000 kg de biomassa / 12 (pessoas) = 250 kg (cada pessoa) Herbívoros – 300
kg de biomassa / 09 (pessoas) = 33,33 kg (cada pessoa) Carnívoros – 30 kg de biomassa / 06
(pessoas) = 5 kg (cada pessoa) Predadores topo de cadeia – 3 kg de biomassa / 03 (pessoas)
= 1 kg (cada pessoa)
Caso o número total de pessoas participantes da dinâmica seja diferente, o que provavelmente vai acontecer, os próprios alunos deverão fazer os cálculos para melhor distribuir
o grupo pelos degraus da pirâmide.
Obs.: A biomassa, a quantidade de pessoas na dinâmica e por degrau podem variar. O condutor da dinâmica deve ficar atento para que exista uma proporção decrescente de pessoas da
base da pirâmide até o topo.
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Atividade 15 – Pirâmide da Caatinga

Público
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Dito isso, entrega-se um barbante para ser enrolado na cintura de cada um, a ponta
que resta do barbante deve ser utilizada pelos componentes do degrau posterior para que
eles possam organizar a divisão da biomassa entre os níveis. O barbante simboliza o fluxo de
energia indo de um degrau para o outro.
Ver o desenho esquemático abaixo.
Como deve ficar a pirâmide equilibrada
Predadores de topo de cadeia

Carnívoros

Herbívoros

Plantas
As setas pontilhadas significam que a biomassa foi dividida.

Depois que os participantes tiverem se acomodado nos seus lugares, o condutor da
dinâmica deve causar distúrbios na pirâmide, usando situações reais e retirando elementos
dos níveis ou até mesmo um nível todo (simulando, por exemplo, a caça, o tráfico, o desmatamento). Após essa alteração o grupo terá de refletir como poderá retornar ao equilíbrio.
O professor poderá provocar com perguntas: Será possível a mesma comunidade de
animais sobreviver sem a floresta que antes dava suporte? Sem uma população de herbívoros, como sobreviverão os animais topo de cadeia?
Conclusão: O equilíbrio do ecossistema depende do fluxo de energia e biomassa entre os níveis tróficos. Se por algum motivo esse equilíbrio for alterado em algum dos degraus da pirâmide, todos os outros sofrerão modificações até que se chegue a um novo
equilíbrio. Por exemplo, quando uma construtora desmata uma grande área para fazer
um loteamento, ou construir um condomínio, toda a base da pirâmide será retirada e os
animais que dependem dessas plantas irão morrer ou migrar para outros locais onde ainda há floresta. Vale muito a pena aproveitar o momento para falar das consequências do
desmatamento. Na primeira opção, quase todo o ecossistema morre junto com as plantas.
Na segunda, os animais que fugiram para outro lugar vão disputar por recurso e território
com os animais que lá moravam, pois, como vimos na pirâmide, a quantidade de animais consumidores depende da oferta de alimento, que é a vegetação. Boa parte desses
animais acabará tendo o mesmo destino e morrendo de fome, outros sobreviverão se
aproximando de fazendas, e centros urbanos, onde a oferta de alimento é maior. Porém,
fazendeiros não gostam de animais atacando sua criação e sempre que podem abatem
animais selvagens que se aproximam. Da mesma forma, quando aparecem cobras em zonas urbanas, elas são quase sempre hostilizadas e muitas vezes mortas.
Dessa forma, a dinâmica serve para entender tanto o fluxo de matéria e energia no
ecossistema, como os problemas ambientais causados pela interferência nele.
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2.3 Atividades de interação com a natureza
Vivenciar a natureza vai muito além do conhecer a sua diversidade. Vivenciar é, nessa perspectiva educativa, uma proposta de experimentação de conceitos, sentimentos e emoções que
contribuam de maneira subjetiva na conservação da natureza. Essa pedagogia demonstra para
os educandos, um respeito para, com e através da natureza, da essência do nosso contato com a
mesma que muitas vezes, com a evolução tecnológica, deixamos marginalizada.
Na medida em que nos afastamos desse contato direto com a natureza, a experiência vivencial vai ficando cada vez menos orgânica. Assim, a ideia deste tópico é propor algumas atividades que possam ser trabalhadas em ambientes naturais tais como parques, trilhas ecológicas,
sítios e áreas de preservação ambiental.

Atividade 16 – Os sons da natureza
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Público

sem limite de público e faixa etária

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

interpretação ambiental; sensibilização do grupo

Objetivo

despertar no aluno o interesse pela natureza e pelo bioma Caatinga através dos
exemplos da diversidade de sons que podemos inferir a partir de uma observação
natural

Descrição da Atividade: primeiramente, o professor irá dispor os alunos em um círculo
em baixo de algumas árvores. A primeira necessidade é buscar um ambiente de Caatinga
com uma boa variedade de plantas, preferencialmente com rios ou lagos próximos para que
seja possível variar a quantidade de sons possíveis de se ouvir.
Em seguida, o professor irá pedir para que todos os alunos fechem os olhos. Nesse
momento, deve-se explicar da ligação que a natureza tem com nós seres humanos; como
fazemos parte desse contexto; explicar a rede de relações que compõe o meio ambiente e
falar da importância de se preservar.
Com isso o professor pedirá que fiquem todos em silêncio por alguns minutos e tentem
perceber todos os sons que estão no ambiente que eles conseguiram identificar. Após esses minutos perguntar: Quantos sons diferentes cada um conseguiu contar? Como vocês se
sentiram ouvindo esses sons?

Duração: uma aula
Materiais necessários: de maneira opcional, podem-se
utilizar vendas para os olhos dos alunos.

Francisco Leonardo
(Escola de cidadania São José)
Ana Araújo
(Escola de cidadania São José)

4141

sem limite de público e faixa etária

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

percepção do ambiente

Objetivo

proporcionar ao aluno uma noção mais vivencial do ambiente possibilitando
múltiplas experiências com a natureza, além da visual

Descrição da atividade: o grupo de alunos, orientados pelo professor para respeitarem
as conduções dirigidas, deverão ser vendados e dispostos em fila. O professor deverá orientá-los a colocar as mãos nos ombros do colega da frente.
O professor dirá que a partir de agora irão realizar uma trilha ecológica e devem caminhar devagar e com muita cautela. O propósito dessa atividade é permitir que os alunos
exercitem a caminhada em conjunto e ao mesmo tempo possam andar mais calmamente
para perceber as diversas possibilidades que a natureza pode proporcionar, tanto dos sons
quanto das diferentes texturas e sensações.
A caminhada poderá ser guiada, parando em algumas árvores do caminho e dando
algumas explicações. Deve-se pedir para que os alunos toquem nos troncos dessas árvores
para então finalizar a trilhar retornando pelo mesmo caminho que passaram tentando identificar aquilo que mais puderam perceber na ida vendados.

Duração: uma aula
Materiais necessários: vendas para os olhos dos alunos.

Sabrina Teles
(Escola de cidadania São José)

Solene Mendes
(Escola de cidadania São José)

Atividade 17 – Trilha às cegas

Público

Atividade 18 – Caça ao tesouro
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Público

crianças a partir dos 10 anos, jovens e adolescentes

Disciplinas
relacionadas

Ciências, português, matemática

Temática

reconhecimento da natureza; noções de estruturas biológicas

Objetivo

possibilitar ao aluno um contato com formas e estruturas que se encontram
espalhadas pela natureza e despertar o sentido de busca e reconhecimento do meio
ambiente

Descrição da Atividade: previamente, o professor irá formular uma lista contendo vários
itens relativos à natureza que possam ser encontrados em uma área. Após isso, em um lugar
onde eles possam achar as coisas da lista, como em um jardim ou parque, os alunos serão
reunidos. Em seguida,o educador entregará a cada um uma cópia da lista e uma sacola e
especificará o tempo para o término. Depois de esgotado o tempo, todos devem reunir-se e
ver item por item o que acharam.
Esta brincadeira foi adaptada para encontrar objetos relativos à natureza. Você deverá
especificar objetos que estimulem a criatividade da criança ou que ela tenha de procurar com
atenção. Para crianças pequenas, faça uma dinâmica diferente. Digam em voz alta um dois ou
três itens por vez, por exemplo. Tenha o cuidado para não especificar coisas que as crianças
possam destruir ou algo com que se machuquem.

Duração: 40 à 60 minutos
Materiais necessários: uma lista criativa de objetos relativos à natureza a serem
procurados. Escolha somente elementos que possam ser recolocados com segurança
e que não causem danos ao ambiente. Uma sacola para cada criança.

Sugestões
Uma pena

Algo que não tenha utilidade na natureza

Uma semente espalhada pelo vento

Parte de um ovo

Uma folha de pau-ferro (ou outra qualquer da região)

Algo que seja felpudo

Um espinho

Algo que seja pontiagudo

Um osso

Um pedaço de pele de animal

Três tipos diferentes de semente

Cinco amostras de algo artificial

Um animal ou inseto camuflado

Algo que seja bonito

Algo que seja redondo

Algo que faça barulho

Algo que seja completamente reto

Algo que seja branco

Algo que seja importante na natureza

Algo que lembre você mesmo

Algo que seja macio

Um grande sorriso
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sem limite de público e faixa etária

Disciplinas
relacionadas

interdisciplinar

Temática

identificação com a natureza; reconhecimento do ambiente natural

Objetivo

estimular habilidades de empatia, olfativas e táteis dos participantes; liberar a
imaginação e a percepção para captar melhor tudo o que se encontra ao nosso redor

Descrição da atividade: forme pares entre os participantes e distribua uma venda para
cada dupla. Peça para um dos participantes vendar seu colega e caminhar com seu parceiro
vendado em direção a qualquer árvore que mais lhe chame a atenção.
Oriente os participantes que a distância dependerá da idade de seu parceiro. Que devem ajudar a criança que está com a venda a sentir as características individuais da árvore
escolhida.
Você pode sugerir perguntas às crianças como: “Esta árvore está viva? Você consegue
abraçá-la? Existem outras plantas em seu tronco? Esta árvore tem cheiro?”.
Quando seu parceiro terminar a exploração, leve-o de volta ao ponto de partida, mas
modifique o trajeto feito anteriormente. Esta parte do jogo tem seu lado divertido com os
guias levando seus parceiros por troncos imaginários e desviando de moitas que poderiam
ser facilmente evitadas. Depois a venda deve ser removida e o participante deve procurar
sua árvore. O que era uma floresta torna-se uma coleção de muitas árvores individuais. Essa
experiência de descobrir a sua árvore pode ser inesquecível na vida de uma pessoa.

Duração: 30 minutos
Materiais necessários: venda para os olhos.

