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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa foi conhecer e analisar os conhecimentos sobre a 

caatinga e o ensino desse bioma ressignificados e/ou construídos, a partir das 

discussões e reflexões desenvolvidas ao longo de um curso de formação de 

professores com foco na caatinga, a importância de sua abordagem em sala de 

aula e a necessidade da conservação de sua biodiversidade. Trata-se de um 

estudo de caráter qualitativo, configurando-se como uma pesquisa de 

intervenção. Para isso, foi desenvolvido um curso de formação continuada que 

abordou o bioma caatinga, apresentado a professores de Ciências e Biologia do 

município de Jequié – BA e cidades circunvizinhas e a discentes de graduação 

do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Jequié. Os participantes da pesquisa 

foram 36 pessoas, sendo 26 professores de Ciências e/ou Biologia e 10 

graduandos da UESB. O curso apresentou carga horária de 120h ocorridas entre 

os meses de abril a setembro de 2012, sendo que 88h foram distribuídas em 11 

encontros de 8 horas cada e 32h foram utilizadas na elaboração de um plano de 

curso sobre ensino do conhecimento sobre o bioma caatinga pelos participantes. A 

coleta de dados foi realizada por meio das seguintes estratégias: i) diário de 

campo da pesquisadora; ii) aplicação de questionário no início e no final do 

curso; iii) plano de curso elaborado pelos participantes; iv) atividades 

desenvolvidas durante os encontros. Os dados foram interpretados tendo como 

base a técnica de análise de conteúdo. A pesquisa apontou que o curso de 

formação continuada contribuiu para a formação profissional dos docentes, 

colaborando na ressignificação dos conhecimentos que apresentavam 

anteriormente e na incorporação de reflexões frente à sua vivência em sala de 

aula. Também evidenciou que os licenciandos puderam questionar suas crenças 

e ampliar suas capacidades de analisar a realidade escolar, os saberes e a 

valorização da profissão docente, devido às importantes trocas de experiência 

com os professores experientes que desempenharam um papel colaborativo, 

favorecendo a valorização da profissão docente pelos futuros professores.  

 

Palavras-chave: Formação de professores de Ciências e Biologia, educação 

continuada, ensino sobre o bioma caatinga. 
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ABSTRACT 

The objective of this dissertation was to identify and analyze reinterpreted and 

/ or built knowledge about the Caatinga (Brazilian xeric shrubland), and the 

teaching of this biome, from the discussions and reflections developed over a 

teacher training course with focus on the Caatinga, its importance in classroom 

approach and the need for conservation of its biodiversity. It is a qualitative 

study, set up as an intervention research. Therefore, a continuing education 

course focusing the Caatinga was developed and presented to Science and 

Biology teachers from the municipality of Jequié – Bahia, Brazil – and 

surrounding cities and to undergraduate students of the Bachelor's Degree in 

Biological Sciences from the UESB, campus of Jequié. Participants of the 

research were 36 people, being 26 of these Science and / or Biology Teachers 

and 10 undergraduate students of the UESB. The course presented a workload 

of 120 hours, which occurred between the months April and September, from 

which 88 hours were distributed in 11 reunions of 8 hours and 32 hours were 

used to assist the participants in developing a course plan on Teaching the 

Caatinga. Data collection was conducted through the following strategies: i) the 

researcher's field journal, ii) a questionnaire at the beginning and at the end of 

the course; iii) course plan prepared by participants iv) activities performed 

during the meetings. Data were interpreted based on content analysis. The 

survey showed that the continuing education course contributed to the 

teachers’ training by giving new meaning to the knowledge they had 

previously and incorporating reflections related to their classroom experience. 

It also provided that undergraduates could question their beliefs and expand 

their capacity to analyze the school reality and the knowledge and appreciation 

of the teaching profession due to the important exchanges of experience with 

experienced teachers who played a collaborative role, promoting the 

appreciation of the teaching profession by future teachers. 

Keywords: Science and Biology Teacher Training. Continuing Education. 

Teaching the Caatinga. 
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INTRODUÇÃO 

A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro e está presente 

na maioria dos estados nordestinos como Bahia, Ceará, Piauí, Rio 

Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e também em 

uma parte do norte de Minas Gerais, perfazendo, aproximadamente, 

70% da área do nordeste e 13% do território nacional. Além disso, 63% 

da população nordestina vivem na caatinga e sobrevivem de seus 

recursos (DRUMOND e col., 2003). 

O bioma apresenta uma riqueza tanto na sua fauna quanto na 

flora e também uma diversidade de endemismos. Algumas de suas 

espécies vegetais apresentam estratégias adaptativas ao clima 

semiárido, como folhas finas e pequenas perdas da folha na estação 

seca, ciclo fenológico curto, sistema de armazenamento de reservas, 

dormência das sementes etc. Os representantes da sua fauna 

apresentam hábito noturno e adaptações fisiológicas como estratégias 

de sobrevivência (DRUMOND, 2012). 

A caatinga possui características únicas e particulares e abrange 

uma diversidade de ecossistemas necessários para manter o ciclo de 

vida de muitas espécies, fator que é fundamental para garantir a 

sustentabilidade da vida no bioma. Apesar da sua importância, Leal, 

Tabarelli e Silva (2003) discutem que ela vem passando por um processo 

de alteração e deterioração ambiental muito intenso, devido ao uso 

insustentável dos seus recursos naturais, o que tem levado a perda de 

muitos representantes de espécies únicas do bioma, provocando a 

eliminação de processos ecológicos chaves e a formação de extensos 

núcleos de desertificação em seus vários pontos. 

Além do mais, os autores supracitados também apontam que a 

caatinga está entre os biomas menos conhecidos e estudados, 

comparando-se a outros que estão nos domínios brasileiros, pois grande 

parte dos esforços científicos estão concentrados em biomas como a 

mata atlântica e o pantanal. E também, é ainda o que se encontra menos 

protegido, pois as unidades de conservação cobrem pouco mais de 2% 
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do seu território. 

No estado da Bahia, o município de Jequié situa-se em uma área 

de transição entre a caatinga e mata atlântica, na região do sudoeste, a 

365 km da cidade de Salvador. Esse fator permite que o município 

apresente paisagens contrastantes com regiões mais secas, onde as 

chuvas são mais escassas, e regiões mais úmidas, onde as chuvas são 

mais abundantes.  

A sua biodiversidade é pouco protegida e os programas de 

educação ambiental voltados para a caatinga são pontuais e não têm 

contribuído para efetivas mudanças de posturas frente aos problemas 

ambientais locais, o que torna essa região ainda mais vulnerável aos 

efeitos antrópicos e não colabora com grandes sensibilizações de 

proteção desse bioma.  

É necessária, portanto, uma maior discussão sobre os biomas, 

especialmente a Caatinga, com a população jequieense e do seu entorno, 

como forma de auxiliar na preservação local. Neste processo, a escola 

desponta como um importante meio para esta discussão, pois é um 

espaço de opiniões e pode fomentar hábitos e atitudes que promovam a 

sustentabilidade. A ação direta do professor deve estimular a criação de 

espaços educativos de mobilização e processos de intervenção sobre as 

situações vivenciadas e de seus problemas socioambientais, 

proporcionando condições em que os alunos possam exercitar suas 

capacidades de pensar e agir.  

Assim sendo, é necessário que os professores de Ciências e 

Biologia tenham um conhecimento aprofundado sobre o bioma caatinga 

para que possam discutir sua importância com seus alunos, levando-os 

a construir uma relação mais sustentável com o ambiente em que 

vivem. Para isso, além da formação inicial de qualidade, é importante a 

promoção de espaços de formação continuada que lhes permitam uma 

reconstrução de conhecimentos específicos e pedagógicos em torno do 

processo ensino e aprendizagem das ciências que poderão ser utilizados 

com seus alunos em sala de aula, atuando como facilitadores ou 
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mediadores do conhecimento.  

Deste modo, a formação inicial dos educadores deve buscar 

fornecer as bases para a construção de conhecimentos pedagógicos 

especializados que os acompanharão durante seu exercício, permitindo 

uma socialização com os princípios do ofício de ser professor e também 

prover os alicerces dos conhecimentos específicos da área que, 

juntamente com os conhecimentos pedagógicos, deverão atuar em prol 

de uma educação mais crítica e reflexiva.   

Nesse caminho, a formação continuada também precisa ser uma 

busca de todo o profissional da educação e ser viabilizada durante sua 

trajetória profissional. Assim sendo, ela deve provocar mudanças 

significativas na prática do professor, aprofundar os temas estudados, 

provocar reflexão sobre a prática na sala de aula, incentivando-o 

constantemente a uma autoavaliação e a problematizar as concepções, 

valores e atitudes dos educadores.  

Ao reconhecer a importância da abordagem em sala de aula 

sobre o meio ambiente em que vivemos, no caso desse trabalho, o bioma 

caatinga, buscamos saber o que as pesquisas apontam sobre o ensino 

desse bioma na educação básica. Estudos realizados neste campo (LUZ 

e col., 2009; LUCAS; NOBREGA e MEDEIROS, 2008; ABÍLIO; 

FLORENTINO e RUFFO, 2010; ARAÚJO e SOUZA, 2011) apontam 

problemas no que tange a abordagem do tema caatinga na escola, pois 

muitos professores apresentam limitações dos seus conhecimentos 

específicos relativos ao bioma, os livros didáticos adotados não 

priorizam o enfoque da caatinga, dando preferência a outros biomas 

considerados mais diversos e, dentre os conhecimentos a serem 

abordados nas aulas de ciências, a caatinga tem ficado em segundo 

plano. 

As dificuldades evidenciadas nesses estudos podem ser 

justificadas, entre outras coisas, pelas poucas discussões sobre esta 

temática na formação inicial e continuada dos professores de Ciências e 

Biologia. Em virtude disso, reconhecemos a necessidade de ampliação 
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de saberes e visões sobre este bioma e sua abordagem em sala de aula 

além das diversas estratégias de trabalho que podem ser utilizadas para 

potencializar essas discussões. Portanto, propomos nesse trabalho 

fornecer um espaço de formação continuada a docentes do município de 

Jequié e do seu entorno, abordando a temática em questão. Acreditamos 

que iniciativas como essas devem ser realizadas, principalmente por 

estarmos inseridos em área de caatinga e pelo fato de não existir na 

região outras propostas como essa. 

Assim, o objetivo geral dessa pesquisa foi conhecer e analisar 

quais conhecimentos sobre a caatinga e o ensino desse bioma foi 

ressignificado e/ou construído, a partir das discussões e reflexões 

desenvolvidas ao longo de um curso de formação continuada de 

professores com foco na caatinga, sua abordagem em sala de aula e a 

necessidade da conservação de sua biodiversidade. 

Como objetivos específicos buscamos: I) Identificar os 

conhecimentos prévios de um grupo de professores no que tange ao 

bioma caatinga (caracterização, distribuição, biodiversidade etc.) e 

também a abordagem deste bioma no ensino de Ciências e Biologia; II) 

Discutir os anseios e as dificuldades dos professores de Ciências e 

Biologia para o envolvimento em um processo de formação continuada; 

III) Analisar as contribuições do curso em relação aos conhecimentos 

dos docentes sobre o bioma caatinga e sua abordagem no espaço escolar 

e IV) Avaliar as potencialidades e limitações do curso como um espaço 

de formação continuada. 

Para desenvolver as ações propostas, realizamos um curso de 

formação continuada para professores de Biologia e de Ciências 

Naturais que lecionam na educação básica no município de Jequié - BA 

e entorno e alunos em formação inicial do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UESB, campus de Jequié-BA. Como estratégia de 

investigação, utilizamos a metodologia de pesquisa do tipo intervenção. 

Com intuito de darmos conta de nossos propósitos, estruturamos 

o trabalho em cinco partes: 1) Referencial Teórico, 2) Delineamento 
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Metodológico, 3) Análise e discussão dos resultados, 4) Considerações 

finais e 5) Conclusão.  

O primeiro capítulo é constituído por seis subseções abordando 

o referencial teórico apropriado e necessário ao desenvolvimento do 

trabalho que serão especificadas a seguir: 

Na primeira seção abordamos a formação de professores e os 

diversos modelos que embasam a prática pedagógica. Discutimos o 

princípio da reflexão e as críticas que perpassam esse conceito.     

Na segunda, pontuamos os fatores que interferem na formação 

inicial e continuada dos docentes e também discutimos os saberes que 

movem os professores em seu fazer diário. Apontamos que os cursos de 

formação em sua elaboração devem considerar os conhecimentos 

produzidos e apresentados pelos docentes já que são eles que convivem 

com os problemas do dia a dia da sala de aula e conhecem a realidade 

das unidades escolares.  

Na terceira, tratamos dos desafios para o ensino de Ciências em 

integrar o conteúdo do bioma caatinga em sala de aula. Discorremos 

sobre a importância de domínios de conhecimentos necessários à 

profissão e da busca pela ressignificação do saber por parte do 

professor, em sua formação continuada. Apresentamos alguns estudos 

feitos com docentes que buscam conhecer os seus entendimentos sobre 

o bioma caatinga. 

Na quarta, apresentamos de forma detalhada toda a 

caracterização da caatinga, abordando seus aspectos geomorfológicos, 

clima, vegetação e fauna. Discutimos também os endemismos de fauna 

e flora e estratégias adaptativas destas espécies. 

Na quinta seção discorremos sobre a importância de preservação 

e conservação da caatinga, apresentamos as modificações antrópicas 

que o bioma vem sofrendo e as consequências que estes fatores trazem 

para a sua biodiversidade. 

Na sexta e última seção desse capítulo tratamos do município de 

Jequié, seus principais biomas e os impactos de degradação que o 
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município vem passando. 

No segundo capítulo dedicamos à apresentação do delineamento 

metodológico que adotamos para a investigação. Apontamos uma 

proposta inicial de elaboração, aplicação e análise dos instrumentos de 

pesquisa que utilizamos para a obtenção dos dados; as ações 

desenvolvidas durante a elaboração e o desenvolvimento do processo 

de intervenção. 

No terceiro capítulo abordamos os resultados obtidos e 

discussões procedentes do processo de intervenção. Para isso, 

analisamos os questionários apresentados aos professores no primeiro 

dia do encontro, atividades desenvolvidas durante o curso, os projetos 

de intervenção elaborados pelos participantes, avaliações processual do 

curso e o questionário final aplicado no último encontro. 

O quarto capítulo discute a importância desse trabalho para meu 

crescimento pessoal, profissional e acadêmico 

O quinto capítulo traz as ideias gerais sobre o trabalho e 

posicionamentos frente à elaboração, desenvolvimento e conclusão 

dessa pesquisa. 
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CAPÍTULO I 
REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Para desenvolver o conjunto de conceitos e revisões que compõem a 

fundamentação teórica, buscamos resgatar as discussões mais recentes sobre as 

bases que sustentam os cursos de formação de professores, destacando a 

importância do princípio continuum e da reflexão como elemento fundamental 

na promoção de nexos ao longo da vida profissional docente. 

Assim também, pontuamos sobre diversos fatores limitantes dos cursos 

de formação inicial e continuada de professores e possíveis abordagens que 

podem provocar melhorias nesses cursos. Discutimos sobre a importância de 

recorrência aos saberes docentes como elemento primordial na fundamentação 

da formação profissional, já que os professores são dotados de habilidades e 

saberes que se mobilizam em sua prática pedagógica. 

Em seguida, debatemos sobre as dificuldades apresentadas pelo ensino 

de ciências em integrar assuntos do cotidiano dos alunos nas aulas, 

problematizando situações e discutindo soluções possíveis de serem 

alcançadas. Neste caso, buscamos abordar a problemática enfrentada pela 

caatinga, bioma no qual estamos inseridos. 

Discorremos também sobre toda a caracterização da caatinga e aspectos 

da sua fauna e flora, além de pontuar sobre a necessidade de preservação e 

conservação do bioma devido às intensas modificações antrópicas que vêm 

ocorrendo. 

Por fim, abordamos sobre o município de Jequié, discutindo os impactos 

ambientais dos biomas em que ele está inserido. 

 

1.1. CONCEPÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

As mudanças esperadas na educação são muito tímidas e presenciamos 

constantemente situações que permanecem há anos como, por exemplo: grande 

índice de analfabetismo, evasão escolar, descontentamento docente, violência 

nas escolas etc. Estas situações levam a entender que as políticas reformistas 

não têm dado conta de responder aos problemas enfrentados no âmbito do 

espaço formal. 
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Conforme Imbernón (2010), a educação ainda tem como base a 

concepção do conhecimento científico como imutável, que serve de paradigma 

para a ciência moderna. Neste caso, estas percepções fundamentam os cursos 

de formação de professores “vistas pelo modelo da racionalidade técnica, como 

aplicação de regras advindas da teoria e da técnica à prática pedagógica” 

(MIZUKAMI e col., 2010, p. 11). 