Samila da Silva
(Escola José de Araújo Veras)

Etevaldo
(Escola Cidadania de Ibiapaba)

Atividade 19 – Encontrando a minha árvore

Público

Unidade 3
A Caatinga
nas expressoes

artisticas
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Nas expressões artísticas, encontramos o bioma Caatinga multifacetado em diversos conhecimentos. Na poesia, pintura e artes plásticas, o conhecimento humano, e mesmo o seu entrelaçamento com o
meio ambiente que o hospeda, é mostrado da forma mais natural possível transpondo para a eternidade
as belezas e intempéries do nosso meio ambiente; sem falar do resgate histórico e biológico.
Nesta Unidade, resgatamos músicas, poesias, literatura e filmes que possam remeter ao bioma, ao
povo e seus costumes, e dar suporte ao educador para trabalhá-lo de diversas formas possíveis.

3.1 Música
Muitos músicos do nosso povo emergiram as características ímpares de sua música graças ao seu
contato com a terra que pertenceu. O berço, onde foram criados grandes nomes da nossa música popular, foi responsável por dar uma “cara” às produções musicais, o que é uma característica de extrema
relevância para a música popular brasileira.
3.1.1 Luiz Gonzaga
Luiz Gonzaga (1912-1989) foi músico brasileiro. Sanfoneiro, cantor e compositor, recebeu o título de
“Rei do Baião”. Foi responsável pela valorização dos ritmos nordestinos, levou o baião, o xote e o xaxado,
para todo o país. A música “Asa Branca” feita em parceria com Humberto Teixeira, gravada por Luiz Gonzaga no dia 3 de março de 1947, virou hino do nordeste brasileiro.
Luiz Gonzaga nasceu na Fazenda Caiçara, em Exu, sertão de Pernambuco, no dia 13 de dezembro
de 1912. Filho de Januário José dos Santos, o mestre Januário, “sanfoneiro de 8 baixos” e Ana Batista de
Jesus. O casal teve oito filhos. Luiz Gonzaga desde menino já tocava sanfona. Aos 13 anos, com dinheiro
emprestado compra sua primeira sanfona.
Tocando como sanfoneiro da dupla Genésio Arruda e Januário, é descoberto e levado pela gravadora RCA Vitor, a gravar seu primeiro disco. O sucesso foi rápido, vários outro discos foram gravados, mas só
em 11 de abril de 1945 grava seu primeiro disco como sanfoneiro e cantor, com a música “Dança Mariquinha”. Em 23 de setembro nasce seu filho Gonzaguinha, fruto do relacionamento com a cantora Odaléia
Guedes. Nesse mesmo ano conhece o parceiro Humberto Teixeira.
Depois de 16 anos Luiz volta para sua terra natal. Vai ao Recife e se apresenta em vários programas
de rádio. Em 1947 grava “Asa Branca”, feita em parceria com Humberto Teixeira. Em 1948 casa-se com a
cantora Helena Cavalcanti. Em 1949 leva sua família para morar no Rio de Janeiro. As parcerias com Humberto Teixeira e com Zé Dantas renderam muitas músicas. Gonzaga e seu conjunto se apresentam em
várias partes do país.
Deixa para a eternidade uma vasta coleção de grandes clássicos retratando o dia a dia do povo
sertanejo, seus costumes e crenças. Confira abaixo sucessos de Luiz Gonzaga que retratam a natureza e
aspectos do relacionados ao Bioma Caatinga.
Temática fauna
• Acauã
• Asa branca
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• Assum preto
• Pássaro carão
• Siri jogando bola
Temática: flora
• Minha fulô
• Frutos da terra
• Umbuzeiro da saudade
Temática: dificuldades da seca
• A triste partida
• Légua tirana
• Súplica cearense
Temática: regionalismo
• Riacho do navio
• A morte do vaqueiro

Luiz Gonzaga – “Rei do Baião

Temática: degradação
• Xote ecológico
Conheça outras canções com temáticas relacionadas a Caatinga e meio ambiente.
Título

Artista

Categoria

Absurdo

Vanessa da Mata

Degradação

A seca

Alceu Valença

Seca e chuva

Borzeguim

Gal Costa

Fauna e flora

Canção da Floresta

Fagner

Degradação

Canção da Terra

Teatro Mágico

Degradação

Carcará

João do Vale

Fauna

Lamento Sertanejo

Gilberto Gil

Regionalismo

O Cio da Terra

Chico Buarque e Milton Nascimento

Riquezas da Terra

Passaredo

Chico Buarque

Fauna

“Quede” água

Lenine

Escassez hídrica

Raízes

Dona Zefinha

Fauna e flora

Sobradinho

Trio Nordestino

Escassez hídrica

Tenho sede

Dominguinhos

Seca

Músicas em outros idiomas
Society

Eddie Vedder

Consumismo

The Three R’s

Jack Johnson

Reciclagem
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3.2 Literatura
3.2.1 Rachel de Queiroz
Rachel de Queiroz (1910-2003) foi uma escritora brasileira e a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, eleita para a cadeira nº 5, em 1977. Foi também jornalista, romancista, cronista,
tradutora e teatróloga e integrou o quadro de Sócios Efetivos da Academia Cearense de Letras.
Rachel nasceu em Fortaleza, capital do Ceará, em 17 de novembro de 1910. Em 1917, foi para o Rio
de Janeiro, junto com a família, que procurava fugir da seca que desde 1915 atingia a região. Mais tarde, a
romancista iria aproveitar o tema para escrever seu primeiro romance, O Quinze, publicação que a projetou na vida literária do país. A obra é de cunho social, profundamente realista na sua dramática exposição
da luta secular de um povo contra a miséria e a seca. O livro foi editado em apenas mil exemplares e já
mostrava as características que marcariam toda sua obra.
Rachel de Queiroz publicou mais de duas mil crônicas, que resultaram na edição dos livros: “A Donzela e a Moura Torta”, “100 Crônicas Escolhidas”, “O Brasileiro Perplexo, “O Caçador de Tatu” e “Cenas
Brasileiras”.

Rachel de Queiroz

Obras de Rachel de Queiroz
• O Quinze
• João Miguel
• Caminho de Pedras
• As Três Marias
• A Donzela e a Moura Torta
• O Galo de Ouro, 1950, folhetins na
revista O Cruzeiro
• Lampião
• A Beata Maria do Egito
• 100 Crônicas escolhidas
• O Brasileiro Perplexo
• O Caçador de Tatu
• O Menino Mágico
• Dora Doralina
• As Menininhas e Outras Crônicas
• O Jogador de Sinuca e Mais Historinhas
• Cafute e Pena-de-Prata
• Memorial de Maria Moura
• Nosso Ceará
• Tantos Anos
• Três Romances
• Quatro Romances
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3.2.2 José de Alencar
José de Alencar (1829-1877) foi romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um
dos maiores representantes da corrente literária indianista. Destacou-se na carreira literária com a publicação
do romance “O Guarani”, em forma de folhetim, no Diário do Rio de Janeiro, onde alcançou enorme sucesso.
Seu romance “O Guarani” serviu de inspiração ao músico Carlos Gomes, que compôs a ópera O Guarani. Foi
escolhido por Machado de Assis, para patrono da Cadeira nº 23, da Academia Brasileira de Letras.
José de Alencar consolidou o romance brasileiro, ao escrever movido por sentimento de missão patriótica. O regionalismo presente em suas obras, abriu caminho para outros sertanistas, preocupados em
mostrar o Brasil rural. Criou uma literatura nacionalista onde se evidencia uma maneira de sentir e pensar
tipicamente brasileiras. Suas obras são especialmente bem sucedidas quando o autor transporta a tradição indígena para a ficção. Tão grande foi a preocupação de José de Alencar em retratar sua terra e seu
povo que muitas das páginas de seus romances relatam mitos, lendas, tradições, festas religiosas, usos e
costumes observados pessoalmente por ele, com o intuito de, cada vez mais, “abrasileirar” seus textos.
Em 1847 escreve seu primeiro romance “Os Contrabandistas”. Em 1850 conclui o curso de Direito.
Pouco exerceu a profissão. Ingressou no Correio Mercantil em 1854. Na seção “Ao Correr da Pena” escreve
os acontecimentos sociais, as estreias de peças teatrais, os novos livros e as questões políticas. Em 1856
passa a ser o redator chefe do Diário do Rio de Janeiro, onde em 1 de janeiro de 1857 publica o romance
“O Guarani”, em forma de folhetim, alcançando enorme sucesso, e logo é editado em livro.
Em 1858 abandona o jornalismo para ser chefe da Secretaria do Ministério da Justiça, onde chega
à Consultoria. Recebe o título de Conselheiro. Nessa mesma época é professor de Direito Mercantil. Foi
eleito deputado pelo Ceará em 1861, pelo partido Conservador, sendo reeleito em quatro legislaturas. Na
visita a sua terra Natal, se encanta com a lenda de “Iracema”, e a transforma em livro.
Famoso, a ponto de ser aclamado por Machado de Assis como “o chefe da literatura nacional”, José
de Alencar morreu aos 48 anos no Rio de Janeiro vítima da tuberculose, em 12 de dezembro de 1877,
deixando seis filhos, inclusive Mário de Alencar, que seguiria a carreira de letras do pai.
Algumas obras de José de Alencar
• Cinco Minutos
• Cartas Sobre a Confederação dos Tamoios
• O Guarani
• Verso e Reverso
• A Viuvinha
• As Minas de Prata
• Diva
• Iracema
• Cartas de Erasmo
• O Juízo de Deus
• A Pata da Gazela, romance
• O Tronco do Ipê
• Alfarrábios
• A Guerra dos Mascates
• Ao Correr da Pena
• O Sertanejo

José de Alencar
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3.2.3 Graciliano Ramos
Graciliano Ramos (1892-1953) foi um escritor brasileiro, nasceu na cidade de Quebrângulo, Alagoas,
no dia 27 de outubro. O romance “Vidas Secas” foi sua obra de maior destaque. É considerado o melhor
ficcionista do modernismo e o prosador mais importante da segunda fase do Modernismo. Suas obras
embora tratem de problemas sociais do Nordeste brasileiro, apresentam uma visão crítica das relações
humanas, que as tornam de interesse universal. Seus livros foram traduzidos para vários idiomas. Seus
trabalhos “Vidas Secas”, “São Bernardo” e “Memórias do Cárcere”, foram levados para o cinema. Recebeu
o Prêmio da Fundação William Faulkner, dos Estados Unidos, pela obra “Vidas Secas”.
Era o primogênito de quinze filhos, de uma família de classe média do sertão nordestino. Passou
parte de sua infância na cidade de Buíque, em Pernambuco, e parte em Viçosa, Alagoas. Fez seus estudos
secundários em Maceió. Não cursou nenhuma faculdade. Em 1910 foi com a família morar em Palmeira
dos Índios, Alagoas, onde seu pai abriu um pequeno comércio. Em 1914 foi para o Rio de Janeiro trabalhar
como revisor dos jornais Correio da Manhã e A Tarde. Voltou para a cidade de Palmeira dos Índios onde trabalhou com o pai, no comércio. Em 1927 foi eleito prefeito da cidade, assumindo o cargo em 1928. Mudouse para Maceió, em 1930, onde assumiu a direção da Imprensa Oficial e da Instrução Pública do Estado.
Graciliano Ramos estreou na literatura em 1933 com o romance “Caetés”. Nessa época mantinha
contato com José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e Jorge Amado. Em 1934 publicou o romance “São
Bernardo” e em 1936 publicou “Angústia”. Nesse mesmo ano, ainda no cargo de Diretor da Imprensa Oficial e da Instrução Pública do Estado, foi preso sob acusação de participar do movimento de esquerda.
Após sofrer humilhações e percorrer vários presídios, foi libertado em janeiro de 1937. Essas experiências
pessoais e dolorosas de sua vida foram retratadas no livro “Memórias do Cárcere”, publicado após sua
morte. O romance “Vidas secas”, escrito em 1938 é a sua obra mais importante.
Graciliano Ramos seguiu para o Rio de Janeiro, onde fixou residência e foi trabalhar como Inspetor
Federal de Ensino. Em 1945 ingressou no partido comunista brasileiro. Em 1951 foi eleito presidente da
Associação Brasileira de Escritores. Em 1952 viajou para os países socialistas do Leste Europeu, experiência descrita na obra “Viagem”, publicada em 1954, após sua morte. Graciliano Ramos morreu no Rio de
Janeiro, no dia 20 de março de 1953.
Algumas obras de Graciliano Ramos
• Caetés
• São Bernardo
• Angústia
• Vidas Secas
• A Terra dos Meninos Pelados
• História de Alexandre
• Dois Dedos
• Infância,
• Histórias Incompletas
• Insônia
• Memórias do Cárcere
• Viagem
• Linhas Tortas
• Viventes das Alagoas, costumes do Nordeste

Graciliano Ramos
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3.2.4 Patativa do Assaré
Patativa do Assaré (Antônio Gonçalves da Silva, 1909-2002) foi um poeta popular, compositor, cantor
e repentista brasileiro. Foi um dos maiores poetas populares do Brasil. Com uma linguagem simples, porém poética, retratava a vida sofrida e árida do povo do sertão. Projetou-se com a música “Triste Partida”
em 1964, uma toada de retirantes, gravada por Luiz Gonzaga, o rei do baião. Seus livros, traduzidos em
vários idiomas, foram tema de estudos na Sorbonne, na cadeira de Literatura Popular Universal.
Nasceu no município de Assaré, interior do Ceará, a 623 km da capital Fortaleza. Filho dos agricultores Pedro Gonçalves da Silva e Maria Pereira da Silva, ainda pequeno ficou cego do olho direito. Órfão de
pai aos oito anos de idade começou a trabalhar no cultivo da terra.
Com pouco acesso à educação, frequentou durante quatro meses sua primeira e única escola onde
aprendeu a ler e escrever e se tornou apaixonado pela poesia.
Logo começou a fazer repentes e se apresentar em festas locais. Antônio Gonçalves da Silva recebeu o apelido de Patativa, pois sua poesia era comparada à beleza do canto dessa ave. Foi casado com
Belinha, com quem teve nove filhos. Com vinte anos começou a viajar por várias cidades nordestinas e
diversas vezes se apresentou na Rádio Araripe.
Viajou para o Pará em companhia de um parente José Alexandre Montoril, que lá morava, onde passou cinco meses fazendo grande sucesso como cantador. De volta ao Ceará continuou na mesma vida
de pobre agricultor e cantador.
Teve inúmeros folhetos de cordel e poemas publicados em revistas e jornais e publicou “Inspiração
Nordestina” (1956), “Cantos de Patativa” (1966). Figueiredo Filho publicou seus poemas comentados em
Patativa do Assaré (1970). Gravou seu primeiro LP “Poemas e Canções” (1979) uma produção do cantor e
compositor cearense Fagner. Apresentou-se com o cantor Fagner no Festival de Verão do Guarujá (1981),
período em que gravou seu segundo LP, “A Terra é Naturá”, lançado também pela CBS.
A política também foi tema da obra e de sua vida. Durante o regime militar, ele criticava os militares
e chegou a ser perseguido. Participou da campanha das Diretas já, em 1984 e publicou o poema “Inleição Direta 84”. Ao completar 85 anos foi homenageado com o LP “Patativa do Assaré - 85 Anos de Poesia” (1994), com participação das duplas de repentistas Ivanildo Vila Nova e Geraldo Amâncio e Otacílio
Batista e Oliveira de Panelas. Tido como fenômeno da poesia popular nordestina, com sua versificação
límpida sobre temas como o homem sertanejo e a luta pela vida.
Antônio Gonçalves da Silva, sem audição e cego desde o final dos anos 90, morre em consequência
de falência múltipla dos órgãos, no dia 8 de julho de 2002, em sua casa, em Assaré, Ceará, aos 93 anos.
Principais poesias de Patativa do Assaré
• A Festa da Natureza
• ABC do Nordeste Flagelado
• Aos Poetas Clássicos
• A Terra dos Posseiros de Deus
• A Terra é Naturá
• A Triste Partida
• Caboclo Roceiro
• Cante Lá, Que Eu Canto Cá
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•
•

Dois Quadros
Eu Quero
Flores Murchas
Inspiração Nordestina
Linguagem dos Óio
Mãe Preta
Nordestino Sim, Nordestino Não
O Burro
O Peixe
O Poeta da Roça
O Sabiá e o Gavião
O Vaqueiro
Vaca Estrela e Boi Fubá

CANTE LÁ QUE EU CANTO CÁ Patativa do Assaré.
Poeta, cantô da rua,
Que na cidade nasceu,
Cante a cidade que é sua,
Que eu canto o sertão que é meu.
Se aí você teve estudo,
Aqui, Deus me ensinou tudo,
Sem de livro precisá
Por favô, não mêxa aqui,
Que eu também não mexo aí,
Cante lá, que eu canto cá.
Você teve inducação,
Aprendeu munta ciença,
Mas das coisa do sertão
Não tem boa esperiença.
Nunca fez uma boa paioça,
Nunca trabaiou na roça,
Não pode conhecê bem,
Pois nesta penosa vida,
Só quem provou da comida
Sabe o gosto que ela tem.
Eu que não posso com isso,
Puxo por meu artifiço
Arranjado por aqui,
Feito de chifre de gado,
Cheio de argodão queimado,
Boa pedra e bom fuzí.
Sua vida é divertida
E a minha é grande pena.
Só numa parte de vida
Nóis dois samo bem iguá
É no dereito sagrado,
Por Jesus abençoado
Pra consolá nosso pranto,
Conheço e não me confundo
Pra gente cantá o sertão,
Precisa nele morá,
Tê armoço de fejão
E a janta de mucunzá,
Vivê pobre, sem dinhêro,
Trabaiando o dia intero,
Socado dentro do mato,
De apragata currelepe,

Pisando inriba do estrepe,
Brocando a unha-de-gato.
Você é munto ditoso,
Sabe lê, sabe escrevê,
Pois vá cantando o seu gozo,
Que eu canto meu padecê.
Inquanto a felicidade
Você canta na cidade,
Cá no sertão eu infrento
A fome, a dô e a miséra.
Pra sê poeta divera,
Precisa tê sofrimento.
Sua rima, inda que seja
Bordada de prata e de oro,
Para a gente sertaneja
É perdido este tesôro.
Com o seu verso bem feito,
Não canta o sertão dereito
Porque você não conhece
Nossa vida aperreada.
E a dô só é bem cantada,
Cantada por quem padece.
Só canta o sertão dereito,
Com tudo quanto ele tem,
Quem sempre correu estreito,
Sem proteção de ninguém,
Coberto de precisão
Suportando a privação
Com paciença de Jó,
Puxando o cabo da inxada,
Na quebrada e na chapada,
Moiadinho de suó.
Amigo, não tenha quêxa,
Veja que eu tenho razão
Em lhe dizê que não mexa
Nas coisa do meu sertão.
Pois, se não sabe o colega
De quá manêra se pega
Num ferro pra trabaiá,
Por favô, não mexa aqui,
Que eu também não mexo aí,
Cante lá que eu canto cá.
Repare que a minha vida
É deferente da sua.

Patativa do Assaré

A sua rima pulida
Nasceu no salão da rua.
Já eu sou bem deferente,
Meu verso é como a simente
Que nasce inriba do chão;
Não tenho estudo nem arte,
A minha rima faz parte
Das obra da criação.
Mas porém, eu não invejo
O grande tesôro seu,
Os livro do seu colejo,
Onde você aprendeu.
Pra gente aqui sê poeta
E fazê rima compreta,
Não precisa professô;
Basta vê no mês de maio,
Um poema em cada gaio
E um verso em cada fulô
Seu verso é uma mistura
É um ta sarapaté,
Que quem tem pôca leitura,
Lê, mais não sabe o que é.
Tem tanta coisa incantada,
Tanta deusa, tanta fada,
Tanto mistéro e condão
E ôtros negoço impossive.
Eu canto as coisa visive
Do meu querido sertão.
Canto as fulô e os abróio
Com toda coisas daqui:
Pra toda parte que eu óio
Vejo um verso se buli.
Se as vez andando no vale
Atrás de curá meus males
Quero repará pra serra,
Assim que eu óio pra cima,
Vejo um diluve de rima
Caindo inriba da terra.
Mas tudo é rima rastêra
De fruita de jatobá,
De fôia de gamelêra
E fulô de trapiá,
De canto de passarinho
E da poêra do caminho,