É preciso analisar que a sociedade tem atravessado períodos de 

mudanças em toda sua estrutura, seja familiar, religiosa, política, institucional, 

dos meios de comunicação etc., e que se refletem novas formas de viver, pensar, 

sentir e agir. Essas transformações, além de provocar mudanças de atitudes, 

exigem mudanças também nas concepções de conhecimento. 

Portanto, não dá mais para se pensar em uma educação transmissivista, 

através da qual imperem os modelos tradicionais de aplicabilidade técnica e de 

conhecimentos prontos e acabados, pois assim como vêm ocorrendo mudanças 

em toda a sociedade, também acontecem na educação e com a concepção de 

conhecimento que fundamenta suas ações. Neste sentido, a racionalidade 

prática representa o modelo capaz de auxiliar os professores em sua formação, 

pois propõe outra perspectiva de formação em que a cidadania se materializa.  

Logo, acreditamos que a formação de professores deve acompanhar o 

profissional em toda a sua caminhada docente expandindo-se a ideia de que 

seja feita a partir de momentos formais de “reciclagens”1 ou cursos de curta 

duração para aquisição de conhecimentos científicos, que, apesar de serem 

importantes para a formação do educador, não são suficientes para provocar 

uma reflexão mais profunda sobre determinados significados necessários ao 

ofício docente. Garcia (1999) enfatiza que estes momentos, mesmo sendo 

diferenciados por fases curriculares, deverão manter princípios éticos, didáticos 

e pedagógicos comuns e precisa acontecer ao longo de sua carreira, desde a 

formação inicial. A reflexão é uma atividade contínua interativa, acumulativa 

juntando diversas formas de conhecimentos e aprendizagens.  

Em referência a este princípio, Mizukami e col. (2010) discutem a 

importância da ideia de um processo que deve acompanhar os cursos de 

                                                           
1
 No sentido de atualização, de ampliação dos conhecimentos existentes 
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formação entendendo-se que as fases se complementam, mas não se finalizam, 

pois o conhecimento é passível de modificações e sofre interferências de 

diversos fatores no seu percurso. 

A ideia de processo e, portanto, de continuum obriga a 
considerar a necessidade de estabelecimento de um fio 
condutor que vá produzindo os sentidos e explicitando os 
significados ao longo de toda a vida do professor, garantindo, 
ao mesmo tempo, os nexos entre formação inicial, a continuada 
e as experiências vividas. A reflexão é vista como elemento 
capaz de promover esses nexos (MIZUKAMI e col. 2010, p. 16). 

Entretanto, observa-se que a formação profissional tem buscado formar 

educadores técnicos capazes de reproduzir os conhecimentos científicos na sala 

de aula. Dessa maneira, segundo Imbernón (2010), ainda predominam políticas 

e formadores que praticam com afinco e entusiasmo uma formação 

transmissora e uniforme, com predomínio de uma teoria descontextualizada, 

válida para todos sem diferenciação, distante dos problemas práticos e reais e 

fundamentados em um educador ideal que tem uma problemática sempre 

comum. 

Assim, é passível de entendimento muitas posturas adotadas pelos 

professores, que praticam com precisão guias e receituários em sua sala de aula, 

pois as abordagens da prática que foram construídas no decorrer da carreira 

docente tolheram a autonomia profissional, levando-os a utilizar uma prática 

reprodutiva ao invés de criativa. 

Em relação a isso, Contreras (2002) justifica que o processo da educação 

não pode ser determinada a partir de fora, pois são os próprios profissionais do 

ensino que conhecem suas necessidades reais e vivenciam os problemas no seu 

cotidiano. Para esses problemas não existem receitas prontas devido as suas 

múltiplas e divergentes causas e, portanto, os cursos de formação baseados na 

racionalidade técnica não dão conta de respondê-los.    

Então, torna-se necessário questionar a forma como esse modelo vem se 

aplicando, preocupando-se mais com as atualizações científicas e provocando a 

separação entre teoria e prática avaliando o professor como um mero aplicador 

técnico e ignorando seu saber e fazer pedagógico, assim, “esse tipo de 

racionalidade não representa soluções para os problemas educativos, porque a 
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realidade educacional e as situações de ensino comportam aspectos que se 

situam além de problemas instrumentais” (MIZUKAMI e col., 2010, p. 15). 

Nesse sentido, acreditamos que a racionalidade prática seja um modelo 

que melhor responde às necessidades educacionais visto que ela se configura 

como um procedimento utilizado na busca reflexiva das ações docentes para a 

melhoria da educação.   

A ideia de continuum está fundamentada no estabelecimento de 

construção processual dos “pensamentos, percepções e estímulos centradas na 

tomada de decisões para processar, sistematizar e comunicar a informação. 

Desse modo, assume importância a reflexão sobre a prática em um contexto 

determinado” (IMBERNÓN, 2010, p. 41). 

Portanto, o princípio reflexivo torna-se um fator importante nos cursos 

de formação e nas práticas docentes ao incentivar os professores a pensar nas 

suas atitudes, se comprometerem seriamente com sua profissão, serem 

investigativos, incentivando-os na tomada de decisões e a terem opiniões 

próprias e críticas.    

Nas discussões sobre o conceito de reflexão, Schön (2000) tem sido 

considerado um autor de grande importância. Para ele um profissional 

reflexivo deve: 

Estar atento aos padrões de fenômenos, ser capaz de descrever 
o que observa, estar inclinado a propor modelos ousados e, às 
vezes, radicalmente simplificados de experiência e ser 
engenhoso ao propor forma de testá-los que sejam compatíveis 
com os limites de um ambiente de ação (p. 234). 

E também, 

Profissionais, instrutores e professores das disciplinas serão 
chamados a desenvolver vários tipos de reflexão que 
transcendem a prática educacional normal. Os profissionais 
terão de aprender a refletir sobre suas próprias teorias tácitas. 
Os professores das disciplinas, sobre os métodos de 
investigação, os instrutores, sobre as teorias e os processos que 
eles trazem para sua própria reflexão (p. 237). 

Portanto, a reflexão parte de uma preocupação de como os professores 

avaliam suas práticas em sala de aula, levando em consideração suas teorias, 

experiências de vida, crenças e de como eles fazem as inferências sobre suas 

ações. Mizukami e col. (2010, p. 49) apontam que “a reflexão oferece aos 
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professores a oportunidade de tornarem-se conscientes de suas crenças e das 

hipóteses subjacentes a suas práticas, possibilitando o exame de validade de tais 

práticas na obtenção de metas estabelecidas”. 

O conceito de reflexão envolve um triplo de movimentos como: o 

conhecimento na ação, reflexão na ação e a reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação. 

O conhecimento na ação carrega um saber que está presente nas ações 

profissionais, portanto, está na ação em si e pode ser definido como um 

“conhecimento tácito que se ativa na ação, na utilização de instrumentos ou 

objetos, procedimentos” (PÉREZ GOMES, 1998, p. 370), revelando-se por meio 

de ações que acontecem de formas espontâneas e habilidades no momento de 

agir.  

A reflexão na ação se relaciona com a ação presente, na qual há um 

pensamento sobre o que se fez no mesmo tempo da ação, acontece em um 

período de tempo que “varia com o contexto e durante o qual ainda se pode 

interferir na situação em desenvolvimento, nosso pensar serve para dar nova 

forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos” (SHÖN, 2000, p. 32). 

A reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação pode ser entendida 

como uma análise que o sujeito realiza posteriormente sobre a sua própria ação.  

Na reflexão sobre a ação, o profissional prático, liberado das 
restrições, demandas e urgências da própria situação prática, 
pode aplicar de forma tranquila e sistemática seus instrumentos 
conceituais e suas estratégias de busca e análise na 
compreensão e valorização da reconstrução prática (PÉREZ 
GOMES, 1998, p. 371).  

De acordo com o autor, esse tipo de reflexão é muito importante para o 

processo de aprendizagem permanente da formação profissional, já que 

permite que se façam questionamentos individuais ou coletivos sobre as 

situações problemáticas enfrentadas e de todo o contexto onde elas acontecem.     

Então, a aplicação dos princípios reflexivos deve considerar os valores, 

percepções e crenças que os professores têm sobre o ensino, sobre a disciplina 

que lecionam, do conteúdo apresentado no currículo, os alunos e a 

aprendizagem. O ensino tem a base da prática em sala de aula, enquanto que a 

reflexão oferece aos professores a possibilidade de conscientizarem-se de suas 
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crenças, práticas e oportunizando o exame de suas ações (MIZUKAMI e col., 

2010). 

Algumas críticas surgiram em torno do conceito de professor reflexivo 

estabelecido por Shön. Para Pimenta (2002), o termo carrega certo praticismo 

que bastaria a prática para que o saber docente fosse construído. Neste sentido, 

“somente a reflexão não basta, é necessário que o professor seja capaz de tomar 

posições concretas para reduzir tais problemas” (PIMENTA, 2002, p. 23).  

Para Libâneo (2002), a reflexividade é uma característica dos seres 

racionais conscientes, portanto todos os seres humanos são reflexivos por 

natureza. Empregá-lo não significa afirmar que o professor estará refletindo o 

tempo inteiro sobre tudo ininterruptamente, pois em suas atividades diárias 

sempre irá existir a rotina. Deve-se então, buscar um equilíbrio entre a reflexão 

e a rotina. 

Contreras (2002) também tece críticas a esse modelo, argumentando que 

nele desconsidera-se o contexto social e institucional, identificação entre ação e 

pensamento e não se valoriza o conhecimento teórico e cultural como marcas 

importantes de comportamento. Além disso, se dá pouca ênfase ao trabalho 

coletivo e à influência que a educação exerce na sociedade. 

Liston e Zeichner (1991) citados por Contreras (2002, p. 139), ponderam 

sobre o enfoque de Shön, avaliando-o como reducionista e limitante por não 

considerar todo o conjunto institucional e propor a prática reflexiva de forma 

individualizada ao invés de coletiva.   

[...] a prática reflexiva competente pressupõe uma situação 
institucional que leve a uma orientação reflexiva e a uma 
definição de papéis, que valorize a reflexão e a ação coletivas 
orientadas para alterar não só as interações dentro da sala de 
aula e na escola, mas também entre a escola e a comunidade 
imediata e entre a escola e as estruturas sociais mais amplas 
(LISTON e ZEICHNER, 1991, p.81 apud CONTRERAS, 2002). 

Então, Libâneo (2002) destaca a importância de que a reflexão sobre a 

prática seja feita a partir da apropriação de teorias das práticas de ensino, 

auxiliando o professor a compreender o seu próprio pensamento, ajudando-o a 

refletir de modo crítico sobre sua prática, aprimorando seu modo de agir e 

internalizando novos instrumentos de ação. 
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A partir deste quadro teórico, quando buscamos fazer menção a 

importância da abordagem do professor reflexivo nos cursos de formação 

inicial e continuada de professores, fica evidenciada a necessidade da realização 

de uma articulação das práticas docentes reflexivas e práticas cotidianas em 

contextos mais amplos, considerando o ensino como prática social concreta.  

1.2. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES 

Mizukami e col. (2010) discutem como a formação inicial de professores 

ainda é idealizada pelos moldes da racionalidade técnica, institucionalizada no 

currículo profissional, em que o verdadeiro conhecimento está nas teorias e 

técnicas da ciência básica e aplicada. Por estes princípios, as disciplinas de 

cunho específicos e técnicos são as primeiras a serem oferecidas e, 

posteriormente, se dá o uso da teoria e das habilidades necessárias ao exercício 

docente. 

Nesse caso, o currículo formativo do futuro professor não prioriza 

experiências interdisciplinares que permitam a integração de conhecimentos 

das diversas disciplinas e pouco auxilia os discentes na redefinição de conceitos 

e na capacidade de analisar criticamente sobre a complexidade dos processos 

educativos. 

Portanto, é necessário que os cursos de licenciatura forneçam as bases 

para a construção de conhecimentos pedagógicos especializados que 

acompanharão os docentes durante seu exercício profissional, permitindo uma 

socialização com os princípios da profissão. Na perspectiva de Imbernón (2010): 

[...] não se trata, pois, de aprender um ofício no qual 
predominam estereótipos técnicos e sim de aprender os 
fundamentos de uma profissão, o que significa saber por que se 
realizam determinadas ações ou se adotam algumas atitudes 
concretas, e quando e por que será necessário fazê-lo de outro 
modo (IMBERNÓN, 2010, p. 67). 

Partindo desse pressuposto, concordamos com a ideia do autor, pois os 

futuros professores, em sua atividade docente, irão se basear nos modelos 

aprendidos durante sua formação, ou seja, reproduzirão como foram ensinados, 

acriticamente e priorizando a transmissão de conhecimentos.  
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De acordo Mizukami e col. (2010), as políticas públicas com o intuito de 

provocar melhorias na educação, ao invés de buscar mudanças na formação 

inicial, preferem investir em capacitação em serviço, por meio de cursos de 

curta duração que em sua maioria, não priorizam a visão pedagógica e crítica, 

fundamental para todos os docentes e importante para que eles apresentem um 

bom desempenho na sala de aula, ao auxiliar os discentes a investigar, refletir 

criticamente, identificar e resolver problemas.   

Portanto, a formação inicial torna-se muito importante no continuum que 

configura a formação dos professores, o qual é dificultado pelas políticas 

educacionais mais recentes. Esse processo inicial deve ajudar o professor a 

assumir a “tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando reflexivamente 

e com o rigor necessário para evitar cair no paradoxo de ensinar a não ensinar” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 69). 

Imbernón (2009) traz discussões importantes sobre o papel dos cursos de 

formação de professores nas políticas públicas de educação, sendo considerados 

fundamentais para alcançar o sucesso nas reformas educativas. Nessas práticas, 

já não se buscam estabelecer estruturas e propostas coerentes que possibilitem 

inovações nos processos educativos das instituições de ensino, pois consideram 

que os cursos de formação por si só já darão conta de solucionar os problemas 

educacionais.  

Os cursos de formação precisam considerar a contextualização de cada 

instituição educativa, já que as adversidades enfrentadas por cada uma são 

diferentes e, consequentemente, vivem momentos e histórias distintas. Neste 

caso, as soluções para os problemas não podem ser tratados de uma forma 

única. Com relação a isso, Imbernón (2009) aponta que com um pensamento 

linear para a educação é difícil descobrir outras maneiras de ver a educação e de 

interpretar a realidade.    

Além do mais, concordamos com as ideias de Contreras (2002) sobre a 

importância de resgatar a base reflexiva da atuação profissional, com o objetivo 

de entender a forma em que realmente se abordam as situações problemáticas 

da prática, procurando recuperar como elemento legítimo e necessário algumas 
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competências que a partir da racionalidade técnica ficaram submissas ao 

conhecimento científico e também excluídas de seu parecer.   

Acreditamos, também, que a formação continuada dos professores 

precisa dar uma maior ênfase ao trabalho coletivo e em equipe, levando em 

conta os fatores da diversidade e da contextualização como um importante 

meio de melhorias das condições de trabalho e ensino dos professores, já que 

dessa forma pode-se facilitar as “capacidades reflexivas coletivas sobre a 

própria prática docente e cuja meta principal não é outra além de aprender a 

interpretar, compreender e refletir sobre a educação e a realidade social” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 72). 

Dessa forma, pensamos ser importante a união entre os docentes como 

uma maneira de fortalecimento das suas próprias práticas pedagógicas, pois o 

conhecimento profissional se materializa em um contexto complexo, tornando 

necessário que os professores pensem de forma mais coletiva sem negar as 

individualidades de cada um. Para Imbernón (2010), nesse contato com a 

prática educativa o conhecimento profissional se vê enriquecido com outros 

âmbitos: moral e ético, tomadas de decisões sobre o que deve ser feito em 

determinadas situações, disciplina, avaliação, habilitação etc. Essa crescente 

complexidade social e educativa facilitaria um maior intercâmbio entre os 

pares, favorecendo atitudes menos egocêntricas entre os docentes e 

posicionamentos mais coletivos, superando as limitações de aplicação técnica 

em sala de aula que está presente entre os professores.      

Além do mais, acreditamos que a subjetividade dos docentes precisa ser 

repensada nesses cursos, já que eles possuem saberes específicos que se 

mobilizam em suas práticas cotidianas. Esses saberes dizem respeito às crenças 

que os professores têm sobre como deve ser a sua missão educativa na escola. 