Quando a ventania vem,
Pois você já tá ciente:
Nossa vida é deferente
E nosso verso também.
Repare que deferença
Iziste na vida nossa:
Inquanto eu tô na sentença,
Trabaiando em minha roça
Você lá no seu descanso,
Fuma o seu cigarro manso,
Bem perfumado e sadio;
Já eu, aqui tive a sorte
De fumá cigarro forte
Feito de paia de mio.
Você, vaidoso e facêro,
Toda vez que qué fumá,
Tira do bôrso um isquêro
Do mais bonito metá.
Da coisa mió do mundo
Nóis goza do mesmo tanto.
Eu não posso lhe invejá
Nem você invejá eu
O que Deus lhe deu por lá,
Aqui Deus também me deu.
Pois minha boa muié,
Me estima com munta fé,
Me abraça, beja e qué bem
E ninguém pode negá
Que das coisa naturá
Tem ela o que a sua tem.
Aqui findo esta verdade.
Toda cheia de razão:
Fique na sua cidade
Que eu fico no meu sertão.
Já lhe mostrei um ispeio,
Já lhe dei grande conseio
Que você deve toma.
Por favô, não mêxa aqui,
Que eu também não mexo aí,
Cante lá que eu canto cá.
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3.3 Filmes
A sétima arte também tem lugar nas produções que retratam na sua trama o belo e emocionante
bioma Caatinga. Aqui está uma lista de alguns filmes e suas sinopses para que o educador possa escolher
como abordar as temáticas em sala de aula.
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964)
Conta a história do sertanejo Manoel e sua mulher Rosa, que levam uma vida sofrida no interior do
país em uma terra desolada e marcada pela seca. No entanto, Manoel tem um plano: usar o lucro obtido
na partilha do gado com o coronel da cidadezinha, para comprar um pedaço de terra. Quando leva o
gado para a cidade, alguns animais morrem no percurso.
Chegado o momento da partilha, o coronel diz que não vai dar nada ao sertanejo, porque o gado
que morreu era dele, ao passo que o que chegou vivo era seu. Manoel se irrita, mata o coronel e foge para
casa. Ele e sua esposa resolvem ir embora, deixando tudo para trás.
Guerra de Canudos (1997)
Uma família nordestina se divide quando a filha mais velha, Luiza, se recusa a acompanhar os pais e
sua irmã na peregrinação liderada por Antônio Conselheiro. A partir daí, começa a se desenrolar a história
do filme Guerra de Canudos. Luiza foge e se torna prostituta; sua família se estabelece em Belo Monte,
região de Canudos, onde Conselheiro e seus fiéis procuram resistir aos ataques dos soldados federais
enviados para acabar com o povoado.
Este é o registro do conflito que se opôs aos soldados do Presidente Prudente de Morais pelos beatos reunidos em torno de Antônio Conselheiro. Luiza lutava contra o povo de seu pai, obrigados a comer
qualquer tipo de animal que aparecia em sua frente. O marido de Luiza morre, então ela começa a se
prostituir para os soldados, até que um deles se apaixona por ela.
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O Pagador de Promessas (1962)
A obra “O Pagador de Promessas” conta a história de Zé do Burro, um homem humilde que enfrenta
a intransigência da Igreja ao tentar cumprir a promessa feita em um terreiro de candomblé de carregar
uma pesada cruz por um longo percurso.
Zé do Burro é o dono de um pequeno pedaço de terra no Nordeste do Brasil. Seu melhor amigo é
um burro. Quando este adoece, Zé faz uma promessa a uma mãe-de-santo do Candomblé: se seu burro
se recuperar, promete dividir sua terra igualmente entre os mais pobres e carregará uma cruz desde sua
terra até a Igreja de Santa Bárbara em Salvador, onde a oferecerá ao padre local. Assim que seu burro se
recupera, Zé dá início à sua jornada.
A Máquina (2006)
A trama gira em volta de um rapaz chamado Antônio, que mora em uma cidade chamada Nordestina, que é muito pequena e nem existe no mapa. Os habitantes de Nordestina aos poucos vão, um a um,
deixando a cidade em busca do “mundo”.
Em determinado momento de “A Máquina”, Karina, por quem Antônio é completamente apaixonado, decide ir para o mundo em busca do seu sonho de ser atriz. Em uma tentativa de impedi-la, Antônio
promete trazer o mundo à sua amada.
Corisco e Dadá (1996)
O filme Corisco e Dadá conta a história de Corisco, cangaceiro conhecido como “Diabo Loiro”, e sua
mulher, Dadá, que aos 12 anos é raptada e estuprada por ele. Com o tempo, ela se integra ao bando,
que tenta se livrar das emboscadas armadas por Zé Rufino, chefe da polícia volante que pôs a prêmio a
cabeça do cangaceiro.
Vidas Secas (1963)
Inspirado na obra de Graciliano Ramos, “Vidas Secas” conta a história de uma família que pressionados pela seca, atravessam o sertão em busca de meios para sobreviver. Conheça a trajetória de uma
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família de retirantes composta por Fabiano, Sinhá Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e a
cachorra Baleia.
O Auto da Compadecida (2000)
No vilarejo de Taperoá, sertão da Paraíba, João Grilo (Matheus Nachtergaele) e Chicó (Selton Mello),
dois nordestinos sem eira nem beira, andam pelas ruas anunciando A Paixão de Cristo, “o filme mais arretado do mundo”. A sessão é um sucesso, eles conseguem alguns trocados, mas a luta pela sobrevivência
continua.
O Auto da Compadecida ainda conta a história de João Grilo e Chicó, que preparam inúmeros planos para conseguir um pouco de dinheiro. Novos desafios vão surgindo, provocando mais confusões
armadas pela esperteza de João Grilo, sempre em parceria com Chicó, mas a chegada da bela Rosinha
(Virgínia Cavendish), filha de Antonio Moraes (Paulo Goulart), desperta a paixão de Chicó, e ciúmes do
cabo Setenta (Aramis Trindade).
Cinema, Aspirinas e Urubus (2005)
Em 1942, no meio do sertão nordestino, dois homens vindos de mundos diferentes se encontram.
Um deles é Johann (Peter Ketnath), alemão fugido da 2ª Guerra Mundial, que dirige um caminhão e vende
aspirinas pelo interior do país. O outro é Ranulpho (João Miguel), um homem simples que sempre viveu
no sertão e que, após ganhar uma carona de Johann, passa a trabalhar para ele como ajudante. Viajando
de povoado em povoado, a dupla exibe filmes promocionais sobre o remédio “milagroso” para pessoas
que jamais tiveram a oportunidade de ir ao cinema. Aos poucos surge entre eles uma forte amizade.
O Caminho das Nuvens (2003)
Romão (Wagner Moura) é um caminhoneiro que está desempregado no momento. Sem conseguir
emprego e tendo que sustentar sua mulher Rose (Cláudia Abreu) e seus cinco filhos, ele decide partir em
busca de um local onde possa conseguir o sonhado emprego que lhe pagará o salário de R$ 1000,00.
Romão e sua família partem então numa jornada de 3200 km, saindo de Santa Rita, na Paraíba, até o Rio
de Janeiro de bicicleta.
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Gonzaga – De Pai pra Filho (2012)
Um pai e um filho, dois artistas, dois sucessos. Um do sertão nordestino, o outro carioca do Morro de
São Carlos, um de direita, o outro de esquerda. Encontros, desencontros e uma trilha sonora que emocionou o Brasil. Esta é a história de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, e de um amor que venceu o medo e o
preconceito e resistiu à distância e ao esquecimento.
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo (2009)
José Renato, geólogo, 35 anos, é enviado para uma pesquisa de campo durante a qual terá que atravessar o Sertão – região semi desértica, situada no Nordeste do Brasil. O objetivo de sua pesquisa é avaliar
o possível percurso de um canal que será construído a partir do desvio das águas do único rio caudaloso
da região. No decorrer da viagem, percebe-se que há algo comum entre José Renato e os lugares por
onde ele passa: o vazio, uma sensação de abandono, de isolamento. Mas, ele decide ir em frente, seguir
viagem, na esperança que a travessia transmute seus sentimentos.
Central do Brasil (1998)
Mulher (Fernanda Montenegro) que escreve cartas para analfabetos na estação Central do Brasil, no
Rio de Janeiro, ajuda menino (Vinícius de Oliveira), após sua mãe ser atropelada, a tentar encontrar o pai
que nunca conheceu, no interior do Nordeste.
Abril Despedaçado (2001)
Em abril de 1910, na geografia desértica do sertão brasileiro vive Tonho (Rodrigo Santoro) e sua
família. Tonho vive atualmente uma grande dúvida, pois ao mesmo tempo em que é impelido por seu
pai (José Dumont) para vingar a morte de seu irmão mais velho, assassinado por uma família rival, sabe
que caso se vingue será perseguido e terá pouco tempo de vida. Angustiado pela perspectiva da morte,
Tonho passa então a questionar a lógica da violência e da tradição.

© Samuel Portela
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Atividade 3 – Conhecendo o Tatu-bola
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FICHA DE LEITURA – TATU BOLA
1. Classifique as obras informando qual o gênero dos textos.
2. Quais os elementos principais desse gênero textual?
3. O texto foi escrito em primeira ou terceira pessoa?
4. Qual o personagem principal dos textos? Diga suas características mais relevantes.
5. Qual a problemática retratada nos textos?
6. Qual a importância ecológica dos tatus? Por que devemos preservá-los?
7. Por que a espécie Tolypeutes tricinctus foi escolhida como mascote da Copa do Mundo
2014? Você considera essa escolha adequada? Você acha que essa escolha contribuiu para
sua preservação?
8. Qual o habitat principal dessa espécie? Quais as principais características desse ambiente?
9. A conservação da Caatinga influência de alguma forma a vida desses animais? Explique
sua opinião.
10. Você considera o cuidado com a natureza mais importante, menos importante ou tão importante quanto a preocupação com a saúde, segurança, educação? Explique sua opinião.
11. Como a conservação da Caatinga pode contribuir com a sua qualidade de vida na cidade?
12. O que torna a Caatinga uma floresta tão especial?
13. Por que é importante cuidar da natureza e proteger os animais, dentre eles o tatu-bola?
14. O que precisamos fazer para ajudar a proteger o tatu-bola?
15. Sintetize a ideia central dos textos e no fim faça, com suas palavras, um alerta para a população sobre a necessidade de se conservar a Caatinga e proteger o Tatu-bola.
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Atividade 4 – Jogo “Quem Sou Eu”
Para jogar, recorte as cartas com cuidado e
siga as instruções da atividade na página 20.
Boa sorte!

Quem sou eu?

Sapo Cururu

Iguana

Foto: Samuel Portela

Quem sou eu?

Foto: José Miguel de Paula

Quem sou eu?

Anu-Preto

Gosto da noite;

Quando jovem me alimento de insetos;

Sou um fraco voador;

Gosto de locais úmidos;

Meu comprimento pode ultrapassar 1,5m;

Vento mais forte me leva para longe;

Tenho veneno com odor característico;

Às vezes sou confundida com o camaleão;

Meu ninho é coletivo (participa vários casais);

Gosto de comer pequenos insetos e lagartos;

Tenho uma crista longa (pescoço até a cauda);

Fico entre a vegetação rasteira ou arbustiva;

Sou a maior espécie de sapo encontrada no
Nordeste;

Mudo a cor da minha pele entre tons de
verde e marrom;

Habito ambientes abertos com vegetação
secundária;

Tenho o canto bem típico que lembra o
ronco do motor de barcos.

Quando adulto me alimento de frutas, flores
e folhagens.

Alimento-me de insetos, pererecas e
pequenas cobras.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Foto: Igor Joventino

Foto: Ewerton Torres

Quem sou eu?

Calanguinho-do-Rabo-Azul

Caninana

Tijubina

Tenho a cauda de cor azul;

Tenho língua bífida;

Não sou venenosa;

Sou um lagarto de até 5cm;

Sou um lagarto terrícola;

Tenho o dorso negro;

As fêmeas põem dois ovos por vez;

Meu dorso é marrom claro;

Vivo próximo a lagos e rios;

Posso ser encontrado durante o dia;

Sou visto durante as horas mais quentes;

Posso atingir 3m de comprimento;

Estou presente na Caatinga e no Cerrado;

Minhas laterais possuem manchas verdes
azuladas;

Meu ventre possui manchas amarelas;

Caço entre as moitas e arbustos das áreas
mais sombreadas da mata.

Desloco-me rapidamente com paradas
frequentes.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Foto: Luís Cláudio Marigo

Foto: Luís Cláudio Marigo

Quem sou eu?

Posso ser encontrada nadando ou
rastejando sobre o chão.

Teju

Jararaca

Bacurauzinho da Caatinga

Tenho pele negra;

Tenho a cabeça triangular;

Sou endêmico da Caatinga;

Abrigo-me em tocas;

Tenho coloração esverdeada;

Tenho uma mancha branca na asa;

Tenho língua bífida e rosada;

Comumente apareço em áreas desmatadas;

Durmo durante o dia;

Sou um lagarto de grande porte;

Minha defesa é uma picada venenosa;

Alimento-me de insetos;

Tenho manchas brancas ou amareladas;

Vivo em matas, sobre a serrapilheira e em
locais úmidos;

Deposito meus ovos no solo, em lajedos ou
perto de troncos;

Gosto de lugares onde haja facilidade para
proliferação de roedores.

Caço o tempo inteiro com a boca aberta
coletando insetos voadores.

Alimento-me de insetos, vegetais, roedores,
anfíbios, carniça e ovos de aves.

Beija-Flor-de-Tesoura

Quem sou eu?

Bico de Latão

Caboré

Sou capaz de ficar imóvel na vegetação;

Sou excelente caçador;

Meu ninho tem forma de tigela;

Costumo pousar em locais expostos ao sol;

Gosto de comer aves, rãs, lagartixas;

Também sou chamado de tesourão;

Quando apanhado vivo me finjo de morto;

Tenho hábitos tanto diurnos e noturnos;

Sou bastante territorialista e briguento;

Minha característica principal é a mansidão;

Sou uma das menores espécies do Brasil;

Minha cauda é bifurcada e toma quase 2/3
do meu tamanho total;

O meu colorido e minha forma me ajudam
na camuflagem;

Tenho manchas brancas no corpo e faixas
brancas na testa;

Minha cabeça e pescoço são azuis e o resto
da plumagem é verde escura.

Gosto de comer insetos, aranhas, escorpiões
e pequenos vertebrados.

Minha coloração varia do acinzentado ao
marrom avermelhado.

Quem sou eu?

Foto: Ewerton Torres

Quem sou eu?

Foto: Ciro Albano

Foto: Ewerton Torres

Adoro mulungu e ipê;

Quem sou eu?

Foto: Ciro Albano

Quem sou eu?

Foto: Ewerton Torres

Quem sou eu?

Cancão

Corrupião

Dorminhoco

Vivo aos pares;

Apresento dimorfismo sexual;

Vivo em grupos de até 8 indivíduos;

Não apresento dimorfismo sexual;

Faço meu ninho num oco de árvore;

Sou inteligente e hábil no voo acrobático;

Consigo imitar o canto de outras aves;

Os machos têm o alto da cabeça azul;

Alimento-me de insetos, sementes e frutos;

Alimento-me de frutos, sementes, insetos;

Alimento-me de frutos diversos e insetos;

Sou uma ave de grande porte e habito a
Caatinga e o Cerrado;

Costumo ocupar o ninho alheio para
procriar, mas as vezes construo o meu;

As fêmeas têm o alto da cabeça e o pescoço
cinzento;

Sou considerado o alarme da mata, pois
grito quando avisto intrusos ou perigo.

Sou considerado a ave mais linda e de voz
mais melodiosa deste continente.

O dorso dos machos é verde e a cauda
negra com faixas brancas.

Quem sou eu?

Jacu-Verdadeiro

Quem sou eu?

Quem sou eu?
Foto: Ewerton Torres

Foto: Ewerton Torres

Sou bastante curioso e barulhento;

Jacaré

Galo de Campina

Tenho asas;

Ponho ovos;

Sou conhecido como cabeça vermelha;

Vivo na caatinga arbórea;

Gosto de carne;

Ando e saltito no solo catando sementes;

Pareço com uma galinha;

Vivo dentro d’água;

Sou bastante vendido pelo comércio ilegal;

Moro perto de áreas úmidas;

Meu couro é grosso;

Minha espécie é territorialista na reprodução;

Tenho a sobrancelha branca e sofro muito
com a caça;

Rastejo-me pelo chão;

Reúno-me com outros de minha espécie na
beira de cacimbas ou poços naturais;

Sou barulhento me movendo pelas árvores
ou pelo chão.

Tenho uma mordida poderosíssima.

Vou para esses poços a fim de beber água e
tomar banho.

Quem sou eu?

Foto: Ciro Albano

Quem sou eu?

Foto: Ewerton Torres

Quem sou eu?

Suçuarana (Onça-Parda)

Cascavel

Sou peludo;

Estou ameaçada de extinção;

Eu rastejo;

Como carne;

Prefiro caminhar à noite sozinho;

Tenho escamas;

Tenho quatro patas;

Preciso de muito espaço para viver;

Tenho a língua bifurcada;

Tenho hábitos noturnos;

Minha cor é predominantemente parda;

Tenho um veneno neurotóxico;

Tenho uma faixa branca nas costas;

Sou a segunda maior espécie de felídeo do
Brasil, menor apenas que a onça pintada.

Aviso quando estou perto de atacar;

Cangambá (Girita)

Quando ameaçado, mostro meu cheiro
poderoso.

Posso chegar até 2m de comprimento.

Sou carnívoro. Quando minha caça é muito
grande, escondo pra comer no outro dia.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Foto: Luís Cláudio Marigo

Quem sou eu?

Golinha

João de Barro

Periquito da Caatinga

Apresento dimorfismo sexual;

Meu ninho pesa cerca de 4 quilos;

Vivo em bandos;

Os machos tem cabeça enegrecida;

Construo meu ninho com meu par;

Vocalizo um som de “krik, krik, krik”;

Meu canto é um gorjear fino e rápido;

Sou muito conhecido pelo meu ninho;

Balanço a cabeça para cima e para baixo;

Costumo imitar o canto de outras aves;

Construo meu ninho entre 18 dias e 1 mês;

Adoro comer frutos, brotos, flores e sementes;

As fêmeas e os filhotes são marrons –
acinzentados nas partes superiores;

Das duas câmaras do meu ninho, uma é
pequena evitando entrada de predadores;

Para construir meu ninho uso buracos
escavados por outras aves.

Os machos têm a garganta branca
formando um colar incompleto na nuca.

A outra câmara é ampla, onde ocorre a
incubação dos ovos.

Construo um túnel de entrada discreta na
base do cupinzeiro para acessar meu ninho.

Quem sou eu?

Sabiá-Laranjeira

Quem sou eu?

Foto: Fábio Nunes

Foto: Luís Cláudio Marigo

Quem sou eu?

Sericoia

Urubu-Rei

Sou a ave símbolo do Brasil;

Machos e fêmeas cantam em dueto;

Tenho hábitos diurnos;

Alimento-me de frutos e insetos;

Sou encontrada principalmente no chão;

Sou o primeiro a abordar uma carcaça;

Meu canto é parecido com de uma flauta;

Tenho a plumagem castanho-esverdeada;

Passo a noite empoleirado em um galho;

Tenho peito acastanhado e a mancha laranja;

Alimento-me de insetos, frutos e sementes;

Tenho hábitos noturnos;

Meu canto serve para atrair a fêmea e
demarcar território.

Habito ambientes ribeirinhos e proximidades
à alagados;

Estou vulnerável a extinção pela destruição
do meu habitat e pela captura;

Habito matas abertas e fechadas e áreas
ocupadas por pessoas, como praças.

Meu canto parece dizer “três potes, um coco,
um coco”.

Sou carnívoro, mas nunca me alimento de
animais vivos, salvo se estiver faminto.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Foto: Ewerton Torres

Quem sou eu?

Vem-Vem (Guriatã)

Catita (Cuíca)

Cassaco (Gambá)

Meu papo é todo escuro;

Tenho hábitos noturnos;

Sou um marsupial;

Vivo em casal ou em pequenos grupos;

Tenho 3 listras pretas na face;

Tenho a cauda bem comprida;

Alimento-me de frutos, néctar e insetos;

Para me defender libero um odor;

Alimento-me basicamente de insetos;

Os machos de minha espécie são coloridos;

Sou um parente do canguru australiano;

Minha cauda me ajuda a me equilibrar;

Costumo movimentar-me no meio das
folhagens da copa;

Busco abrigo em ocos ou raízes de árvores
ou em troncos caídos;

Meus olhos são contornados por uma faixa
de pelos escuros;

Meu canto, apesar de fraco, pode ser
reconhecido pelo “fi,fi” ou “vi,vi”.

Como frutas, lagartos, roedores, rãs, insetos
e aves domesticas, como galinha.

Minha reprodução ocorre na estação
chuvosa, preferencialmente.

Catitu (Cateto)

Cotia

Quem sou eu?

Foto:Liana Sena

Quem sou eu?

Foto: Ciro Albano

Quem sou eu?

Guaxinim (Mão-pelada)

Minha cor é marrom ou preta;

Tenho par permanente;

Tenho hábitos noturnos;

Posso pesar até 30 kg e medir até 1 m;

Minhas patas são longas e finas;

Meu nome popular é mão pelada;

Meus caninos são bem desenvolvidos;

Tenho hábitos terrestres e diurnos;

Tenho bastante agilidade manual;

Minha caixa craniana é pequena e afilada;

Alimento-me de frutos, sementes, raízes;

Minha cor é marrom escuro ao grisalho;

Meu nome vem do tupi e significa “o que
ataca com os dentes caninos”.