Em suma, supõe mudanças nas concepções e nas práticas vigentes num aspecto 

mais flexível e menos padronizado e tem como referência considerar os saberes 

docentes, visto que esta é uma profissão “que implica saberes e que um 

processo formativo, consequentemente demanda compreender como estes 

saberes são produzidos, integrados e utilizados na prática profissional” 

(GUIMARÃES, 2004, p. 49). 
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A este respeito, Tardif (2010) tece três considerações: I) reconhecer que os 

professores são sujeitos do conhecimento e que eles têm toda a competência 

para discutir sobre sua própria formação profissional; II) o trabalho dos 

professores exige conhecimentos específicos a sua profissão, portanto, a 

formação de professores deveria basear-se nestes conhecimentos; III) a 

formação geralmente é organizada em lógicas disciplinares, especializadas e 

fragmentadas não tendo relação entre si e funcionando de forma distinta e 

individualizada. 

Vale ressaltar que a maioria das disciplinas ofertadas nesses cursos 

geralmente não faz relação entre o ensino e as realidades cotidianas em que os 

docentes convivem, expondo teorias de pessoas que muitas vezes nunca 

conviveram com as realidades de uma escola e nem demonstram interesse de 

conhecê-la, pois as consideram corriqueiras e técnicas. Neste caso, é mais do 

que normal que este tipo de formação não agregue nenhum tipo de valor 

simbólico e prático ao professor.  

Com relação ao terceiro item, o autor faz algumas críticas aos cursos de 

formação inicial que centram na formação disciplinar do futuro professor e 

oferecem algumas disciplinas de âmbito pedagógico geralmente mais para o 

final do curso, em que o estudante deverá estagiar na educação básica e 

apresentar seus conhecimentos necessários para acompanhá-lo quando ele 

estiver atuando como professor regente. 

Em virtude disso, consideramos de grande valia que os professores 

tenham voz ativa em sua formação já que eles são sujeitos de habilidades e 

conhecimentos e apresentam saberes importantes que movimentam o seu fazer 

pedagógico, do mesmo modo, o seu trabalho cotidiano não é apenas um lugar 

de aplicação de saberes produzido por outros, mas também um espaço de 

construção e mobilização de saberes que são produzidos pelos próprios 

docentes. 

Avaliamos o professor como um agente dinâmico do processo 

educacional, que apesar de não ser o único, se configura como um importante 

mediador da cultura e dos saberes escolares, capaz de provocar mudanças 

importantes na educação, já que está presente no contexto do ensino e conhece 
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os seus verdadeiros problemas. Neste caso, deve ter a permissão de tomar 

decisões educativas e desenvolver o currículo em uma conjuntura determinada, 

elaborando projetos e tomando decisões de forma coletiva e participativa. 

Defendemos a necessidade de melhorias das condições de trabalho para 

os docentes e mudanças tanto no âmbito curricular quanto no organizativo das 

unidades de ensino, dando possibilidades para que os docentes possam atuar 

de forma mais autônoma e independente e estabelecendo novas aprendizagens 

que não visem apenas melhorias na sala de aula, mas que observem todo um 

contexto em que se processa a educação, permitindo o exercício da profissão 

com mais tranquilidade e confiança. A formação, então, será autêntica quando 

contribuir para o desenvolvimento profissional do professor tanto em seu 

ambiente de trabalho quanto nas suas aprendizagens profissionais e superar o 

campo das abordagens técnicas para abranger os âmbitos pessoal, profissional e 

social.  

1.3. DESAFIOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA – 

CONTEXTUALIZANDO O CONTEÚDO CAATINGA NA SALA DE 

AULA  

O ensino de ciências, apesar de apresentar muitos avanços, ainda tem 

sido desenvolvido como transmissivista e mecanicista, e a apropriação dos 

conteúdos científicos muitas vezes se dá de forma acabada e inquestionável, 

mantendo um distanciamento entre as compreensões dos fenômenos que 

deram origem a determinada teoria. No entanto, há que se questionar a própria 

compreensão do ensinar e do aprender que se dá de forma acrítica, muitas 

vezes não se preocupando com a formação do estudante enquanto cidadão que 

deve participar de decisões importantes e questionar sobre situações que não 

achar conveniente. 

Neste sentido, concordamos com Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2007) ao afirmarem que o professor em sua prática deve buscar construir o 

entendimento do processo de produção do conhecimento ressaltando-o como 

uma atividade humana, construída historicamente, portanto, incerto e instável. 

Trivelato (2003) também pondera que o ensino deve levar os estudantes a 
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construir o seu conteúdo conceitual, possibilitando a argumentação e 

questionamentos na construção de saberes.  

De acordo com Gil Pérez e Carvalho (2006), o professor de ciências tem 

necessidades formativas fundamentais para que ele desempenhe bem o seu 

trabalho em sala de aula. Uma dessas necessidades é conhecer bem a matéria 

que ensina. Este conhecimento não se refere apenas ao conteúdo da mesma, 

mas, do conhecimento da sua história, construção, epistemologia, para que 

assim se evitem visões dogmáticas sobre a ciência.  

Além disso, os autores apontam que o professor precisa questionar as 

ideias de senso comum sobre o ensino e aprendizagem das ciências e analisar 

de forma crítica o ensino tradicional que apresentam alguns princípios 

norteadores de suas práticas, que se repetem há anos. Essas práticas têm sido 

interrogadas, pois se demonstram pouco eficientes e não contribuem para a 

construção crítica sobre os conceitos científicos, portanto mantém “uma 

transmissão de conhecimentos e destrezas que, contudo, têm demonstrado 

reiteradamente suas insuficiências na preparação de alunos e dos próprios 

professores” (GIL PÉREZ e CARVALHO, 2006, p. 14). 

É importante assinalar que não é fácil para muitos docentes, que foram 

alunos desse mesmo sistema caracterizado como transmissivista e acrítico, 

ampliar sua consciência sobre sua própria prática e sobre o ensino como um 

todo, assumindo posturas inovadoras e críticas, mas, é fundamental perceber 

que mudanças ocorreram e continuam acontecendo na sociedade com o 

processo de globalização, e com isso muitos conceitos e percepções que se 

tinham sobre a Ciência passaram a ser questionados. Neste caso, o educador 

precisa auxiliar seus alunos a enfrentarem os desafios postos pelas novas 

tecnologias, capacitando-os para que tenham acesso a novas ferramentas 

relevantes para a sua formação. 

Para Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), é fundamental, todavia, 

que os professores apresentem uma postura crítica em relação à Ciência, 

buscando compreender os fenômenos, as construções teóricas, compreendendo 

que as produções cientificas são passíveis de questionamentos, pois a produção 
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de conhecimento é uma atividade humana sócio-historicamente determinada e 

consequentemente sofrem influências tanto externas quanto internas. 

Por isso, acreditamos que os professores devem trabalhar de forma 

coletiva e buscar a sua formação permanente para que tenham condições 

suficientes de “enfrentar a nova realidade de uma sociedade globalizada, com 

novas formas de expressão, novas crenças e valores, novas expectativas e um 

novo contexto sociofamiliar” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2007, p. 33). Para isso, Gil Pérez e Carvalho (2006), sinalizam a importância da 

oferta de cursos de formação continuada que busquem a integração dos 

conteúdos das disciplinas com os resultados das pesquisas sobre práticas que 

foram bem sucedidas.  

É necessário, portanto, um maior intercâmbio entre a pesquisa em Ensino 

de Ciências e o Ensino de Ciências, buscando divulgar e debater os resultados 

obtidos nas pesquisas, como forma de auxiliar os professores a refletirem suas 

práticas docentes em prol de uma maior qualidade no ensino. No entanto, para 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2007), apesar dos avanços obtidos nas 

instituições universitárias, que apresentam grupos de pesquisas na área e 

algumas conquistas alcançadas coletivamente, ainda persistem dificuldades de 

aproximações entre esses dois pólos.    

Com relação ao uso do livro didático como único instrumento utilizado 

por alguns professores na preparação de suas aulas, Gil Pérez e Carvalho (2006) 

discutem que o educador não poderá ficar refém a usar apenas essa fonte, além 

disso, o seu uso deve ser feito de forma consciente e crítica, levando em 

consideração suas limitações e deficiências. Assim, existe um universo 

relativamente grande de outras opções que poderão enriquecer o repertório de 

discussões dos conteúdos na sala de aula tais como: livros paradidáticos, 

revistas, jornais CD-ROMs, TVs educativas e de divulgação científica, entre 

outros, que de forma planejada poderão provocar melhorias para o processo 

ensino e aprendizagem. 

Nesse aspecto, Cachapuz e col. (2005) partem do pressuposto de que o 

ensino de ciências deve ser mais provocativo e problematizador, levando os 

educandos a se interessarem pelas ciências a partir de discussões que 
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perpassam no seu dia a dia, discutindo fatos de “emergência” para que dessa 

forma ajudem os atuais e futuros cidadãos na compreensão dos problemas que 

perpassam na sociedade e construir futuros alternativos.  

Nessa discussão sobre o ensino de Ciências, uma das temáticas 

relevantes diz respeito ao bioma caatinga. Em estudo feito por Santos, Chagas e 

Souza (2012) discute-se que embora esse conteúdo esteja nas propostas 

curriculares de ciências na educação básica e nos livros didáticos é, geralmente 

pouco abordado, pois os professores, na maioria das vezes, desconsideram a 

sua importância em detrimento de outros assuntos e julgam que o tempo é 

insuficiente para se trabalhar todo o conteúdo de ciências. Quando ocorre o 

ensino deste bioma nas escolas de educação básica é pontual e pouco 

provocativo. 

Em um trabalho feito por Lucas, Nóbrega e Medeiros (2008) com 

discentes do ensino fundamental II e médio de Patos-PB, observou-se que a 

maioria desconhecia a localização e a importância do bioma Caatinga, embora 

citasse espécies da fauna e flora, sendo que muitas não eram nativas. 

Para diagnosticar os conhecimentos dos docentes sobre as problemáticas 

ambientais do bioma caatinga e do rio Taperoá e as concepções deles sobre 

meio ambiente e educação ambiental, Abílio, Florentino e Ruffo (2010) 

realizaram um curso de formação continuada com professores, tendo como eixo 

norteador o bioma caatinga e utilizaram de vários métodos de coleta de dados. 

Puderam constatar que os docentes apresentam dificuldades e sentem-se 

inseguros para tratar dos temas com seus alunos, mas, reconhecem a 

necessidade da implementação de ações voltadas para a conservação do bioma.  

Sobre as ideias dos educadores, no artigo de Araújo e Souza (2011) foram 

sondados os conhecimentos de professores de Ciências e Química sobre os 

problemas ambientais na região do Cariri paraibano, área mais seca da 

caatinga. Constatou-se que os educadores apresentam conhecimentos básicos 

sobre os problemas de desertificação do local e da extinção das plantas nativas, 

porém não inserem estas questões em suas aulas. Na pesquisa de Luz e col. 

(2009) observou-se que os professores possuem pouco conhecimento para 

auxiliar seus alunos em um melhor entendimento das características ecológicas 
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da caatinga e na construção de ações visando o seu uso sustentável. De acordo 

Santos, Chagas e Souza (2011), esta dificuldade no ensino pode ser 

compreendida entre outras coisas, pela pouca discussão e problematização 

sobre essa temática na formação inicial e continuada de professores de Ciências 

e Biologia.  

Nessa perspectiva, podemos questionar a validade dos conhecimentos 

científicos oferecidos e suas contribuições para uma vida em sociedade mais 

harmoniosa com os outros e com o ambiente em que vivemos, pois assim como 

discutimos anteriormente, os professores devem ser capazes de ajudar seus 

alunos a construir o conhecimento por meio da reflexão e questionamentos 

sobre a Ciência. Além disso, o ensino da Ciência deve ter por objetivos romper 

com as práticas memorísticas e de repetições de respostas que se dão de formas 

acabadas, para o desenvolvimento de uma percepção crítica e de 

reconhecimento do papel que a Ciência desempenha no nosso dia a dia.  

1.4. CONCEITOS, IMPORTÂNCIA E LOCALIZAÇÃO DA CAATINGA 

A caatinga, bioma2exclusivamente brasileiro, estende-se por grande parte 

do nordeste do Brasil, incluindo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a 

maior parte da Paraíba e Pernambuco, sudeste do Piauí, oeste de Alagoas e 

Sergipe, região norte e central da Bahia e norte de Minas Gerais (PRADO, 2003). 

É uma das maiores e mais distintas regiões brasileiras e compreende, 

aproximadamente, 735.000 km2, representando 70% da região nordeste e 13% 

do território nacional. 

Segundo Prado (2003), o seu nome é originado do Tupi-Guarani, 

correspondendo a floresta branca, devido a seu aspecto na estação seca, quando 

as folhas caem e apenas os troncos brancos e brilhosos das árvores e arbustos 

permanecem na paisagem seca. É uma região exclusivamente brasileira com um 

considerável número de espécies endêmicas, embora os estudos zoológicos e 

botânicos ainda sejam escassos. 

                                                           
2 Categorias empregadas para classificar os grandes tipos de vegetação de um ecossistema 
(RICKLEFS, 2012, p. 78). 
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Conforme Sá, Riché e Fotius (2003), alguns equívocos foram criados em 

torno da biodiversidade da caatinga, ao afirmá-la como homogênea, pobre em 

espécies e endemismos e com poucas alterações antrópicas. No entanto, 

constatou-se a partir de alguns estudos que o bioma apresenta uma diversidade 

muito grande de paisagens questionando a ideia de paisagem uniforme e pouco 

diversificada, e se constituindo como extremamente diverso, tanto do ponto de 

vista de seus recursos naturais como da sua dinâmica social. 

O bioma ainda está entre um dos mais ameaçados do Brasil e, de acordo 

Barros (2003), boa parte da sua superfície já foi bastante modificada por ações 

antrópicas. Além disso, muitos estados são carentes de medidas de conservação 

da sua diversidade, sendo muito difícil encontrar remanescentes da vegetação 

nativa com tamanhos expressivos. 

1.4.1. Geomorfologia da caatinga 

De acordo Gonçalves (1982), os solos da caatinga são pedregosos e rasos, 

com a rocha mãe escassamente decomposta a poucas profundidades e muitos 

afloramentos de rocha maciça. Apresentam altas taxas de evapotranspiração, 

baixa pluviosidade, altos teores de sais solúveis, ocasionando o aparecimento 

de crostas brancas na superfície e sendo muito suscetíveis a erosão. 

A pressão demográfica no semiárido do nordeste do Brasil elevou 

expressivamente o uso de produtos agrícolas e florestais aumentando a 

produção agrícola e provocando desmatamento indiscriminado da caatinga 

tendo como consequência a degradação do solo. O desmatamento para a 

formação de lavouras e a retirada de madeira na produção de lenha e carvão, 

associadas às queimadas para manejo inadequado do solo tem contribuído, 

juntamente com as secas prolongadas, para comprometer o equilíbrio ecológico 

desta região. Assim, a destruição da caatinga tem acelerado a erosão do solo e 

levando ao empobrecimento e assoreamento de mananciais (ALBUQUERQUE, 

LOMBARDI e SRINIVASAN 2001). 
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1.4.2. Clima 

Os climas da caatinga variam de semiáridos (81%), semiúmidos (16%) e 

úmidos (3%) e apresentam pluviometria concentrada em um único período (em 

média de 3 a 5 meses), com médias anuais em torno de 250 a 900 mm. As 

temperaturas anuais são elevadas, em torno de 26˚C a 29˚C (ALVES, 2007). 

Apresentam características extremas dentre os parâmetros 

metereológicos como a mais alta radiação solar, baixa nebulosidade, 

temperaturas altas, baixas taxas de umidade, evapotranspiração alta e 

precipitações baixas e irregulares. Na caatinga é comum também fenômenos 

catastróficos como secas e cheias que definem o modo de vida animal e vegetal 

singular dos habitantes do bioma (PRADO, 2003). 

1.4.3. Vegetação 

A caatinga apresenta uma diversidade de tipos vegetacionais e uma 

grande quantidade de espécies raras e endêmicas (GIULIETTI e col., 2003), 

podendo ser formada por florestas arbóreas e arbustivas com árvores e arbustos 

baixos sendo que muitos deles contêm espinhos e características de plantas 

xerofíticas, adaptadas a deficiência hídrica (PRADO, 2003). Esta variedade 

ocorre de acordo com as condições pedológicas e de clima de cada região.  