Minha distribuição está geralmente
associada a cursos d’água.

Alimento-me de moluscos, insetos, peixes,
caranguejos e frutos;

Tenho hábitos diurnos e noturnos e ando
em bandos de até 50 indivíduos.

Possuo pelos em meu dorso que se eriçam
em situações de alarme ou estresse.

Possuo pelos escuros que vão dos olhos à
mandíbula e anéis escuros em minha cauda.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Foto: Ciro Albano

Quem sou eu?

Gato-do-Mato Pequeno

Gato-Mourisco

Jaguatirica

Estou ameaçado de extinção;

Não tenho manchas pelo corpo;

Tenho rosetas espalhadas pelo corpo;

Minha espécie vive geralmente solitária;

Tenho hábitos diurnos e noturnos;

Minha gestação dura entre 10 e 85 dias;

Sou considerado o menor felino do Brasil;

Minha pegada parece a da onça parda;

Minha pegada tem a almofada bem definida;

Peso no máximo 3,5 kg e meço de 60 a 85 cm;

Posso ser marrom, cinza ou avermelhado;

Sou um animal solitário de hábitos noturnos;

Tenho hábitos noturnos e costumo subir em
árvores;

Quanto mais fechada a mata for mais escura
será minha coloração.

Alimento-me de pequenos mamíferos, aves,
lagartos e serpentes;

Meu pelo é amarelo e castanho, possuindo
rosetas pelo corpo.

Tenho cabeça pequena, alongada e
achatada com orelhas arredondadas.

Não tenho o costume de subir em árvores,
prefiro o ambiente terrestre.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Macaco-Prego

Foto: Fábio Nunes

Foto: Gleidson Aranda

Quem sou eu?

Mocó

Morcego-Beija-Flor

Apresento dimorfismo sexual;

Sou endêmico da Caatinga;

Vivo em áreas úmidas, cavernas, fendas;

Vivo em grupos de 6 a 35 indivíduos;

Costumo defecar sempre no mesmo local;

Alimento-me de insetos, pólen, néctar;

Meu cérebro é anatomicamente complexo;

Minha cor é cinza-amarelada ou alaranjada;

Agrupo-me em colônias de 12 a 16 indivíduos;

Minha cauda serve de apoio e até de
suspensão, mas por pouco tempo.

Minha parte ventral é mais clara, sendo
branca amarelada;

Minha cor vai do marrom-escuro, marromclaro até o marrom-avermelhado;

O quadrupelismo é, predominantemente,
minha forma de locomoção.

Costumo usar locas de rochas como
refúgios e ninhos.

Meu nome está relacionado ao fato de eu
utilizar a língua para obter alimento.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Papa-Mel (Irara)

Preá

Quem sou eu?

Raposa (Graxaim)

Sou ágil e rápido;

Sou um roedor;

Tenho uma faixa de pelos pretos;

Minha cabeça é a parte mais clara;

Minha pelagem é dura;

Posso ter a pelagem cinzenta ou castanha;

Tenho uma cauda bem comprida;

Tenho hábitos preferencialmente diurnos;

Sou uma companheira fiel e monogâmica;

Nado, corro e subo muito bem em árvores;

Minha cor varia de acinzentada a amarelada;

Minha atividade é principalmente noturna;

Alimento-me de mel de abelhas selvagens,
frutos e cana-de-açúcar.

Tenho anéis de pelos brancos ao redor dos
olhos;

Procuro alimento sozinha, em pares ou
pequenos grupos familiares.

Em minha pegada, as marcas de minhas
unhas são bem definidas.

Você pode me encontrar em lajeiros,
Caatingas baixas e zonas de cerrado.

Sou onívoro e adoro comer frutos, insetos,
carniça, crustáceos e peixes.

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Foto: Ewerton Torres

Foto: Ewerton Torres

Quem sou eu?

Soin (Sagui)

Tamanduá-Mirim (Mambira)

Tatu-Peba (Tatu-Peludo)

Sou um primata arborícola;

Sou um animal solitário;

Posso transmitir o botulismo;

Possuo tufos de pelos auriculares;

Levo os filhotes nas costas;

Tenho uma carapaça marrom clara;

Formo grupos de 2 a 13 indivíduos;

Sou um mamífero arborícola;

As fêmeas são maiores que os machos;

Sou bastante brincalhão, divertido e esperto;

Tenho hábitos noturnos e diurnos;

Sou um animal solitário de hábitos noturnos;

Minha pelagem é um misto de cinza,
branco, preto e avermelhado;

Tenho uma cauda preênsil usada para
escalar troncos e galhos.

Minha alimentação é variada. Como
vegetais, carniça e pequenos vertebrados.

Alimento-me de frutos, insetos, néctar, além
de goma, resinas e látex de plantas.

Quando ameaçado fico de pé, apoiado
sobre os membros posteriores e a cauda.

Libero um odor para marcar minhas tocas
ou quando me sinto ameaçado.

Foto: Ricardo Mendes

Posso medir no máximo 65 cm;

Foto: Ewerton Torres

Tenho a cauda atrofiada;

Foto: Ciro Albano

Sou onívoro;

Foto: Ewerton Torres

Veado-Catingueiro

Quem sou eu?

Arapiraca

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?
Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Aroeira
Minhas flores são pequenas;

Meus chifres não são ramificados;

Meu chá tem uso medicinal;

Estou ameaçada de extinção;

Os machos são bastante territorialistas;

Tenho grandes espinhos em meus galhos;

Tenho propriedade adstringente;

Tenho uma mancha branca acima dos olhos;

Tenho flores alvas, cheiro forte e agradável;

O sabonete feito de mim é bastante famoso;

Geralmente ando sozinho, raramente em
pares e tenho hábitos diurnos;

Meu fruto é uma vagem enrolada em forma
de espiral;

Minha casca, folha e raiz são usadas para
tratar doenças respiratórias e urinárias;

A gestação dura cerca de 7 meses, nascendo
apenas 1 filhote a cada prenhez.

Meu nome tem origem indígena e significa
pau de casca solta.

Meu fruto é uma drupa bem pequena e
redonda. Quando maduro tem cor vinho.

Quem sou eu?

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Cajazeira

Carnaúba

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Sou caducifólia;

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Sou herbívoro;

Quem sou eu?

Copaíba

Posso chegar a 30 metros de altura;

Sou uma árvore de copa ampla;

Posso atingir de 5 a 15 metros;

Minha semente é um caroço branco;

Apresento folhas compostas e bipinadas;

Minha semente é negra e rica em óleo;

Meus frutos são ovoides e em cachos;

Tenho espinhos grandes em meus galhos;

Meu óleo é utilizado como combustível;

A polpa de meu fruto é cheirosa e amarela;

Minha bagana é adubo de ótima qualidade;

Posso produzir até 5 galões de óleo em 3hs;

Meu extrato é adstringente, antibacteriano,
e usado contra o vírus da herpes.

Sou considerada símbolo do Ceará. Faço
parte do brasão do estado.

Meu fruto é um legume pequeno e
avermelhado, quando maduro, marrom;

Meu fruto é bastante usado na culinária,
principalmente para sucos e sorvetes.

Todas as minhas partes são aproveitadas,
por isso sou chamada árvore da vida.

A medicina popular usa minha resina, cascas
e óleo para fazer chás fitoterápicos.

Gameleira

Quem sou eu?
Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?
Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Ipê-Roxo (Pau-D’arco)

Jaborandi

Solto bastante látex quando ferida;

Possuo efeito germicida;

Minha altura média é de 2m;

Sou usada para a fabricação de vasilhames;

Sou polinizado por beija-flores;

Sou uma espécie endêmica do Brasil;

Meus frutos são consumidos por morcegos;

Sou bastante usada para ornamentação;

Sou uma espécie comercial importante;

Sou a árvore de maior copa de todo o mundo;

Sou intensamente explorada na Caatinga;

Sou a única fonte natural da pilocarpina;

Meu látex e folhas são usados no tratamento
de verminoses;

Combato sarnas, úlceras, hipertensão e
doenças venéreas através da infusão.

Sou bastante usado na fabricação de xampus
por tonificar o couro cabeludo;

Proporciono ótima sombra, sendo usada
para tal fim na zona urbana e rural.

Tenho flores rosadas a lilás, vistosas e
formando cachos em forma de bolas.

Sou usado no tratamento de glaucoma e
estimulante de salivação e transpiração.

Jatobá

Juazeiro

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Quem sou eu?

Jucá

Sou semicaducifólia;

Sou utilizado para escovar os dentes;

Posso atingir de 5 a 7 metros de altura;

Sou usada pela medicina popular;

Sou caducifólia e posso atingir até 16 metros;

Minha vagem é usada para tingir tecidos;

Posso ter de 8 a 20 metros de altura;

Sirvo para clarear e amaciar a pele do rosto;

Minhas flores são pequenas e amareladas;

Minha resina é usada na fabricação de verniz;

Sou a única espécie verde na época de seca;

Meu fruto é uma vagem achatada e castanha;

Dentro de minha vagem há uma polpa
farinácea doce comestível;

Meu fruto é pequeno, arredondado, rico em
vitamina C e bastante saboroso;

Possuo uma madeira bem dura usada para
fabricar armas de defesa pessoal;

Os índios comiam meus frutos para
participarem de rodas de meditação.

Minha casca é excelente tônico capilar
utilizado para tratar queda de cabelo.

Minha madeira é bastante utilizada na
construção civil, móveis, lenha e carvão.

Mandacaru

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?
Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Mororó

Mufumbo

Meus frutos são grandes e vermelho;

Minhas flores são esbranquiçadas;

Meu fruto é cor de palha;

Tenho flores grandes, branco e noturnas;

Sou uma espécie melífera e forrageira;

Tenho ramos longos lembrando cipó;

Sou bastante típico da paisagem nordestina;

Meus frutos são secos, do tipo legume;

Sou uma espécie apícola e ornamental;

Minhas folhas são modificadas em espinhos;

Minha folha lembra uma pata-de-vaca;

Minhas flores lembram cheiro de manga;

Meus frutos são grandes, com casca grossa
de cor vermelho vivo.

Minhas sementes servem de alimento para
animais como jacu e preá;

Minhas flores são bastante usadas na
alimentação da abelha jandaíra.

A gralha-cancã e o periquito-da-caatinga
adoram comer meus frutos.

Apresento substâncias medicinais contra
diabetes e dores no estômago.

Minha madeira é usada para confeccionar
caixotes, vara de cercas, lenha e carvão.

Pau-Marfim

Pente-de-Macaco

Quem sou eu?

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?
Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Foto: Maria da Penha M. Gonçalves

Quem sou eu?