As caatingas nordestinas têm combinações de espécies 
xerofíticas, conforme as diferentes sub-regiões pedológicas e 
climáticas regionais. Ocorrem caatingas arbustivas herbáceas 
em setores de solos rasos e de média altitude (400 – 450 metros). 
Em setores rochosos e de solos líticos, descontínuos e com 
sucessivos lajedos, encontram-se caatingas de arboretas de 
folhas miúdas e espinhentas, entremeadas por cactáceas – nos 
lajedos, entretanto, concentram-se localmente todos os tipos de 
cacto existentes na região, tais como mandacarus, xiquexiques e 
coroas de frade, intercaladas com caraguatás (AB´SÁBER, 2006, 
p. 110). 
 

Estudos mostram que a maior diversidade da flora da caatinga está 

associada a grandes altitudes, principalmente, nas áreas rochosas, fato que pode 

ser justificado pela maior captação de umidade atmosférica sob forma de 

neblina ou chuvas. As terras baixas também apresentam riqueza de espécies de 
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plantas raras e endêmicas, porém, são ambientes mais frágeis devido à intensa 

utilização da atividade agropecuária (GIULIETTI e col., 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa que ilustra a distribuição original do bioma caatinga. 

Espécies como imburana de cheiro (Amburana cearensis); angico 

(Anadenanthera colubrina); mimosas, calumbíes e juremas (Mimosas pp); aroeira 

(Schinopsisbrasileinsis) a braúna, juazeiro (Ziziphisjoazeiro), icó (Capparacisyco) são 

típicas da vegetação da caatinga. Além dessas, é comum as cactáceas e 

bromeliáceas com grande suculência e as leguminosas que são bem 

representadas.  (PRADO, 2003; QUEIROZ, 2009). 

De acordo Tabarelli e Vicente (2003), a diversidade vegetacional que 

representa a caatinga é resultado da integração do clima e solo sendo que as 

combinações possíveis destes fatores são bastante elevadas, com isso, podem-se 

reconhecer em média 12 tipos distintos de caatinga despertando atenções 

especiais pelos exemplos fascinantes de adaptação aos habitas do semiárido. 

Para Alves (2007), estes 12 tipos de caatingas são facilmente reconhecidos 

no terreno, porém, é complicado definir sua distribuição geográfica, pois não 

existem limites nítidos entre um tipo e outro e estas mudanças se dão de forma 

gradual conforme as variações climáticas. Estes tipos de caatinga podem ser 

assim definidos: arbórea alta, arbórea média arbórea média ou baixa, arbustivo 

- arbóreo, arbustivo, arbóreo aberta, arbustiva baixa, arbustiva aberta, arbustiva 

aberta – baixa ou alta, arbustiva aberta baixa, arbustiva aberta e florestas 

riparias. 
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Todas estas formas de caatinga são degradadas pelas ações antrópicas 

alterando muito sua caracterização original. Dentre as atividades que se 

destacam podem ser citadas as de nível econômico ligado à produção agrícola, 

a pecuária e ao extrativismo mineral, onde na sua maioria, provocam o 

desmatamento indiscriminado da vegetação causando danos irreparáveis aos 

recursos hídricos, erosão, salinização e compactação dos solos, redução da 

diversidade biológica e da produção primária. Portanto, é muito difícil fazer 

afirmações quanto às paisagens originais e atuais da caatinga. 

1.4.4. Fauna 

A fauna da caatinga é caracterizada por animais com adaptações 

fisiológicas compatíveis com as condições climáticas da região. De acordo 

Drumond e col.,(2012), a fauna da caatinga é rica em endemismos, espécies 

migratórias e animais com hábitos noturnos. O estudo dos invertebrados ainda 

é muito pouco aprofundado, mas supõe que a quantidade de espécies seja bem 

rica, dentre eles, destacam-se os representantes que têm sido alvo de maiores 

estudos como as abelhas, cupins, formigas e outros insetos, muitos de 

características raras e endêmicas. 

Quanto à sua apifauna, a caatinga apresenta uma variedade pequena, 

comparadas a outros ecossistemas, mas a grande maioria das espécies 

recorrentes é endêmica e rara. As abelhas apresentam uma importância singular 

no bioma ao passo que são responsáveis pela maior frequência de polinização 

de sua vegetação (LEAL, TABARELLI e SILVA, 2003) e estão adaptadas aos 

diferentes tipos florais que lhes ofertam diversos recursos. Em período de secas 

extremas e chuvas nulas, quando ocorre uma diminuição da presença dos 

recursos florais é perceptível também uma redução das abelhas (ZANELLA e 

MARTINS, 2003), que migram a procura de alimentos, ficando apenas as 

espécies polinizadoras das bromeliáceas, cactáceas e espécies arbóreas.  

Dentre os grupos mais representativos na caatinga estão os insetos da 

ordem Coleoptera com números aproximados de 300.000 espécies descritas, 

representando 40% das espécies de insetos e 30% das espécies de animais desse 

bioma. Este sucesso pode estar atribuído às modificações morfofisiológicas que 
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os ajudam a diminuir a perda de água para o ambiente, além disso, o táxon 

apresenta uma abrangência ampla, com diversidade de hábitos alimentares e 

distribuição expressiva (IANNUZZI e col., 2003). 

Com relação à biota aquática, Rosa (2003) afirma que o conhecimento 

ainda é muito escasso, como também o é a sua conservação e já há registros de 

espécies ameaçadas de extinção. A sua ictiofauna revela a presença de 240 

espécies de peixes sendo que 9 delas são consideradas introduzidas e 136 

possivelmente endêmicas. A mais notável diversidade dos peixes da região 

encontra-se na bacia do rio São Francisco, abrigando também o maior número 

de espécies de peixes anuais e de outras espécies recentemente descritas 

(COSTA, 2002). 

Uma curiosidade são os peixes rivulídeos (ou anuais) com alto nível de 

especialização do seu ciclo de vida a ambientes secos vivendo em lagos sazonal, 

de aproximadamente 50 cm de profundidade, que secam completamente em 

momentos de estiagem. Como os ovos desses peixes são bem resistentes às 

secas, encontram condições propícias de eclosão quando o ambiente fica úmido 

novamente. Estas espécies têm sido muito ignoradas e pouco se sabe sobre sua 

biologia, apesar disso, já representam em média 23 espécies para a caatinga, 

todas endêmicas (ROSA, 2003), o que é um número expressivo de adaptações 

para as condições ambientais oferecidas pelo semiárido. 

Os peixes anuais têm passado por momentos de vulnerabilidade, pois 

muitas das poças que permitiam o seu desenvolvimento têm sido aterradas 

para construção de rodovias, urbanismo, crescimento do turismo, acarretando 

grandes prejuízos para estas espécies e a sua possível extinção (COSTA, 2002). 

As informações sobre anfíbios e répteis mencionam a existência no 

bioma, de 44 espécies de lagartos, 47 de serpentes, 4 de quelônios, 3 de 

crocodilianos e 47 de anfíbios, sendo que desses 15% são endêmicos da caatinga 

(RODRIGUES, 2003). 

As aves apresentam uma diversidade relevante, Pacheco e col., (2003) 

relatam a distribuição de 348 espécies registradas, estimando que cerca de 15 

delas e 45 subespécies sejam endêmicas da região. Dentre elas, estima-se que 20 

estão ameaçadas de extinção e nelas estão inclusas a extinta na natureza 
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ararinha-azul (Anodorhynchus hyacinthinus) e a arara-azul-de-lear 

(Anodorhynchus leari). 

Dentre as causas do desaparecimento destas aves, destaca-se o 

desmatamento, comprometendo os habitats destas espécies, além do tráfico 

ilegal que as capturam para viver em cativeiro. Com relação a este fator, foram 

criados diversos programas voltados à conservação e recuperação de habitats 

da ararinha-azul, considerada a espécie mais ameaçada do mundo, pois seus 

exemplares não existem mais na natureza e só podem ser encontrados em 

cativeiros especializados.  

Em virtude disso, foi firmada uma parceria de iniciativas privadas e 

governo federal, somando esforços junto à sociedade para que sejam 

desenvolvidas estratégias de recuperação da ararinha azul, por meio do Plano 

de Ação Nacional (PAN), propondo a adaptação de filhotes das aves ao habitat 

natural. Esta iniciativa prevê que até 2017 sejam soltas uma média de 20 

ararinhas (ICMBio, 2012). 

A mastofauna da caatinga é relativamente pobre e com baixa incidência 

de mamíferos. Apesar disso, pode-se encontrar no bioma a presença de, 

aproximadamente, 148 espécies, sendo 19 endêmicas. Sabe-se que este grupo 

não apresenta distribuição regular e tem áreas que se encontram riquezas de 

espécies maiores que outras. A maioria delas apresenta hábito noturno e 

tamanho corporal médio ou pequeno.  Dentre eles, os que apresentam maior 

distribuição nas áreas amplamente amostradas são os quirópteros abrangendo, 

em média, 50% dos mamíferos da caatinga (OLIVEIRA, GONÇALVES e 

BONVICINO, 2003). 

1.5. PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAATINGA 

A diversidade faunística da caatinga, assim como a sua flora apresenta-se 

de forma bem expressiva, principalmente pelos seus altos índices de 

endemismos. Isso nos leva a perceber que a caatinga, como qualquer outro 

bioma é bem heterogênea e concentra, em suas características, particularidades 

que para muitos estudiosos a torna vulnerável e relativamente frágil, quando 

observado suas condições climáticas e características do seu solo. Associada a 
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essas categorias, está a intensa exploração dos seus recursos naturais, 

conduzindo a extinção de muitas espécies e desertificação de grande parte de 

suas áreas.  

Para Silva, Tabarelli e Fonseca (2003) e Castelletti e col., (2003), as 

grandes modificações antrópicas da caatinga por meio das queimadas, 

desmatamentos, agriculturas, estão levando a salinização do solo e aumentando 

a evaporação da água, portanto, somente as espécies vegetativas adaptadas à 

caatinga têm impedido de levar o bioma a tornar-se um imenso deserto, além 

disso, apenas uma pequena parte da região apresenta áreas de proteção 

integral. 

Nobre (2011) reforça esta ideia falando de estudos sobre avaliação dos 

impactos e mudanças climáticas e a estabilidade dos biomas predominantes do 

Brasil que indicam a caatinga como um dos biomas mais ameaçadas e 

vulneráveis, o que posiciona a região Nordeste em um estado de alerta uma vez 

que ele é muito instável a mudanças climáticas.   

Estes fatores levam a uma grande preocupação para a humanidade, pois 

as implicações para o futuro da biodiversidade da caatinga são graves já que 

induzem mudanças das paisagens naturais e afetam diretamente as espécies, 

podendo provocar em consequência desequilíbrio ecológico e perdas de 

espécies únicas (CASTELLETTI e col., 2003). 

Além disso, estes fatores atingem diretamente as populações locais da 

região de caatinga que, em sua maioria, tiram seu sustento das suas atividades 

agrícolas. Estas populações já apresentam perdas com o regime irregular das 

chuvas na região e com o aquecimento global a tendência é tornar inviável 

qualquer cultura de plantio. 

É bom lembrar que estes impactos atingem inicialmente a população 

nordestina, mas com o passar dos tempos este problema se agrava para o 

restante da população. Ações neste sentido devem ser tomadas como medidas 

de prevenir não somente a perda de espécies da fauna e da flora com 

importância biológica incalculável, mas também a sobrevivência de boa parte 

da população brasileira.   
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Nobre (2011) aponta também que medidas estão sendo tomadas pelo 

Governo Federal por meio da criação de um sistema universitário e de pesquisa 

bastante abrangente para enfrentar as mudanças climáticas e os seus impactos 

na sociedade e aponta algumas direções de programas que podem ser criados 

com a população brasileira chamando todos a uma responsabilidade ambiental. 

Destacamos que é fundamental neste percurso recuperar as regiões 

degradadas e as que estão em riscos, além de promover a criação de áreas de 

proteção integral como metas também a atingir. 

Silva, Tabarelli e Fonseca (2003) apontam identificação de mais de oitenta 

áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade da caatinga. Essas áreas 

foram classificadas quanto a importância biológica como de extrema 

importância (27), muito alta importância (12), alta importância (18) e 

insuficientemente conhecida, mas de provável importância (25). Este estudo nos 

indica que são imprescindíveis medidas efetivas de conservação, pois muitas 

espécies da fauna e flora foram extintas e muitas outras estão correndo riscos de 

extinção. 

Identificando esta urgência, é constatado que para o bioma caatinga 

existem apenas 24 unidades de conservação, todas geridas pelo instituto Chico 

Mendes (ICMBio). Estas áreas são consideradas de rica biodiversidade e beleza 

cênica e foram criadas por decreto presidencial ou Lei.  

Dentre estas 24 unidades, encontra-se na Bahia 4 delas, destacadas por: 

Ariel Cocorobó situada no município de Euclides da Cunha com 7.473 hectares; 

Esec Raso da Catarina presente no município de Paulo Afonso com 99.772 

hectares; Parna da Chapada Diamantina com 152.000 hectares, centrada no 

município de Palmeiras e a Flona Contendas do Sincorá presente no município 

de Contendas do Sincorá e com extensão de 11.034 hectares (ICMBio, 2012). 

A unidade de conservação Flona Contendas do Sincorá dista do 

município de Jequié, aproximadamente, 100 km, contando com uma cobertura 

florestal de espécies predominantemente nativas de caatinga e tem por objetivo 

básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, 

com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas 

(SANTOS, 2009).  
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Em estudo recente na Flona, feito por Freitas e Borges (2011), foi 

observada a existência de 185 espécies de aves no local, representando uma 

grande diversidade da avifauna na unidade. O trabalho destaca também as 

espécies raras com risco de extinção e os níveis de ameaças que elas vêm 

sofrendo, trazendo muitas contribuições para o conhecimento das aves do 

bioma. 

De acordo Freitas e Borges (2011), nas caatingas que estão nos domínios 

da Bahia, encontram-se 283 espécies de aves, reforçando o entendimento da 

expressividade que representam as aves na Unidade de Conservação Flona. É 

válido ressaltar que assim como na Floresta Nacional de Contendas Sincorá 

encontra-se essa diversidade, em outras unidades também pode-se verificar 

valores expressivos de espécies. 

Este fator leva a um entendimento pertinente quanto à importância das 

Unidades de Conservação (UC’s) para os biomas brasileiros e de suas 

contribuições para os níveis de preservação da biodiversidade existente. É 

urgente, portanto, um maior investimento em criação de unidades de 

conservação, principalmente no bioma caatinga já que segundo Tabarelli e col., 

(2003) essas unidades onde se pode garantir uma maior proteção efetiva para o 

bioma, ainda são insuficientes em número e extensão. 

Embora saibamos da importância das UC’s para a conservação da 

biodiversidade brasileira, é necessário também salientar que muitas delas vêm 

passando por problemas funcionais, no entanto, além da criação de novas 

unidades, deve-se ter como metas a estruturação adequada das que já existem.  

Drumond e col. (2003) ressaltam ainda a necessidade da inclusão da 

caatinga como parte central das políticas públicas e que sejam incorporadas 

como tema relevante de decisões de diversos setores econômicos e da 

sociedade. Para isso, é necessário um conhecimento profundo sobre o bioma, 

levando em consideração as principais causas de degradação e extinção de 

espécies além de possíveis soluções para os problemas, pois dessa maneira 

serão mais concretas as formas de planejamento de ações para a recuperação 

das áreas degradadas. 
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É valido ressaltar que o conhecimento sobre a caatinga tem ainda muito a 

se aprofundar e de acordo Silva, Tabarelli e Fonseca (2003) ainda existem 

grandes áreas por ser estudadas e inventariadas como uma das estratégias de 

conservação, preservação e aprimoramento da gestão de políticas públicas para 

a biodiversidade.   

1.6. O BIOMA CAATINGA E O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E REGIÃO  

Com uma população de cerca de 151.895 habitantes e com área de 3.227 

km2  de acordo com dados do censo do IBGE de 2010, o município de Jequié 

localiza-se na região do Médio Rio de Contas, no centro – sul do estado e fica a 

365km da capital baiana. Está situado na zona limítrofe entre a caatinga e zona 

da mata e se destaca por possuir temperaturas elevadas durante quase todo o 

ano. 