Pitombeira

Folhas simples, alternas e pêndulas;

Sou uma planta ornamental;

Sou perene, frondosa e de 5 a 15 metros;

Posso atingir até 15 metros de altura;

Sou uma trepadeira lenhosa;

Tenho um fruto pequeno e arredondado;

Minhas flores são pequenas e amarelas;

Meus frutos são usados em artesanatos;

Meu fruto é comestível e comercializado;

Da minha casca obtém-se uma tinta amarela;

Também sou chamada de escova-de-macaco;

Minhas sementes são ditas antidiarréticas;

Minha raiz amarga faz a água espumar,
sendo usada para dar sabor à cerveja.

Meus frutos são capsulas secas cobertas por
grossos espinhos;

Na região Norte é feito um licor de meus
frutos que é bastante apreciado;

Da minha casca inconfundível obtém-se
uma tintura amarela, usada no tingimento.

Meu nome vem do fato dos macacos usarem
meu fruto para coçar a pele.

O chá das minhas sementes é usado para
amenizar problemas de desidratação.
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Quem sou eu?

Início

Planta
Animal
FIM
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Atividade 5 – Jogo Imagem e Ação na Caatinga
I Mel

1

I Forno solar

2

A Caçar

1

A Traficar

2

M Mata seca

1

M Ar puro

1

I Fogão ecoeficiente

3

I Sementes nativas

2

A Plantar

1

A Preservar

2

M Seca

1

M Bem-estar

1

I Onça-parda

2

I Raposa

1

A Cuidar

1

A Conservar

2

M Cultura sertaneja

3

M Luiz Gonzaga

2

I Galo-de-Campina

2

I Mata

1

A Proteger

1

A Ensinar

1

M Desperdício de água

1

M Clima

2

I Cisterna

1

I Viveiro

2

A Reciclar

2

A Reutilizar

3

M El niño

3

M La niña

3

I Tatu-bola

1

I Tatu-peba

1

A Adubar

1

A Represar

3

M Tempestade

1

M Chuva

1

I Tamanduá

2

I Jacú

1

A Fiscalizar

1

A Denunciar

1

M Enchente

1

M Nascente

1
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I Macaco-prego

1

I Téju

2

A Fecundar

1

A Informar

1

M Depressão sertaneja

3

M Relevo

2

I Cascavel

1

I Jararaca

2

A Conhecer

2

A Pesquisar

1

M Caatinga

1

M Fauna

2

I Jibóia

1

I Solo

1

A Aprender

3

A Observar

1

M Flora

2

M Mata Atlântica

3

I Muda

1

I Perereca de chifre

2

A Florescer

2

A Colher

1

M Cerrado

3

M Pampas

3

I Rio

1

I Lagoa

1

A Germinar

2

A Documentar

1

M Pantanal

3

M Amazônia

3

I Açude

1

I Agrotóxico

2

A Emvenenar

2

A Poluir

1

M Carrasco

2

M Caatinga arbórea

3

I Adubo

2

I Barriguda

1

A Brotar

3

A Nascer

1

M Caatinga arbustiva

3

M Paisagem

2
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I Gases

1

I Jaguatirica

2

A Resistir

2

A Queimar

1

M Ameaças

3

M Biodiversidade

3

I Gato-do-mato

1

I Jacaré-coroa

1

A Desertificar

3

A Economizar

1

M Mata branca

2

M Tropical

1

I Urubu rei

1

I Carcará

3

A Consumir

1

A Renovar

2

M Xerófitas

3

M Inverno

1

I Gavião

2

I Assum preto

3

A Cooperar

3

A Cultivar

2

M Verão

1

M Dormência

2

I Asa branca

2

I Mandacaru

2

A Prevenir

3

A Mapear

1

M Pecuária

2

M Agricultura

2

I Xique-xique

2

I Resíduo sólido

2

A Capturar

1

A Extinguir

2

M Homeostase

3

M Efeito estufa

2

I Caboré

3

I Carnaúba

2

A Aguar

1

A Fotografar

1

M Aquecimento global

1

M Sertão

2
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I Pau marfim

2

I Ipê-amarelo

3

A Registrar

1

A Organizar

1

M Energia

2

M Meliponicultura

3

I Índio

1

I Perereca da Caatinga

2

A Incentivar

3

A Colaborar

3

M Incêndio

1

M Educação ambiental

3

I Pau-ferro

2

I Calango

1

A Reproduzir

1

A Voar

1

M Ecossistema

3

M Serra das Almas

2

I Árvore

1

I Jandaíra

2

A Reflorestar

2

A Devastar

1

M Sustentabilidade

2

M Semiárido

3

I Carnaúba

2

A Fotografar

1

M Sertão

2
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Este caça-palavras irá ajudá-lo a conhecer um pouco sobre o bioma que
corresponde a 70% da região Nordeste, a Caatinga. Leia o texto e encontre as palavras em negrito no diagrama.
CAATINGA é a vegetação que predomina no NORDESTE do Brasil e está inserida no contexto do clima SEMIÁRIDO. Os
índios, primeiros habitantes da região, a chamavam assim porque na estação seca, a maioria das plantas perde as folhas
(CADUCIFOLIA), prevalecendo na paisagem a aparência clara e esbranquiçada dos troncos das árvores. Daí o nome
caatinga (caa: MATA e tinga: BRANCA) que significa “mata ou FLORESTA branca” no TUPI. Porém, no período chuvoso
a paisagem muda para variados tons de verdes com a REBROTA das folhas das árvores e com o surgimento de diversas
plantas nas primeiras CHUVAS.
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Leia atentamente o texto abaixo sobre a Caatinga e depois complete o
diagrama abaixo com as palavras em negrito, sempre respeitando o número de quadros e os cruzamentos!!!
A CAATINGA(8), bioma predominante do nordeste brasileiro, está inserida no clima semiárido, com chuvas concentradas
em apenas um curto período do ano. Para adaptar-se à essas IRREGULARIDADES(15) do regime hídrico, a vegetação
deste bioma desenvolveu características e ADAPTAÇÕES(10) para permitir a sua sobrevivência. Essa características são
chamadas de XEROMORFISMO(12) ( do grego xeros: seco e morphos: forma) e é a condição mais marcante da vegetação
da Caatinga. Exemplos desses xeromorfismos são: folhas transformadas em ESPINHOS(8) ou pequenas e cobertas de
CERA(4) para evitar a perda de excessiva de água através da TRANSPIRAÇÃO(12); caule FOTOSSINTETIZANTE(17) que permite à planta continuar realizando a fotossíntese e produzindo nutrientes mesmo depois de perder as folhas; RAÍZES(6)
PROFUNDAS(9) ou TUBEROSAS(9) para aumentar o APROVEITAMENTO(14) da água e flores pequenas com período de
FLORAÇÃO(8) reduzido para não correr o risco de que o teor de umidade caia e lhe cause danos.
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A disponibilidade hídrica na região da Caatinga(8) é variável conforme
a época do ano. Isso ocorre devido à influência do clima semiárido sobre
as precipitações(13) pluviométricas(14) de modo que as chuvas são
concentradas em poucos(6) meses do ano e cerca de nove meses são de
escassez de água. Essa característica influencia diretamente na estrutura e
(8)
ecologia das plantas e animais de tal forma que estes desenvolveram diversas adaptações(10)
para sobreviverem, como transformar folhas(6) em espinhos para evitar a perda de água por evapotranspiração e deixar o período reprodutivo(11) para as épocas mais úmidas.
A maioria dos rios da Caatinga são intermitentes(13), ou seja, secam na maior parte do ano, entretanto, um dos maiores rios do Brasil, o São Francisco(9), tem boa parte de seu território(10) inserido no
contexto da Caatinga. Assim, a partir do uso racional deste recurso e de tecnologias sustentáveis(12),
como as cisternas(9) de placas e sistema bioágua, é possível garantir água para o consumo(7) humano, animal e produção de alimentos(9) na Caatinga.
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Nesse jogo você tem que ser esperto! Use a sua inteligência para desembaralhar as letras e formar nos quadros uma palavra sobre a Caatinga!
Abaixo dos quadros terão dicas para ajudar no seu raciocínio!
IASMRIODE
								
Clima da Caatinga

SHPSINEO
							

Os cactos transformaram suas folhas em (...) para adaptarem-se à seca.

RDNTEOSE
							

A Caatinga está situada na região (...) do Brasil.

ADANIJAR
							

Abelha da Caatinga que não possui ferrão.

RNEFOTLRESAMTEO

Medida para recuperar plantas da Caatinga que foram destruídas.

TAMA - RANBAC
							

A palavra “Caatinga” vem do tupi e significa (...).

ESRITNESET
									

A Caatinga pode ser considerada uma floresta bastante (...) por conseguir sobreviver à longos períodos de seca.

LAUBTAOT
Menor tatu brasileiro, exclusivo da fauna da Caatinga e Cerrado

NDSOTMEAETAM

Uma das principais ameaças da Caatinga
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Vamos começar o jogo! Use todos os seus conhecimentos sobre a Caatinga
para responder as definições do quadro abaixo. Depois passe as respostas
para o diagrama final de acordo com as coordenadas. Atenção para os quadrinhos coloridos, eles indicam espaço entre duas palavras. Preenchido o
passatempo aparecerá uma frase relacionada com os quadros em destaque.
1
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4
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14
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30

31

32

33

34

35

36

37
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39

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Ave símbolo do sertão que ficou
G
conhecida pelas músicas do Luiz Gonzaga.

53

54

55

57

58

59

60

61

62

Espécies de plantas típicas da Caatinga
que apresentam folhas transformadas
em espinhos.
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H

Menor e único tatu do Brasil.

I
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G 59

E 32

B 15

A1

M 105

L 93

J 85

I 76

H 67

J 80

F 43

G 54

A7

B 13

I 77

J 82

E 41

D 25

I 69

L 95

L 95

B 15

J 84

C 21

Região Brasileira na qual está localizada a
maior parte da Caatinga.

A

Clima típico da Caatinga.

B

Proteção natural das plantas para evitar a
perda de água.

C

Palmeira sertaneja típica da Caatinga.

D

Os rios da Caatinga são [...], ou seja,
correm apenas durante o período de
chuva e secam no período de estiagem.

E

A Caatinga tem elevado grau de [...], que
são espécies exclusivas dessa região.

F

As adaptações das plantas da Caatinga
ao período seco chama-se [...].
Uma das poucas árvores que permanece
verde no período seco, raramente perde
por completo a folhagem.
Único estado brasileiro que não pertence
à região nordeste e que possui Caatinga.