Tem parte do seu território incluído no polígono das secas, 
sendo que sua temperatura oscila entre 13 e 36 graus, sendo 
que, no índice pluviométrico, a precipitação máxima observada 
na sede em 24h foi de 52,2mm. A cidade foi construída num 
patamar do planalto baiano e apresentam como coordenadas 
geográficas: a) 13º51´50” de latitude sul; b) 40º04´54” de 
longitude de W.Gr. Apresenta uma altitude média de 200 
metros acima do mar, a depender da localização do terreno 
onde se localizam os prédios e logradouros públicos (ARAÚJO, 
1997, p. 30). 

As terras de Jequié são distribuídas em uma zona de transição que fica 

entre a mata atlântica e a caatinga árida, sendo que a caatinga está presente no 

alto e médio Rio de Contas e apresenta solos salinos e vegetação xerófita. Nesta 

vegetação estão presentes diversas espécies típicas da caatinga como: 

umbuzeiro (Spondias tuberosa), espinheiro (Sideroxylon obtusifolium), aroeira 

(Schinus terebinthifolia), quipá (Opuntia inamoema), cabeça de frade (Melocactus 

zehntneri), macambira (Bromelia laciniosa), xique–xique (Pilosocereus gounellei). 

Na área úmida surge a área de cipó (mata de cipó) e os terrenos que fazem 

criatório de gado, cultivo de cacau, café e cereais (ARAÚJO, 1997). 

A cidade apresenta diversos rios, dentre eles, o Rio de Contas, 

Jequiezinho, Preto do Costa, Preto do Criciúma, além de diversos riachos, 

lagoas e córregos. Tem um potencial hidrográfico elevado e se destaca pela 
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presença da Barragem de Pedra que, em meio a caatinga, surge com um 

reservatório com grande volume de água. Sua profundidade chega a 65 metros 

e tem como principal finalidade o armazenamento de água doce, produção 

elétrica e manutenção de estoques pesqueiros (ARAÚJO, 1997, SEVERI e col., 

2010). Este ambiente também é o reduto da espécie endêmica da Bahia e 

ameaçada de extinção, a piaba-facão Lignobrycon myersi (CASTRO; JUCÁ-

CHAGAS, 2008). 

Com diversas potencialidades naturais, que favorecem a agricultura e 

pecuária, o comércio de Jequié também se fortaleceu e atende a boa parte das 

cidades que estão ao seu entorno, neste caso, o município se apresenta como 

uma verdadeira referência para a região. 

Com seu clima variando entre quente e úmido, embora 
saudável abasteceu de gado tanto o recôncavo quanto a cidade 
de Salvador. Situada numa zona de contato obrigatório entre a 
faixa litorânea e o sertão, sendo ao mesmo tempo o principal 
entreposto entre a área cacaueira e a criação de gado e de café, 
Jequié se transformou num ponto de convergência natural de 
estradas, disso tirando proveito, mesmo quando, décadas atrás, 
era um simples pouso de tropeiros e mascates (ARAÚJO, 1997, 
p. 32). 

Esta dinâmica observada no município reflete diretamente sobre a fauna 

e flora local e compromete gravemente os ciclos de vida dos ecossistemas, 

tornando-os cada vez mais frágeis e vulneráveis. Em virtude disso, é plausível 

acrescentar que a região de Jequié vem passando por intenso processo de 

degradação ambiental, evidenciada pela poluição hídrica, desmatamento, “lixo 

e dejetos sólidos jogados no Rio de Contas que levados pela correnteza poluem 

até mesmo as praias de Itacaré e Maraú” (ARAÚJO, 1997, p. 29). É notada 

também a destruição da mata ciliar dos rios que banham a cidade.   

Nesta perspectiva, é importante potencializar as discussões e 

desenvolver ações de preservação e conservação dos ecossistemas no 

município, buscando dialogar com todos os setores que atuam diretamente com 

a sociedade civil, visando construir um novo perfil de cidadão que seja mais 

crítico e responsável com o meio ambiente. Estas ações podem ser fomentadas a 

partir de discussões no espaço educativo, favorecendo assim uma maior 
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compreensão das problemáticas ambientais e a busca de ações para minimizá-

las. 
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CAPÍTULO II 
DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

 

Serão apresentadas neste capítulo algumas considerações metodológicas 

referentes ao trabalho desenvolvido que teve como suporte a abordagem de 

pesquisa qualitativa. Também será apresentado sinteticamente como se 

desenvolveu todo o processo de intervenção e os instrumentos utilizados para a 

constituição e análise dos dados. 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA DESENVOLVIDA 

Essa pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa, pois busca conhecer e 

interpretar fenômenos que dão significados para as ações dos sujeitos, neste 

caso a consideramos mais adequada para responder aos nossos objetivos e 

interesse da pesquisa.  

De acordo Bogdan e Biklen (2010), as pesquisas de caráter qualitativo são 

caracterizadas por apresentar o ambiente in loco, onde é a fonte direta dos dados 

do pesquisador, como a melhor forma de compreender os fenômenos, pois o 

pesquisador estará em contato direto e por um período prolongado com a 

situação a ser investigada.  Além disso, os dados obtidos são descritivos e 

analisados com as riquezas de informações obtidas durante o estudo. 

Neste sentido, essas pesquisas se preocupam em avaliar todo o processo 

do estudo em suas diversas interações e manifestações, portanto, acreditamos 

que esse tipo de pesquisa seja a mais adequada para responder nossas 

perguntas, já que buscamos avaliar todo o processo ocorrido em um curso de 

formação continuada oferecido a docentes da rede pública de ensino 

envolvendo a obtenção de “dados descritivos obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada e se preocupando em retratar a 

perspectiva dos participantes” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12). 

A pesquisa apresenta semelhanças com os procedimentos pautados no 

estudo de intervenção, visto que é “uma pesquisa sobre a ação quando se trata 

de estudá-la para compreendê-la e explicar os seus efeitos sem prever qualquer 

ação” (CHIZZOTTI, 2006, p. 80). 
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2.2. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Com o intuito de atender ao objetivo geral da pesquisa que teve como 

pretensões conhecer e analisar quais conhecimentos sobre a caatinga e o ensino 

deste bioma foram ressignificados e/ou construídos a partir das reflexões 

desenvolvidas ao longo de um curso de formação de professores com foco na 

caatinga, sua importância e a necessidade da conservação de sua 

biodiversidade, propomos o desenvolvimento de um curso de formação 

continuada tendo como temática principal o estudo do Bioma Caatinga e as 

possibilidades de sua abordagem na educação básica. 

O objetivo do curso foi garantir um espaço formativo em que os 

participantes tivessem a oportunidade de ressignificar os seus saberes prévios 

sobre a caatinga e construir práticas educativas capazes de promover debates 

sobre as características desse bioma, sua importância e a necessidade de 

conservação da sua biodiversidade. Ressaltamos, portanto, que a região onde o 

curso se efetivou é de caatinga e que não temos conhecimento de outras 

iniciativas como essa, assim sendo, consideramos necessária que essa temática 

fosse trabalhada e debatida constantemente com os docentes para que, 

posteriormente, eles pudessem sensibilizar seus educandos em sala de aula 

quanto à importância da preservação e conservação do ambiente em que vivem.  

Este projeto foi encaminhado para o edital interno de extensão da UESB 

via Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGPROJ) e foi aprovado na 

íntegra. Nesse caso, recebemos todos os recursos necessários para o 

desenvolvimento da proposta tais como: material de consumo; despesas com 

palestrantes (deslocamento, alimentação, estadia e pró-labore) e transporte dos 

cursistas para os locais onde aconteciam as aulas de campo. A divulgação do 

curso foi feita com a apresentação do folder (APÊNDICE A) no site da UESB, 

blogs e nas unidades escolares pertencentes ao município de Jequié e de cidades 

circunvizinhas. O curso teve início no dia 14 de abril de 2012 e foi finalizado em 

15 de setembro do referido ano. Os encontros aconteceram na UESB, campus de 

Jequié, em salas de aula disponibilizadas pelo Departamento de Ciências 

Biológicas e que eram previamente agendadas no setor. Foram realizados 

quinzenalmente aos sábados totalizando 11 encontros de 8 horas cada. Teve 
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uma carga horária de 120 horas, sendo 88 delas utilizadas para os encontros 

presenciais e 32 horas para que os participantes elaborassem em grupo de três 

pessoas um projeto de ensino sobre a caatinga que pudesse posteriormente, ser 

desenvolvido, preferencialmente, na escola em que atuavam. 

O curso foi organizado por mim, pesquisadora, o orientador e co-

orientador do trabalho, onde definimos e planejamos todas as atividades a 

serem desenvolvidas durante os encontros, enfatizando os aspectos de maior 

relevância sobre a caatinga. Utilizamos como embasamentos teóricos 

específicos, as ideias de Leal, Tabarelli e Silva (2003); Prado (2003); Drummond 

e col. (2003) e Ab´Sáber (2006) que discutem a caatinga como a única grande 

região natural brasileira cujos limites estão inteiramente restritos ao território 

nacional e que tem passado por intenso processo de alteração e deterioração 

ambiental.  

Como principal suporte para as ideias sobre o ensino de ciências e 

formação de professores, utilizamos os referenciais de Imbernón (2009; 2010); 

Tardif (2010); Contreras (2002); Cachapuz (2005) e Trivelato (2003) que versam 

sobre os princípios norteadores dos cursos de formação de professores e sobre a 

importância de mudanças nas concepções e nas práticas educativas tradicionais 

executadas pelos docentes. Os referidos autores também discutem os aspectos 

que julgam relevantes em ser tratados na formação dos professores e idealizam 

uma forma mais flexível e menos padronizada de sua abordagem. Para eles, é 

necessário que na formação profissional busque-se fazer referência aos saberes 

docentes e estimule-se a autonomia profissional. Os autores também abordam 

as limitações do ensino de ciências e discutem possíveis mudanças na sua 

abordagem, como forma de permitir que os alunos construam seus 

instrumentos argumentativos e questionadores sobre os conteúdos e as ações 

voltadas para o exercício da cidadania. 

2.3. PERFIL DA TURMA 

Os participantes do curso eram professores da rede básica de ensino que 

lecionavam a disciplina biologia e/ou ciências e licenciandos do curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). No 
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início houve 48 inscritos, sendo que destes, 14 eram alunos de graduação de 

Biologia e os demais professores da educação básica. O curso foi concluído por 

36 pessoas sendo que desses, 26 eram professores da rede (15 deles estavam 

cursando a PARFOR – Plano Nacional de Formação de Professores) e 10 alunos 

da graduação. 

Os participantes que finalizaram o curso perfaziam um total de 29 

mulheres e 7 homens. A idade variou entre 24 a 53 anos com predominância 

para o intervalo de 24 a 33 anos (43%). Cerca de 29% apresentavam entre 34 e 43 

anos e 27% de 44 a 53.  

Dos 26 professores participantes, o tempo de docência variava de 0 a 27 

anos, sendo que a maioria (61%) tinha entre 11 e 20 anos de docência na 

educação básica, 29% tinha menos de 10 anos e 8,8%, mais de 21 anos de 

trabalho em sala de aula.  

A maioria (58%) trabalhava em regime de 40 horas semanais, alguns 

(29%) em regime de 20 horas e 12% de 60 horas. Todos os docentes lecionam 

Biologia e/ou Ciências e alguns (38%) outras disciplinas (Química, Língua 

Portuguesa, Inglês, História, Geografia, Filosofia e Matemática) para 

complementação de carga horária. 

2.4. DESCRIÇÃO DOS ENCONTROS  

Os encontros foram ministrados por professores especialistas na temática 

em estudo e desenvolvido com base numa proposta metodológica participativa 

interativa, dialógica e problematizadora em que os participantes interagiam 

constantemente nas diversas atividades, esclarecendo dúvidas e repensando 

seus conhecimentos prévios em relação à caatinga, sua abordagem na educação 

básica e sua prática docente. Em relação a estes princípios, Tardif (2010) aponta 

para a importância em reconhecer que os professores são sujeitos do 

conhecimento e que apresentam toda a competência para discutir sobre sua 

própria formação profissional.  

Nessa perspectiva, procuramos ouvir as opiniões dos professores em 

relação aos temas abordados no decorrer do curso, além disso, buscamos 

oferecer um espaço para partilha de saberes e de experiências entre os 
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participantes. Percebemos que neste processo, os professores tinham a 

oportunidade de construir e reconstruir seus conhecimentos pedagógicos e 

específicos sobre o tema, facilitando a “formulação e propostas de sequências 

didáticas que sirvam, simultaneamente, para o processo de aprendizagem do 

professor e como uma possível sugestão de processo de ensino que ele possa 

desenvolver com seus alunos” (TRIVELATO, 2003, p. 64). 

Nos encontros, utilizamos diversos recursos e estratégias didático-

metodológicos tais como leituras de texto em grupo e individual, discussão 

coletiva de textos, apresentação e discussão de vídeos e filmes relacionados à 

caatinga, aulas expositivas dialogadas e aulas de campo. O plano de trabalho 

desenvolvido encontra-se em apêndice B. 

O projeto foi avaliado constantemente e para isso levamos em 

consideração o número de participantes para os encontros, perspectivas e 

anseios deles, listas de frequência, avaliações no decorrer do projeto, as 

propostas de intervenção elaboradas e os conhecimentos que foram 

ressignificados e/ou construídos no decorrer do curso. 

Os encontros concretizados são descritos a seguir: 

1o Encontro – dia 14/04/2012: Abertura e discussão sobre o tema “Os biomas 

brasileiros” 

A abertura do curso ocorreu logo pela manhã e no primeiro momento, 

eu, como coordenadora e também pesquisadora deste trabalho, fiz a 

apresentação da proposta do curso, incluindo os objetivos, justificativa, 

importância e o delineamento do mesmo. 

Posteriormente, apresentei aos participantes o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE) (APÊNDICE C), a fim de atender aos princípios éticos 

da pesquisa, já que trabalhamos com seres humanos. Por conseguinte, 

mencionei a constituição dos dados da pesquisa, a confidencialidade do estudo 

e dei explicações sobre o envolvimento voluntário dos participantes, solicitando 

que aqueles que quisessem continuar no curso, que assinassem o termo, do 

contrário poderiam ficar a vontade para desistir. 
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Após os participantes lerem e assinarem o TCLE apliquei um 

questionário (APÊNDICE D) contendo 20 questões mistas, as quais buscavam 

conhecer concepções e conceitos prévios sobre a caatinga e os fatores 

motivacionais para participarem do curso de formação continuada oferecido.  

No período da tarde, eu e o Professor Dr. Ricardo Jucá Chagas 

(Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB) solicitamos que os 

cursistas fizessem livremente uma atividade (APÊNDICE E) na qual deveriam 

apresentar seus conceitos sobre a caatinga e representar esse bioma por meio de 

desenhos, ressaltando as características do mesmo na visão de cada um deles. 

Após recolher as atividades, o Prof. Ricardo fez uma explanação sobre os 

“Domínios morfoclimáticos e ecossistemas brasileiros”, discutindo sobre todos 

os biomas que estão no domínio brasileiro, especificando suas características e 

diferenças. Durante sua explicação o professor procurou dirimir dúvidas e 

levantar questionamentos sobre o assunto. Algumas dúvidas ocorridas foram: 

“Os corredores ecológicos tem alguma coisa a ver com ambiente de transição?”. 

“O que são plantas latifoliadas?”.  

“Essas plantas xeromórficas tem alguma coisa a ver com plantas adaptadas a 

ambientes secos?”. 

2º Encontro – dia 28/04/2012: Ensino de Ciências no Brasil 

Este encontro iniciou-se com a apresentação e problematização de quatro 

desenhos (APÊNDICE F) feitos pelos participantes no primeiro dia do curso 

que expressavam as ideias que eles tinham sobre a caatinga. Tais desenhos 

foram escolhidos por apresentar algumas características que demarcam esse 

bioma e/ou por manifestar ideias divergentes do que mostram os referenciais 

da área, mas que são difundidas no conceito popular. O mediador (co-

orientador desta pesquisa, professor Dr. Marcos Lopes de Souza da UESB) 

projetou algumas imagens e a partir daí discutiu-se determinados conceitos do 

bioma tais como: localização geográfica, disponibilidade de água, temperatura, 

biodiversidade, questões político-históricas e sobre as ideias equivocadas que 

muitas pessoas apresentam em relação à caatinga. Aqui apresentamos alguns 

dos questionamentos que surgiram no momento: 
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“Em relação à caatinga a coisa é muito gritante. Se você abre um livro didático 

vê lá apenas um cacto e um solo rochoso. Sendo que vai muito, além disso. Tem 

árvores de 4 metros de altura, mas é da caatinga...”. 

“A caatinga só tem cacto? Ou, cacto só tem na caatinga?”. 

“As árvores estão secas, mas não estão mortas não é?”. 

“Na caatinga tem rios? Ou os rios são temporários?”. 

“Ali tem um boi morto e boi é típico da caatinga?”. 

Posteriormente, o professor Marcos apresentou duas músicas intituladas 

Súplica Cearense de autoria de Gordurinha e Netinho e Último Pau de Arara 

de Corumbá, José Guimarães e Venâncio (ANEXO A), as quais tratam da seca 

no sertão nordestino e da vida sofrida de sua população e solicitou que os 

participantes discutissem sobre elas e falassem sobre suas impressões. As 

opiniões que surgiram traziam questões ligadas à pobreza, irregularidades das 

chuvas do bioma, amor à terra natal (identificando aqueles que vão embora do 

Nordeste em busca de melhores condições de vida) e falta de investimento 

público. Algumas falas podem ilustrar as afirmações: 

“As duas músicas mostram a questão da pobreza...”. 

“Se já sabemos que é assim, que não tem chuva ou chove pouco, nós precisamos 

nos adaptar”. 

“A questão da falta de água no nordeste não é por questões ambientais, mas por 

questões políticas, falta de investimento para captação de água”. 

“Uma música fala do amor a terra natal e a outra fala do bioma, do sofrimento 

por conta da falta de chuva”. 

“No último pau-de-arara ele pede que chova, parecem que são em forma de 

oração”. 

Nos dois momentos, tanto nas discussões sobre as figuras quanto na 

discussão das músicas, podemos perceber que os docentes apresentaram 

conceitos ainda superficiais e estereotipados sobre o bioma em estudo, no seu 

ponto de vista biológico, social e cultural, fato que levou o mediador a debater 

enfaticamente essas questões. 

Após essas discussões, houve um segundo momento com o professor Dr. 

Paulo Marcelo Marini Teixeira (professor da UESB), em que ele tratou do tema 

“O ensino de ciências no Brasil”, apresentando um breve histórico do ensino de 
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ciências e falando das dificuldades encontradas para se trabalhar as disciplinas 

científicas na educação básica. Apontou a pouca ênfase que o ensino de ciencias 

tem na educação básica, apesar da forte presença da tecnologia na vida das 

pessoas e do lugar central que as inovações tecnológicas detêm. Discutiu a 

pouca atenção dada à formação na área de ciências aqui no Brasil e da 

deficiencia de docentes na área de exatas. 

Pontuou que o impacto do ensino de ciências sobre a qualidade da 

educação se deve ao fato deste envolver um exercício extremamente importante 

de raciocínio, que desperta na criança seu espírito criativo, seu interesse, 

melhorando a aprendizagem de todas as disciplinas. Por isso, é importante a 

incorporação do ensino de ciências ao currículo desde os primeiros anos do 

ensino fundamental, pois se a criança se familiariza com as ciências desde cedo, 

mais chances tem de se desenvolver neste campo e em outros. 

Discorreu sobre a necessidade de uma maior atenção ao ensino de 

ciências por parte dos formuladores de políticas públicas na área da educação 

associada, necessariamente, a uma política de formação de docentes, de modo 

que eles se sintam seguros e possam propiciar aos alunos aprendizagens 

significativas. 

Os participantes fizeram alguns posicionamentos em relaçao à 

abordagem do professor: 

“Acho que a carência de professor que existe na física por exemplo deve ser 

porque ela é muito difícil também”. 

“Eu não acho a física difícil não, imagino que isso seja uma questão cultural”. 

“Eu vejo dificuldade de abstração da ciências, de perceber o concreto mas 

também já vêm tudo pronto né? E o aluno não tem muita curiosidade. Os 

experimentos já vêm prontos e tudo mais...”. 

“Os livros são confeccionados para olhar para o Sul e Sudeste e a gente não 

estuda muito nossa região. Ele deveria diversificar bem né? Será que na nossa 

região não tem pessoas capazes de produzir esses livros?”. 

À tarde, apresentamos e discutimos os objetivos para o ensino 

fundamental encontrado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1998). Esses objetivos tratam de temas como: ética, saúde, meio ambiente, 
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orientação sexual, pluralidade cultural e por ultimo, trabalho e consumo como 

orientações didáticas a serem trabalhadas com os alunos. 

Feito isso, realizamos a leitura do eixo temático “Vida e Ambiente” que 

aborda a presença dos problemas ambientais e acarreta discussões sobre a 

responsabilidade do ser humano no bem estar comum, fala da importância 

desses temas serem trabalhados na escola e que os professores auxiliem os 

discentes no entendimento das relações entre os componentes dos ambientes, 

especialmente com o ser humano, essenciais para a interpretação de problemas 

e questões ambientais. 

Essas leituras provocaram inquietação nos cursistas, especialmente em 

relação aos objetivos propostos pelo documento. Os participantes consideraram 

que a proposta abrangia muitos objetivos e as escolas não apresentavam e nem 

forneciam aos professores as condições ideais para realizá-los. Ao mesmo 

tempo, há aqueles que acreditam que mesmo não encontrando condições 

propícias para trabalhar, ainda assim conseguem fazer muita coisa relevante na 

educação. Essas referências são apresentadas a seguir: 

“A crítica que pesa sobre os PCN`s não é a proposta... ela é de excelência, mas 

são as condições de trabalho que temos na escola, falta de laboratório etc. Sou 

formada em Pedagogia e a gente tem que dar aula de todas as disciplinas do 1º ao 

5º ano, porém como o professor falou hoje pela manhã que a educação científica 

deveria iniciar na Ed. Infantil, como iremos dar conta disso se só temos uma 

disciplina de metodologia do ensino de ciências no último semestre?”. 

“A gente pensa que essas dificuldades são apenas na escola fundamental ou 

médio, mas chega na universidade e vê que é a mesma coisa”. 

“A coisa piorou quando a escola passa a ter um papel assistencialista e deixa de 

assumir o seu papel. Os pais não dão conta da educação moral, de valores e tudo 

foi transferido como se fosse responsabilidade da escola”. 

“Tá cada vez mais difícil trabalhar em grupo com os alunos. Eles estão vivendo 

em um mundo tão individualista que eles já preferem fazer os trabalhos 

sozinhos”. 

“Eu acho que a tecnologia tem a sua parcela de contribuição nisso. Cada um tem 

seu notebook, seu quarto, sua TV...”. 
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“Os ACs eram pra gente estudar, discutir as leis que nos amparam, mas não é 

isso que acontece...”. 

“Percebi que há possibilidade de trabalhar muito mais coisas do que a gente 

imagina...”. 

“Eu não sabia muito bem como sair do livro, não estava muito segura disso, mas 

aos poucos estou conseguindo fazer isso. Hoje eu já levo algumas coisas pra sala 

e faço os experimentos, as atividades na sala mesmo”. 

 

3º Encontro – dia 19/05/2012: Conhecendo as características gerais da caatinga 

Este encontro foi mediado por mim, e conforme a nossa programação 

iniciamos as atividades separando os participantes em grupos para realizarem 

as leituras e discussões de artigos científicos. Esses trabalhos fazem referência 

aos processos de degradação ambiental na caatinga e as consequências dos 

desmatamentos, dos usos das plantas medicinais em comunidades rurais e da 

velocidade de decomposição de estercos de diferentes animais como forma de 

se conhecer alternativas de adubação para o solo. 

Cada grupo deveria apresentar coletivamente o assunto abordado em 

seu texto, ressaltando as principais ideias. No decorrer das apresentações, todos 

os participantes puderam conhecer as informações dos quatro artigos 

relacionados. Alguns dos pontos importantes debatidos nesse encontro são 

descritos abaixo:  

“Os conceitos são importantes, como o de degradação da terra, que vai refletir no 

modo de vida da população”. 

“Pude perceber o quanto é vulnerável a região da caatinga e as influências da 

degradação, como no caso do mororó extinto e que tinha muitas utilidades na 

região”. 

“O desmatamento, agricultura e pecuária geram resultados negativos para o 

solo, uma vez que para essas atividades é necessário resultados a curto prazo”. 

“O manejo superficial, sem critério. O dinheiro está acima de tudo, 

desvalorizando tudo, inclusive o ser humano. Atitude de uma sociedade 

capitalista”. 
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“Um desafio para professor, porque o problema ambiental existe e é necessário 

levar isso para sala de aula, mas tem que seguir os conteúdos, por isso a 

necessidade da mudança, de não apenas seguir os livros e inserir o tema”. 

“O problema ambiental, é preciso conhecimento e mudança na postura de vida, 

das atitudes dos próprios docentes, para poder passar pelos alunos e acontecer a 

mudança”. 

“Os professores informam, mas também não muda a postura, o ensino de 

ciências devia nascer a partir das questões ambientais”. 

“Eles utilizam apenas uma parte pequena da planta e jogam o resto fora”. 

“Eu acho que apenas o uso da planta para a medicina popular não é suficiente 

para provocar desmatamento”. 

Os artigos selecionados para esta atividade foram: 

1. Estudo do Processo de desertificação na caatinga: uma proposta de educação 

ambiental, (ARAÚJO e SOUSA, 2011).  

2. Efeitos do desmatamento da caatinga sobre as perdas de solo e água de um 

luvissolo em Sumé (PB), (ALBUQUERQUE, LOMBARDI NETO e 

SRINIVASAN, 2001).  

3. O uso e diversidade de plantas medicinais da caatinga na comunidade rural 

de Laginhas, município de Caicó, Rio Grande do Norte, (ROQUE, ROCHA e 

LOIOLA, 2010).  

4. Decomposição de esterco dispostos em diferentes profundidades em área 

degradada no semiárido da Paraíba, (SOUTO e col. 2005).  

 

4º Encontro – dia 02/06/2012: Aspectos físicos e solos da caatinga 

Antes de começar as atividades, aplicamos um questionário de avaliação 

do curso (Apêndice G). 

Neste encontro, o professor Especialista Rui Macedo (UESB) iniciou sua 

explanação falando sobre os constituintes dos solos e dos fatores que afetam a 

sua formação. Esses fatores foram definidos como: clima, organismos, relevo, 

tempo e material de origem. Explicou também, de forma criteriosa como cada 

um desses fatores interagem na formação dos diversos solos e que ajudam no 
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intemperismos. Esses intemperismos podem ser conhecidos como físicos 

(meteorização), químicos (decomposição) e biológicos.  

Ele explicou que a caatinga se desenvolve sob terrenos cristalinos e 

maciços antigos com cobertura sedimentar. Falou que apesar de pouco 

profundos e, às vezes, salinos, os solos da catinga contêm boa quantidade dos 

minerais básicos para as plantas. A maior dificuldade da caatinga é realmente o 

regime incerto das chuvas. Falou que a região é composta de vários tipos 

diferentes de rochas e abordou de forma detalhada sobre os tipos de solos 

encontrados na caatinga, seus horizontes, perfil e qualificações. Os solos que 

podem ser encontrado no bioma são: latossolos, argissolos, luvissolos, 

planossolos, neossolos, vertissolos e cambissolos.  

As dúvidas surgidas no decorrer da explanação foram respondidas e 

esclarecidas pelo professor. Elas buscavam saber sobre: 

“Um relevo acidentado sofre mais a ação do vento não é?”. 

“Então em um solo desenvolvido tem mais fragmento de rocha não é verdade?” 

“A minhoca ajuda muito na aeração do solo né?”. 

“O que eu observo é que na caatinga encontra pouca árvore de grande porte, pois 

foi derrubada...”. 

“Um dos grandes problemas da caatinga é a pedregosidade, não é?”. 

“O principal problema da caatinga é a evaporação...”. 

“A monocultura empobrece muito o solo né?”. 

Na parte da tarde foi feita uma aula de campo objetivando a visualização 

dos tipos, perfis e horizontes dos solos. O primeiro ponto de observação foi em 

uma área de transição (mata de cipó). O solo desse lugar apresentava aspecto 

jovem, pois encontramos em seus horizontes fragmentos de rocha mãe. Baseado 

no manual de classificação de solos (VIEIRA e VIEIRA, 1983) pudemos 

classificá-lo como latossolo amarelo. 

O segundo ponto analisado foi em área de caatinga e a mudança com 

relação ao clima, vegetação e solo foi bem diferente quando comparado ao 

ponto anterior. Nesse local, os solos apresentavam um aspecto mais arenoso, 

uns poucos locais tinham aspecto argiloso. Fizemos a coleta das amostras em 
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pontos diferentes e concluímos que os solos eram do tipo latossolo vermelho-

amarelo e argissolo.  

Esse momento foi muito importante, pois os cursistas conseguiram 

perceber claramente alguns dos diferentes tipos de solos que existem no bioma, 

além de fazer o reconhecimento junto ao manual sobre suas categorizações. Em 

relação a esse momento, um participante disse o seguinte: 

“Nossa! Eu nunca pensei na importância do solo e nem nunca reparei que eles 

são diferentes, como é importante isso! Será que consigo fazer uma aula dessa 

com meus alunos? Vou tentar (risos)”. 

 

5º Encontro – dia 09/06/2012: Aula de campo na Flona (reserva florestal no 

município de Contendas do Sincorá – BA) 

Neste encontro, realizamos uma aula de campo para conhecermos a 

FLONA, localizada no município de Contendas do Sincorá, BA. Essa reserva foi 

criada por decreto presidencial de 21 de setembro de 1999 e é uma unidade de 

conservação de uso sustentável, gerida pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMbio). Tem, aproximadamente, 11.000 

hectares e “[...] está localizada numa depressão interplanáltica entre a porção 

norte do planalto sul-baiano (Planalto de Maracás) e a porção centro-sul da 

Chapada Diamantina no município homônimo” (FREITAS e BORGES, 2011, p. 

1). 

Na reserva tivemos a companhia de um guia que nos informou sobre 

todos os cuidados e procedimentos necessários para entrar no campo, onde 

iríamos ver as espécies da fauna e flora. O guia nos levou a conhecer algumas 

trilhas que existem na reserva como: trilha da sussuarana, bromélias, garapa e 

riacho combuca. Pudemos observar uma grande diversidade de plantas durante 

o percurso. O local já estava há sete meses sem chuvas e enfrentando uma seca 

atípica. O fato que mais chamou a atenção dos cursistas foi um dos rios 

temporários do local que estava totalmente seco. Pudemos caminhar no seu 

leito e perceber que ao seu redor a diversidade da flora era ainda maior e tinha 

a presença de espécies mais altas (entre 3 a 5 metros de comprimento). Nesse 
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lugar, a vegetação tinha aspecto diferente das outras espécies observadas 

anteriormente e esse fato pode ser justificado, pois as raízes destas plantas são 

mais profundas e o local é mais úmido. 

Os alunos ficaram deslumbrados com a diversidade e com os 

mecanismos adaptativos da vegetação e, dessa forma, puderam desconstruir 

algumas ideias equivocadas com relação à biodiversidade do bioma que para 

muitos era considerado pobre em espécies e endemismos. 

Não conseguimos observar a presença dos animais da fauna local, pois 

devido ao horário, muitos deles se escondem do calor e reaparecem durante a 

noite, apenas alguns pássaros foram vistos, mas não conseguimos identificá-los.  

Após a visita pela reserva, discutimos sobre as possibilidades da 

realização de aulas de campo com os alunos da educação básica, assim como 

também os procedimentos, vantagens e problemas do uso dessas aulas, pois, 

conforme Seniciato e Cavassan (2004) essas aulas desenvolvidas em ambientes 

naturais têm sido apontadas como eficiente para o estabelecimento de uma 

nova perspectiva na relação entre o homem e a natureza, porém existem 

complexidades que envolvem uma aula de campo, em que os alunos deparam-

se com uma quantidade maior de fenômenos quando comparada a uma aula 

tradicional e isso pode confundir os alunos na construção dos conceitos. 

Portanto, lidar com essa complexidade requer o estabelecimento de objetivos 

claros e um professor bem preparado. 

Concordamos com os autores, pois as contribuições da aula de campo de 

Ciências e Biologia em um ambiente natural podem ser positivas na 

aprendizagem dos conceitos e motivadoras, mas, é importante que professor 

conheça bem o assunto que irá trabalhar e o ambiente a ser visitado, para que 

ele possa orientar seus alunos. Além disso, é necessário que esse ambiente seja 

limitado, no sentido espacial e físico, de forma que as aulas não fujam do foco 

estabelecido e cumpram com seus objetivos. 