J

_

17

40

41

42
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88

89

90

108

109

110

K
L

D 22

I 70

D 27

E 39

J 86

C 18

G 62

F 46

J 78

H 63

I 76

L 92

M 103

E 36

I 74

G 58

M 108

A6

E 36

I 76
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O clima talvez seja o sistema mais relacionado à existência e manutenção da vida no planeta. Dessa forma, as mudanças climáticas afetam diretamente a qualidade de vida das populações e a existência de todas as
florestas do mundo, dentre elas a Caatinga. Use seus conhecimentos e
desvende o código abaixo.
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Samila da Silva
(Escola José de Araújo Veras)

Calendário ecológico
JANEIRO
01 – Dia Mundial da Paz

Maio
03 – Dia do Sol

11 – Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

03 – Dia do Nacional do Solo

26 – Dia Mundial de Educação Ambiental

03 – Dia Nacional do Pau-Brasil

27 – Dia dos Direitos dos Animais

05 – Dia Mundial do Campo

28 – Dia Mundial para a Redução de Emissões de
CO2

08 – Dia Mundial das Aves Migratórias

31 – Dia Nacional da Reserva Particular do
Patrimônio Natural

22 – Dia Internacional da Biodiversidade

31 – Dia do Engenheiro Ambiental

29 – Dia do Geógrafo

FEVEREIRO
02 – Dia Mundial das Zonas Úmidas

11 – Dia da Mãe Natureza
27 – Dia Nacional da Mata Atlântica

06 – Dia do Agente de Defesa Ambiental

JUNHO
01 – Dia Nacional de Prevenção a Incêndios
Florestais

22 – Dia da Criação do IBAMA

05 – Dia Mundial do Meio Ambiente

mARÇO
01 – Dia do Turismo Ecológico

05 – Dia da Ecologia
14 – Dia dos Parques Nacionais

18 – Dia da Chuva

17 - Dia Mundial de Combate à Desertificação

19 – Dia de São José
20 – Dia Mundial sem Carne

JULHO
08 – Dia Nacional da Ciência

21 – Dia Mundial das Florestas

12 – Dia do Engenheiro Florestal

22 – Dia Mundial da Água

17 – Dia de Proteção às Florestas

24 – Dia da Árvore (N e NE)

28 – Dia do Agricultor

aBRIL
15 – Dia Mundial da Conservação do Solo

AGOSTO
09 – Dia Interamericano de Qualidade do Ar

19 – Dia do Índio

14 – Dia de Combate da Poluição

22 – Dia Internacional do Planeta Terra

27 – Dia da Limpeza Urbana

28 – Dia Nacional da Caatinga
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SETEMBRO
03 – Dia do Biólogo

NOVEMBRO
05 – Dia da Cultura e da Ciência

05 – Dia da Amazônia

23 – Dia Mundial sem Compras

08 – Aniversário da Reserva Natural Serra das
Almas

24 – Dia do Rio

09 – Dia do Veterinário
11 – Dia do Cerrado
16 – Dia Internacional de Proteção da Camada
de Ozônio
16 – Dia Internacional para a Prevenção de
Desastres Naturais
19 – Dia Mundial pela Limpeza da Água
22 – Dia da Defesa da Fauna
22 – Dia Mundial sem Carro
OUTUBRO
02 – Dia Nacional do Habitat
03 – Dia das Abelhas
04 – Dia Mundial dos Animais
04 – Dia da Natureza
05 – Dia Internacional das Aves
05 – Dia Mundial do Habitat
12 – Dia do Mar
12 – Dia do Engenheiro Agrônomo
15 – Dia do Educador Ambiental
15 – Dia do Consumo Consciente
21 – Aniversário da Associação Caatinga

Antonia Vieira do Nascimento
(Escola de Cidadania José de Araújo Veras)

30 – Dia do Estatuto da Terra
DEZEMBRO
05 - Dia Internacional dos Voluntários para o
Desenvolvimento Econômico e Social
10 - Dia da Declaração Universal dos Direitos
Humanos
14 - Dia do Engenheiro de Pesca
31 – Dia da Esperança
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A Lenda da Caatinga
Como a Caatinga passou a esconder sua beleza
Nos tempos antigos somente existiam o Sol, o Céu e a Terra. Não havia vida e os dias se passavam
todos iguais, porque nada acontecia.
Um dia, quando o Sol se preparava para se deitar, ao se despedir, mandou uns raios coloridos de luz,
que pintaram a Terra e o Céu com lindas cores. Eles gostaram muito disso e pediram ao Sol que continuasse com aquela brincadeira luminosa. A partir daí, sempre ao amanhecer e ao entardecer,o Sol enfeitava
tudo com as mais lindas cores. Assim, o Céu viu a Terra, que antes era cinzenta e feia e a Terra admirou as
lindas cores no Céu que combinavam com o seu azul.
O Céu mandou o vento para afagar a Terra, que se enfeitou com nuvens brancas e trazendo a chuva,
refrescaram a Terra. A Terra também tinha vontade de dar algo ao Céu, até que um dia, o amor da Terra
virou uma semente. E foi assim, através do amor entre a Terra e o Céu, que nasceram as plantas. Elas enfeitaram a Terra com um lindo manto verde e todas elas cresceram em direção ao Céu, expressando assim
a vontade de a Terra querer se aproximar do Céu. As que melhor conseguiram realizar essa conexão com
o Céu foram as árvores. Elas são os seres mais altos na Terra e também abrigam os pássaros, que são os
mensageiros entre a Terra e o Céu.
Um dia, todas as plantas começaram a florir, enfeitando a Terra com as mais lindas cores e criando
deliciosos perfumes, que o vento levou até o Céu. Foi uma verdadeira festa de cores e perfumes e aquilo
era a coisa mais linda que já tinham visto. Quando, na manhã seguinte, o Sol viu toda aquela beleza, ficou
com muito ciúme. Ora, antes todos o tinham reverenciado como a coisa mais linda e poderosa que existia
e agora, essas plantas descaradas, não apenas tinham inventado a cor verde, que antes não existia, como
também usavam nas suas flores todas as outras cores que tinham pertencido exclusivamente ao Sol. E,
ainda, esses perfumes!
Furioso, o Sol, em voz baixa, disse: ”Eu vou mostrar quem é o mais bonito e poderoso. Vou queimar
essas plantas!” E, imediatamente, ele começou a brilhar mais forte, com raios que ardiam como lanças,
para matá-las. No final da tarde, cansado de tanto brilhar, deitou-se pensando que no outro dia iria mandar raios mais fortes para matá-las.
Nessa hora, o urubu desceu das alturas do Céu e falou para as pIantas: "prestem atenção! Eu ouvi o
Sol dizer que vai queimar vocês. Ele está com raiva!” E o vento sussurrou nas folhas das árvores: "É isso
mesmo! É isso mesmo"! As plantas perguntaram: “Por que o Sol estaria com raiva de nós? O que foi que
ﬁzemos? Nós gostamos muito do Sol!"
O urubu explicou: ”ele ﬁcou com inveja da beleza das suas flores. Ele quer ser o único dono das cores
e do movimento. Agora há os animais correndo pra lá e pra cá, e até o vento balança as folhas das árvores.
O Sol não entende que cada um de nós, contribuindo com sua característica única, torna o mundo mais
belo, mais rico e mais alegre. Ele ficou furioso quando viu a festa de cores alegres de suas flores e decidiu
que vai queimar vocês. E o pior é que ele tem o poder de fazê-lo!"
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As plantas responderam: "Então é por isso que sentimos tanto calor hoje! Mas, se o Sol nos matar
todas de uma só vez, a vida vai se acabar e a Terra vai ficar sem proteção. Não podemos deixar a Terra
morrer porque ela é nossa mãe e nós a amamos. O que podemos fazer"?
Nesse meio tempo, as nuvens haviam chegado e disseram: "Nós temos a solução! Vamos cobrir o
Céu inteiro e não vamos deixar passar nenhum raio de Sol. Assim, vocês estarão salvas!”
Depois de pensar um pouco, as plantas responderam: “Muito obrigada pela sua ajuda, mas daria
certo somente durante algum tempo. Nós precisamos ver o Sol e o Céu para poder viver e para poder
compor a cor das nossas folhas, que é feita do azul do céu e do amarelo do sol. Sem o Sol, também não
podemos viver por muito tempo". E todos continuaram a refletir... Quando o dia amanheceu, tinham
achado uma solução.
Quando o Sol se levantou, foi logo brilhando com toda a sua força. Pouco depois reparou que as
folhas e flores das plantas aos poucos foram caindo, até que o aspecto geral da paisagem ficou acinzentado, feio, dando a impressão de que tudo tinha morrido. Aí, o Sol, satisfeito com o resultado e orgulhoso
de seu poder, parou de aumentar a força dos seus raios e foi se deitar vitorioso pensando que, sem dúvida, agora ele voltaria a ser apreciado como o que havia de mais bonito e poderoso.
Só que ele, por ﬁcar longe da Terra, não tinha percebido que as plantas não estavam mortas. Isso
fazia parte do plano: elas tinham combinado de deixar as flores e folhas murcharem e caírem no chão, o
que protegia a Terra contra as queimaduras dos raios solares. Além disso, o aspecto desnudo das árvores
iria acalmar a raiva do Sol, evitando que ele aumentasse o calor.
Para testemunhar a vida, elas escolheram o Juazeiro que devia manter as folhas verdes o tempo todo
para assinalar para o Céu que naquele lugar ainda havia vida. lsso era muito importante porque as nuvens
mandavam as chuvas aonde havia sinal de vida e elas precisavam ver o verde pelo menos aqui e acolá.
Também o Angico tinha recebido uma tarefa especial. Quando a seca fosse ficar insuportável, o
Angico deveria se cobrir totalmente de flores, criando manchas coloridas na paisagem cinzenta para estimular o Céu a juntar as nuvens e abastecer a Caatinga com chuvas. Dessa maneira, cada planta e cada
animal assumiu uma tarefa especíﬁca para ajudar a Caatinga a viver.
As plantas também tinham combinado entre si que cada uma iria abrir as flores em diferentes épocas do ano, escondendo a beleza da Caatinga para não despertar a inveja do Sol. Algumas, como o Mandacaru, resolveram abrir suas lindas flores somente à noite, para não correr o risco de contrariar o Sol.
E assim ficou a Caatinga até hoje, que esconde sua beleza na maior parte do ano, mantendo a vida
escondida aos olhos do Sol e protegendo a Terra com as folhas murchas. E quando, no inverno, as nuvens
a escondem do Sol, ela se revigora com toda a alegria e força da vida, se revestindo novamente de verde,
expressando o amor entre a Terra e o Céu.
Adaptado do texto Lenda da Caatinga, encontrado no livro
Árvores e arbustos da Caatinga de autoria de Gerda Maia