Após essas discussões, solicitamos que os cursistas elaborassem um 

relato de experiência expondo suas observações e informando se houve algum 

tipo de mudança em seu conceito sobre a caatinga em relação ao que era 
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apresentado anteriormente. Os depoimentos foram muito interessantes e um 

deles pode contemplar nossa ilustração: 

“Ao adentrarmos na reserva já sentimos o sol arder na pele, uma seca severa... 

no decorrer da caminhada, a visão anterior de que na caatinga só tem cactáceas e 

vegetação rala vai dando espaço a uma nova visão, desta vez real. A seca severa 

deste ano fez secar toda a água do rio e mesmo assim nos deparamos com árvores 

altas de folhas bem verdinhas. Nos deparamos com a presença de espinhos na 

maioria das plantas (...) com tudo que vimos, cheguei a conclusão de que a 

caatinga apesar de muitas vezes discriminada e mal conceituada guarda em seus 

encantos toda uma peculiaridade, toda uma beleza rara própria de um lugar que 

é definitivamente símbolo da resistência e luta pela vida. A diversidade da fauna 

e flora, sua riqueza de solo, suas águas subterrâneas, seus riachos e rios, tudo 

fala por si só. Basta um pouco mais de sensibilidade e um olhar mais apurado 

para perceber quão rico é este lugar e compreender porque seus moradores amam 

tanto este lugar. Agora sinto-me mais a vontade para falar, defender, debater, 

refletir sobre a caatinga. Nesta aula de campo pude compreender melhor a 

diversidade desse bioma e a olhar para ele de forma mais cuidadosa, a cada aula 

que temos percebo que conheço menos minha terra”. 

 

6º Encontro – dia 14/07/2012: Ensino da caatinga 

O professor Dr. Marcos Lopes de Souza (co-orientador do trabalho) 

iniciou o curso apresentando um conto intitulado por: “Aconteceu na caatinga” 

(ANEXO B) de autoria de Clotilde Tavares. Este conto fala do drama de plantas 

e animais da caatinga após a introdução de espécies típicas de outros biomas. 

Essas espécies introduzidas passaram a ameaçar a vida e a rotina das espécies 

nativas, pois o fato de não estarem adaptadas ao ambiente, sugavam toda a 

água que achavam disponível. Isso provocou a morte de plantas nativas que 

não encontravam o mínimo de água para sua sobrevivência. O conto termina 

quando as pessoas perceberem que essas plantas estavam ameaçando secar os 

açudes e rios próximos à cidade e então resolvem retirá-las. 

A leitura do conto provocou muitas discussões e pôde-se falar sobre 

diversos assuntos que o texto abordava assim como introdução de espécies 
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exóticas, adaptação, antropocentrismo, falta de conhecimento sobre as 

especificidades dos biomas etc. 

Alguns questionamentos podem ser ilustrados a seguir: 

“Eles não pensam que ali tem uma conectividade e quando afetou o homem então 

eles resolveram consertar os erros”. 

“Os animais da caatinga e as plantas viviam bem, estavam adaptadas”. 

“Plantaram árvores estrangeiras por falta de informação, ignorância, egoístas de 

explorar o ambiente sem se preocupar com o ambiente”. 

“Deve-se investir em projetos de educação ambiental, esclarecer, pois muitos 

agricultores na maioria das vezes não sabem do impacto sobre o meio”. 

“Eles não têm estudos aqui mesmo, uma vez plantaram um monte de espécies 

que foi um estrago na cidade pois não eram nativas”. 

“A cultura da população daqui é não ter verde, árvores. Na vez da gestão do 

prefeito há 20 anos atrás a cidade era sem planta, depois fizeram projetos de 

plantar árvores e o clima ate mudou, melhorou mais”. 

“Esses dias destruíram árvores centenárias, uma loucura! Dizendo que as 

árvores atrapalham as coisas, a cidade, a visão, um absurdo!”. 

“Este distanciamento é como se a cidade fosse um ambiente e a natureza outro 

mundo, agora eu acho que o espaço escolar é muito deficitário, tem pouco verde 

até mesmo pra a gente poder dar aulas de ciências e não existe”. 

“A caatinga aqui na cidade foi destruída e os alunos precisam ser apresentados 

ao bioma né?”. 

“Podemos trabalhar vários conceitos em nossas aulas a partir do conto como 

competição, adaptação, diversidade”. 

Em seguida, o professor sugeriu que a turma fosse dividida em seis 

grupos, onde cada um trabalharia com textos diferenciados e selecionados 

previamente. Todo o material era relacionado à caatinga e retirado de revistas 

destinadas ao uso na educação básica. Portanto, eram textos com linguagem e 

interpretação acessíveis a todos e possíveis de serem trabalhados em sala de 

aula.  

Cada grupo recebeu um roteiro de estudo que continha três questões 

para ser respondidas conforme citadas a seguir: 
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 Elabore uma síntese das principais ideias sobre o bioma 

caatinga apresentadas no texto. 

 Esse texto poderia ser utilizado para qual nível de ensino? 

Por quê? 

 Que conceitos e ideias do texto podem ser explorados para 

as aulas de ciências?  

Os textos trabalhados neste encontro foram:  

1. Especialistas em driblar a sede, (PEIXOTO, SOUSA e MENEZES,2001). 

2. Enquanto a chuva não chega, (FIORAVANTE,2005). 

3. Os bichos da seca: Conheça os mamíferos típicos da caatinga, no Nordeste 

brasileiro, (GONÇALVES, 2002). 

4. Caatinga, muito prazer, (FERRAZ, 2008). 

5.Jardins suspensos no sertão, (CAVALCANTE, 2005). 

6.Erosão Solar: riscos para a agricultura nos trópicos,(BLEY JR, 1999).  

7.As ricas caatingas, (GERAQUE, 2004). 

8.Terras secas: desertificação ameaça um sexto da população brasileira, 

(FRAGA,2011). 

A leitura dos textos levou a uma discussão ampliada onde cada grupo 

expôs as ideias presentes nos documentos. Além disso, pôde-se apresentar as 

possibilidades de abordagem do material na educação básica e das importantes 

relações que cada texto permite fazer junto aos conteúdos que já são abordados 

no currículo do ensino fundamental e médio. Posteriormente, o professor 

solicitou que fosse feita uma avaliação geral dos textos, sendo apresentada 

resumidamente a seguir: 

“Achei os textos bem legais e conseguimos perceber que eles se relacionam né? 

Interessante isso”. 

“Até as crianças na maioria das vezes não gostam de ser chamados de 

catingueiro, tem preconceitos com ele mesmo”. 

“Na verdade o nordestino é discriminado por tudo né? É pobre, preto, miserável 

e neste caso quem quer ser catingueiro né?”. 

“Por isso precisamos discutir desde cedo com os estudantes para quando eles 

chegarem no ensino médio estar mais acostumados”. 
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“E os livros tratam pouco então devemos sair mais dele né?”. 

“Além da prática, pois não adiante falar a teoria se não tratar a prática né?”. 

“Um dia eu levei um vídeo da caatinga e os meninos faziam algazarra como se 

não fosse o ambiente deles, falando olha tu lá fulano...”. 

“Comentando estes textos acho que poderíamos com nossos alunos comparar as 

opiniões dos livros com pesquisas e fazer comparações, é bem interessante isso”. 

“Nós precisamos ser mais profissionais e valorizar onde vivemos”. 

“Os textos são bem interessantes e podemos adaptá-los para utilizar em diversas 

séries”.  

 

7º Encontro dia – 28/07/2012: Fitofisionomia da caatinga e espécies endêmicas  

Neste encontro contamos com a presença da professora Dra. Guadalupe 

Edilma Licona de Macedo, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), que coordenou uma visita exploratória nas regiões de caatinga, zona da 

mata e zona de transição (mata de cipó). Para isso, os participantes foram 

orientados a seguir algumas instruções, tais como: 

 Observar cuidadosamente a paisagem e descrever o tipo de 

vegetação, porte das plantas, formas de vida (árvores, arbustos, ervas e 

lianas) e qual grupo é predominante. 

 Reconhecer as espécies observadas e descrever suas características 

e se possível identificá-las pelo seu nome popular. 

 Observar e caracterizar o solo. 

 Coletar material botânico para identificação. 

O objetivo da aula foi reconhecer as diferenças entre os fatores 

vegetativos, climáticos, paisagísticos e geomorfológicos que cada região 

apresenta e relacionar como eles interagem para o funcionamento de 

determinados biomas. 

Nessa aula de campo, fizemos paradas em três pontos distintos. O 

primeiro foi em uma área de transição (área de cipó), indo na BR 330 sentido 

Jitaúna – BA próximo à entrada da cidade de Itagi – BA. Nesse local 

percebemos um clima mais úmido, paisagens com espécies altas e densas e 
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solos profundos, que foram percebidos devido à presença de uma região que 

estava em processo de intemperização. 

No segundo ponto, visitamos uma área de caatinga, que fica próximo ao 

modulo de odontologia da UESB no bairro São Judas Tadeu em Jequié - BA. 

Essa área apresentava-se bastante antropofisada, com muitos resquícios de 

queimadas e pouca diversidade de espécies, além disso notamos a presença de 

grande quantidade de lixo no local que são ali jogados pelos moradores dos 

arredores. 

Por último, fomos a uma região mais preservada de caatinga, no bairro 

do Curral Novo (Jequié, BA), próximo a Barragem de Pedras. Nesta área pôde-

se constatar uma grande diversidade de espécies a cada metro quadrado. 

Algumas espécies da flora estavam verdinhas e outras estavam com os galhos 

bem secos, pois a região estava atravessando mais de sete meses sem chuvas. A 

professora aproveitou esse momento para desconstruir o conceito de que a 

vegetação da caatinga é morta, ao quebrar o galho de uma planta e mostrar a 

presença dos vasos condutores de seiva, também discutiu as estratégias de 

sobrevivência dessas plantas para suportar as irregularidades das chuvas, uma 

característica da caatinga. 

Em todos esses pontos de estudo, fizemos coletas de materiais da sua 

flora como ramos, flores, frutos etc., e junto com a professora reconhecemos as 

referidas espécies. Esses materiais foram encaminhados ao herbário da 

instituição UESB e os estagiários do setor responsabilizaram-se de prepará-lo 

para a herborização. 

Ao retornarmos à universidade, conversamos sobre as diversas 

impressões e observações ocorridas em campo e percebemos que os cursistas 

estavam muito motivados e estimulados com a temática. 

 

8º Encontro – dia 04/08/2012: Economia e problemas ambientais na caatinga, 

biodiversidade da flora da caatinga e análise do livro didático 

No início da manhã houve a presença da professora Dra. Viviany 

Teixeira do Nascimento, professora da UNEB, Campus de Barreiras, BA, que 

falou sobre a economia da caatinga, abordando seus aspectos agropecuários e 
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extrativistas que trazem danos agressivos ao bioma. Outros fatores como: 

construção de estradas, plantio e as diversas formas de desmatamentos também 

foram apresentados. Nesse ponto, buscou-se discutir os principais problemas 

ambientais que o bioma vem enfrentando e das consequências possíveis que a 

região pode sofrer tais como: desertificação e extinção de espécies de plantas e 

animais. 

A palestrante abordou também os diversos usos medicinais realizados 

pelas populações na caatinga, do potencial nutricional e estratégias de 

sobrevivência de algumas dessas espécies. Enfatizou sobre os cuidados 

necessários no momento da coleta da planta como possibilidades de seu uso 

sustentável. Os participantes fizeram muitos questionamentos e a professora 

buscou esclarecê-los. Algumas das dúvidas são mostradas aqui: 

“Mas o povo destrói tudo mesmo, não se preocupam se esta ou aquela espécie é 

importante ou não, os lucros são mais importantes”. 

“A caducifolia é característica de outras regiões também ou só é da caatinga?”. 

“Se o juá permanece florido mesmo na seca isso pode deduzir que onde tem juá 

ali tem água também né?”. 

“Eu vi um comentário que existe também outras plantas com estas estratégias de 

reter água e que a população faz uso disso”. 

“É isso que o povo catingueiro tem de fazer né? Buscar estratégias para 

sobreviver na seca né?”. 

“Ah, então é por isso que o umbuzeiro fica sempre verde, a gente até pergunta 

como foi isso. Impressionante”. 

“Nossa não sabia dessa qualidade da quixaba! Olha o que é ignorância... Lá na 

roça virou lama...”. 

“A palma mesmo é comida de bicho na seca! O povo tem um preconceito muito 

grande com elas...”. 

O professor Dr. Ricardo Jucá Chagas deu continuidade aos trabalhos e 

fez abordagens sobre a biodiversidade da fauna do bioma, relatando que a 

maioria dos animais da caatinga tem hábitos noturnos, evitando se 

movimentarem em horas mais quentes. Ele tambem falou sobre as principais 
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espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes e de curiosidades que 

algumas espécies apresentam. Algumas indagações ocorreram: 

“O morcego nem é nocivo ao homem e muita gente morre de medo deles né?”. 

“E se os morcegos não tiver presente muitas espécies não são reproduzidas”. 

“O que preocupa é que muitas espécies estão perdendo seus habitats”. 

“Eu mesmo já fui obrigado a matar muitas cobras, mas também a universidade 

não tem como receber estes animais. Eles invadem as casas da gente porque não 

têm pra onde ir, não têm habitat”. 

“E esses peixes são típicos da caatinga?”. 

“Como eles sobrevivem na seca dos rios? Como lá em Contendas mesmo que a 

gente viu um rio totalmente seco?”. 

No período da tarde o professor Dr. Marcos Lopes de Souza dividiu a 

turma em grupos de seis pessoas cada, e apresentou uma proposta de análise 

de livro didático (já havia sido solicitado anteriormente que as equipes 

levassem ao curso um livro utilizado por eles na educação básica e que fizessem 

menção ao bioma em estudo). Essa ficha de análise (APÊNDICE H) buscou 

conhecer detalhes da obra como: autoria, ano de publicação, editora e capítulo 

em que se destinava a tratar do bioma caatinga. Solicitava avaliar também os 

diversos aspectos do bioma que estavam sendo abordados tais como: erros 

conceituais ou informações que induzissem ao erro; se as informações 

apresentadas estavam de acordo com o tema ao qual o livro se destinava; se 

havia ilustrações relacionadas ao bioma Caatinga; se alguma ilustração induzia 

a interpretações incorretas; se existiam atividades propostas relacionadas ao 

bioma; se propunham atividades para trabalho do tema; se indicavam fontes 

complementares de informação; se haviam textos complementares sobre a 

Caatinga; se enfatizavam mais outros biomas em comparação com a Caatinga e 

se na opinião do grupo, o livro tinha condições de auxiliar o professor a 

trabalhar com o bioma em sala de aula. 

Após preencher as fichas, os participantes foram requeridos a apresentar 

e discutir as informações encontradas em suas análises. É importante ressaltar 

que antes de iniciar o trabalho, houve o cuidado em verificar se não havia obras 

iguais entre os grupos, para que pudéssemos então ter uma visão mais ampla 
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de como a abordagem do tema tem sido tratada nos diversos livros adotados na 

educação básica. Durante as apresentações, alguns posicionamentos nos 

chamaram mais a atenção, eis alguns deles: 

“Nós achamos os livros muito superficiais e o bioma é tratado como pobre, só 

mostra a seca e nada mais”. 

“Se alguém quiser estudar sobre a caatinga no livro didático, vai estar 

procurando o meio mais incompleto e preconceituoso, só mostra pobreza e nada 

mais”. 

“Não é que ele apresenta informações erradas, não é isso, mas eles induzem ao 

erro sim...”. 

 

9º Encontro 18/08/2012: Estratégias adaptativas das plantas da caatinga e 

discussão da intervenção 

O palestrante Dr Marcos Antonio Drumonnd, pesquisador da Embrapa 

semiárido, fez uma rápida caracterização do bioma, apresentando as interações 

que ocorrem entre os fatores bióticos e abióticos e buscou desconstruir alguns 

equívocos existentes em relação à caatinga. Discutiu cuidadosamente as 

diversas estratégias adaptativas da flora da caatinga, apresentando alguns de 

seus mecanismos que garantem a sobrevivência destas espécies durante os 

longos períodos de seca. Eles podem ser descritos como: caducifolia, ciclo 

anual, floração, floração noturna, floração diurna, espinhos, folhas finas e 

pequenas, perda das folhas na estação seca e dormência das sementes.  

Falou um pouco sobre algumas das potencialidades que estão presentes 

na flora do bioma como: medicinais, forrageiras, ornamentais, alimentícias, 

melíferas e buscou focar-se nos diversos benefícios que o umbuzeiro oferece 

para o desenvolvimento econômico local. 

Ele também apresentou alguns projetos realizados e outros que estão em 

desenvolvimento, feito por ele e outros pesquisadores da área como alternativas 

de uso sustentável da caatinga. 

Na parte da tarde o professor Dr. Marcos Lopes de Souza iniciou o 

encontro buscando problematizar sobre algumas ideias a respeito da caatinga, 

que estavam presentes em tiras de quadrinhos da turma da Mônica e do 
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Xaxado (ANEXO C). Os participantes se envolveram nas discussões e versaram 

em como poderiam trabalhar aquele material na sala de aula da educação 

básica, apresentando os possíveis conceitos que poderiam ser abordados com 

ele. Determinadas falas podem ser vista abaixo: 

“Engraçado que o autor escolheu cascão para usar guarda chuva, pois ele não 

gosta de banho”. 

“Acho que poderia discutir a diversidade vegetal com esse material”. 

“Poderia falar também sobre a questão da adaptação das plantas”. 

“Esse cenário mostra uma caatinga feia, morta, olha lá o animal morto!”. 

“Precisamos relativizar a caatinga, seus aspectos positivos e negativos”. 

“É preciso também que tenha ações para resolver os problemas da caatinga”. 

Logo em seguida, o mediador falou sobre o plano de ensino da caatinga, 

que deveria ser elaborado pelos participantes como parte das atividades do 

curso. Explicou sobre a proposta e apresentou aos cursistas um roteiro 

(APÊNDICE I) com os principais tópicos que deveriam ser contemplados nessa 

elaboração (objetivos, desenvolvimento da proposta, avaliação e referências 

bibliográficas utilizadas). Vale ressaltar que não estava entre os objetivos avaliar 

os desdobramentos da aplicabilidade do plano na educação básica, pois o 

tempo era insuficiente para tal ação. 

 

10º Encontro – dia 25/08/2012: Educação ambiental no bioma caatinga 

Este encontro teve a participação do professor Dr. Emerson Lucena da 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) que iniciou suas atividades com 

um momento de sensibilização, convidando todos que estavam presentes a ser 

mais participativos na construção de uma sociedade mais justa e igualitária, 

onde todos possam usufruir dos benefícios oferecidos. Além disso, enfatizou a 

importante função do professor em ajudar na formação de alunos mais críticos 

e responsáveis com o meio ambiente em que vivemos.  

Após esse momento, passou algumas informações importantes que 

deveriam ser observadas durante a aula de campo que faríamos logo em 

seguida. Nessas observações pedia a todos que não tocassem em nada que 

encontrassem no campo, falassem baixo, observassem cuidadosamente a 
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vegetação, se as espécies encontradas eram nativas ou introduzidas, o nível de 

degradação local, tentassem reconhecer algumas plantas e observassem o curso 

dos rios e para onde corria o esgoto doméstico da cidade. 

O itinerário da aula incluiu a passagem pela Avenida César Borges e a 

observação de um grande esgoto a céu aberto que corta toda a avenida, 

seguindo pela transversal do bairro São Judas Tadeu, próximo a maternidade 

Santa Casa de Misericórdia, onde pôde-se notar vários pontos de saídas de 

esgoto doméstico. Nosso último ponto foi em uma área que apresenta 

vegetação de caatinga bem preservada, que fica na BR 116 sentido Manoel 

Vitorino.  

No campo, pôde-se perceber a presença de espécies nativas e 

introduzidas, alterações ambientais provocadas por ações antrópicas nos solos e 

em cursos de rio, desmatamento e lixo a céu aberto. O professor fez muitas 

provocações a respeito das observações e os cursistas foram levados a refletir 

sobre as suas impressões. Um professor fez o seguinte comentário: 

“Nós, enquanto professores, formadores de opiniões precisamos possibilitar aos 

estudantes a pensar como parte integrante da natureza né? Que vive em 

interação e não separado dela. Então, é necessário cuidarmos dela como um 

recurso limitado, pois a relação do homem com a natureza é muito complicada”.  

Na parte da tarde, o mediador aplicou um questionário de sondagem 

sobre educação ambiental (APÊNDICE J) e outro sobre o entendimento dos 

cursistas com relação à lei no 9.795 de 27 de abril de 1999 (APÊNDICE K). O 

palestrante fez uma discussão baseada nessa lei e falou sobre a importância da 

construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

Abordou a importância da formação de valores, necessários a todos os 

indivíduos da sociedade, que propiciem a atuação individual e coletiva voltada 

para a preservação, a identificação e solução de problemas ambientais. Além 

disso, comentou sobre o enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo necessários. 
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Os questionamentos foram muitos, visto que os participantes já estavam 

motivados e envolvidos na discussão, alguns posicionamentos transcrevemos 

aqui. 

“Acho o cumprimento da lei importante, pois busca envolver todos na Educação 

Ambiental visando o bem comum, construindo valores sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e competências”. 

“Seria muito importante que ela fosse apresentada e discutida pela comunidade 

como passo inicial para sua reflexão e mudanças de atitude”. 

“A educação ambiental é entender que a importância ambiental vai além do 

simples olhar educacional de se preservar a natureza, mas, que é de suma 

importância ensinarmos o porque de cuidarmos do ambiente né? Por meio dele 

que existe uma inter-relação das diversidades da nossa fauna e flora”.   

Após esta discussão, o palestrante mostrou um vídeo intitulado por 

História das coisas (Disponível em: http://youtu.be/ZpkxCpxKilI). O vídeo 

fala sobre a sociedade de consumo que transforma os desejos em ter as coisas 

em necessidades de compras, ocasionando impactos ambientais enormes. Traz 

muitas indagações e provocações e leva a uma reflexão mais profunda da 

sociedade globalizada, consumista e individualista. 

Após a apresentação desse material, o professor fez os agradecimentos e 

distribuiu materiais didáticos informativos, desenvolvidos por ele e seus alunos 

em projetos anteriores e que apresentaram resultados positivos. Estes projetos 

versavam sobre educação ambiental e propunham mudanças de 

comportamentos frente às problemáticas ambientais. 

 

11º Encontro – dia 15/09/2012: Encerramento. 

Iniciamos o nosso último encontro com a troca dos planejamentos (plano 

de curso sobre ensino de caatinga) entre os participantes e cada um opinou 

sobre os trabalhos dos colegas, das limitações e potencialidades encontradas. 

Posteriormente, fizemos uma dinâmica de avaliação do curso de 

formação em que cada um dos cursistas teceu considerações sobre todo o 

processo em que se deu a formação continuada, pontuando os aspectos 

http://youtu.be/ZpkxCpxKilI
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positivos e negativos, as ressignificações ocorridas, aprendizagens, as reflexões 

sobre a prática docente facilitada e outros aspectos. Eis algumas colocações:  

“Bom, esse curso foi muito significativo pra mim, e acredito que pra todos os 

colegas, é... na região que eu trabalho é uma região de caatinga onde os próprios alunos 

eles moram na caatinga mais não conhecem né? E além de não conhecer eles 

discriminam, então esse curso nos trouxe oportunidade, nos mostrou meio de tá levando 

esses alunos a uma nova visão da caatinga e trouxe para mim também bastante 

conhecimento que eu não tinha, apesar de estar próxima a região de caatinga...”. 

Após este momento, apresentamos nosso último instrumento de coleta 

de dados, um questionário (APÊNDICE L) contendo doze questões que 

avaliavam quais os conhecimentos sobre a caatinga puderam ser ressignificados 

e/ou construídos; como o cursista avaliou as atividades desenvolvidas no 

decorrer dos encontros; as contribuições do curso para a vida profissional de 

cada docente; sugestões de como pode ser viabilizado um curso de formação 

continuada onde os docentes tenham poder de participação e a importância dos 

saberes que são mobilizados em eventos desta natureza para a prática docente. 

 

2.5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Diário de Campo: 

O diário de campo foi preenchido por mim durante os encontros e nele 

busquei registrar todas as informações que podiam ser relevantes para a 

pesquisa, tais como, as dúvidas frequentes, questionamentos, contribuições. 

Para Bogdan e Biklen (2010), as anotações do campo são importantes para um 

pesquisador que deseja fazer um trabalho qualitativo, pois é “um relato escrito 

daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da recolha 

e refletindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN E BIKLEN, 

2010, p. 150). Pretendemos com ele acompanhar o desenvolvimento do curso, 

registrando os detalhes relevantes dos acontecimentos de cada encontro. 
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Questionário: 

No primeiro e no último dia do curso foi aplicado um questionário como 

instrumento de coleta de dados. Escolhemos este instrumento por apresentar 

algumas vantagens em relação à entrevista já que a nossa amostra foi 

relativamente grande, então pretendíamos verificar o maior número de 

respostas possível. Conforme Gil (2010), o questionário apresenta muitas 

vantagens, pois é um processo menos dispendioso e garante abordar um 

número maior de pessoas em um curto espaço de tempo, evita que elas sintam-

se pressionadas em dar respostas imediatas e também não expõe os 

entrevistados às influências de opiniões e do aspecto pessoal do entrevistador. 

Também foi escolhido pelo fato de ser considerado como uma técnica de 

investigação que é composta por um conjunto de questões sobre assuntos 

determinados que servem para medir as opiniões dos respondentes, seus 

interesses, aspectos importantes da sua biografia etc. Os roteiros do 

questionário inicial e final estão, respectivamente, em apêndice D e L.   

 

Projetos elaborados pelos participantes:  

Foi solicitado aos participantes que elaborassem um Plano de Curso para 

ser desenvolvido na educação básica. Este plano deveria mostrar todo o 

processo de desenvolvimento das atividades que seriam executadas. Com ele, 

pretendemos conhecer como os participantes sistematizaram as ideias sobre a 

caatinga e a sua abordagem na educação básica, discutidas nos encontros e 

ainda de como pensavam trabalhar o tema em sala de aula. 

Atividades desenvolvidas pelos participantes no decorrer do curso: 

Solicitamos também que os participantes, no decorrer dos encontros 

elaborassem algumas atividades como: relatórios de aulas de campo, relatos de 

experiências (solicitado quando foi feita a visita à reserva florestal), análise do 

livro didático (atividade desenvolvida no encontro que abordou sobre o ensino 

de caatinga. Nesse dia foi entregue a cada grupo uma ficha para que fossem 
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avaliados os conteúdos presentes no livro que se referiam à caatinga) e o 

desenho esquemático sobre a caatinga (solicitado no primeiro dia do encontro). 

 

2.6. ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados constituídos a partir dos instrumentos de coleta uma vez 

organizados foram submetidos à técnica de análise de conteúdo. A escolha por 

esse tipo de análise se deu por acreditarmos que seria a melhor forma de 

descrever e interpretar o material disponível, nos fornecendo uma descrição 

mais completa das informações e permitindo uma maior compreensão dos 

significados que vão além de uma leitura comum. Também, por esse tipo de 

análise incidir sobre várias mensagens (verbal, gestual, escrita, documental) em 

que se busca construir um conhecimento analisando as informações fornecidas 

pelo locutor. 

Nesse caso, concordamos com Franco (2008) quando afirma que as 

mensagens expressam as representações sociais que foram construídas histórica 

e socialmente, a partir da dinâmica instituída entre a psicologia do indivíduo e 

o objeto do conhecimento. Para a autora, essa relação acontece na construção 

das relações da humanidade e acontece via linguagem, constituída por 

processos sociocognitivos que têm suas implicações na vida cotidiana, 

interferindo na comunicação e expressão das mensagens e também nos 

comportamentos. 

Baseamo-nos também nas ideias de Bardin (2011, p. 44) ao dizer: 

A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto 
de técnicas de análise de comunicações, que utiliza 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens (...). A intenção da análise de 
conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção e de recepção das mensagens, inferências esta que 

recorre a indicadores e quantitativos ou não. 

Desta forma, uma vez organizados os dados coletados, iniciamos uma 

leitura dos documentos que de acordo Bardin (2011, p. 96) é conhecida por 

“leitura flutuante” em que a leitura vai se tornando aos poucos mais familiar e 
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recorrendo às hipóteses emergentes, que já foram anteriormente sugeridas pelas 

teorias as quais o material faz parte. 

Após conhecer todo o nosso conteúdo individualmente, seguimos para a 

próxima etapa que foi a criação das categorias de análise. Buscamos então, a 

categorização de todo o conteúdo significativo definido de acordo com os 

objetivos da análise. Assim, cada conjunto de categorias foi incluído nas 

unidades de análises, não deixando nenhum dado significativo de fora. 

Os eixos de análises construídos foram: as idéias iniciais sobre o bioma 

caatinga, avaliação processual do curso, projeto de intervenção desenvolvido 

pelos cursistas, ressignificação dos conhecimentos referente ao tema, avaliação 

do curso como um espaço de formação continuada.   

Feito isso, buscamos fazer as interpretações, por meio de uma exploração 

dos significados expressos nas categorias da análise, estabelecendo nexos com o 

referencial adotado já que a análise de conteúdo requer que as descobertas 

tenham relevância teórica, pois, “uma informação puramente descritiva não 

relacionada a outros atributos ou às características do emissor é de pequeno 

valor (...) assim, toda a análise de conteúdo implica comparações contextuais” 

(FRANCO, 2008, P. 20). 
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CAPÍTULO III 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Abordaremos nesse capítulo os resultados procedentes da análise do 

questionário inicial e final, das atividades desenvolvidas durante o curso e do 

projeto de intervenção, elaborado pelos cursistas, para ser desenvolvido na 

educação básica.  

Organizamos essa apresentação em cinco eixos, destacados como: 

Concepções iniciais dos professores referentes à temática; Avaliação processual 

do curso; Projeto de intervenção desenvolvido pelos cursistas; Avaliação final 

do trabalho e Meus posicionamentos em relação às dificuldades encontradas na 

elaboração e execução do nosso curso.   

 

3.1. CONCEPÇÕES INICIAIS DOS PROFESSORES REFERENTES À 

TEMÁTICA 

No primeiro dia do encontro, aplicamos um questionário que tinha por 

objetivo averiguar o entendimento dos professores acerca da caatinga e suas 

características, além das compreensões dos docentes a respeito dos cursos de 

formação continuada de professores que os mesmos participaram, seus anseios, 

suas motivações, perspectivas e avaliação. A nossa intenção nesse momento foi 

conhecer a necessidade e aspiração do grupo para que pudéssemos aproximar o 

nosso planejamento das demandas apresentadas pelos participantes. 

Responderam esse questionário 48 pessoas, sendo 34 professores de 

Biologia e/ou Ciências de escolas públicas do município de Jequié e região e 14 

licenciandos em Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB). Contudo, no decorrer do curso houveram algumas desistências e 

o número de participantes reduziu-se para 36, sendo 26 professores da 

educação básica e 10 alunos da graduação. Achamos, portanto, que deveríamos 

considerar apenas os participantes que finalizaram o curso. 

Como pesquisadora, nesse primeiro momento, me surpreendi com as 

respostas, pois pude perceber que elas, em sua maioria eram muito próximas ao 

que encontramos nos referenciais da área, quando imaginava anteriormente 
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que seriam confusas e com pouco fundamento teórico, pois era o que os 

trabalhos referentes ao tema tinham me apresentado. Essa constatação me fez 

realizar as primeiras reflexões, de muitas, que eu deveria desempenhar em todo 

o percurso do curso, primeiro por também ser professora da educação básica e 

conhecer as dificuldades enfrentadas para o envolvimento em cursos de 

formação continuada e segundo, como pesquisadora, que desenvolve leituras 

sobre a área de formação de professores. Foi um desafio enfrentado 

diariamente, refletir entre a realidade vivenciada no ambiente escolar com a 

realidade apresentada pelos teóricos.   

De posse dos questionários, os resultados foram organizados em dois 

eixos: ideias dos docentes sobre a caatinga e sua abordagem na escola e as 

compreensões sobre a formação continuada.  

 

3.1.1. Sobre a Caatinga e sua abordagem na escola 

 

a) Caracterização do bioma 

As características mais citadas pelos participantes foram: bioma seco 

(85,4%), exclusivamente brasileiro (81,25%) e com grande biodiversidade 

(58,3%). 

       “Bioma exclusivamente brasileiro e que possui uma série de riqueza de espécies 

tanto vegetal quanto animal”; Bioma caracterizado por baixo nível de chuva, 

muito seco. Possui muitas espécies de plantas endêmicas” (PROFESSOR 08).  

Essas ideias, mais citadas pelos cursistas, apesar de apresentarem 

informações superficiais sobre o bioma, denotam um olhar sobre a caatinga que 

vai ao encontro do conhecimento científico atual, pois, conforme autores como 

Castelletti e col. (2003), a caatinga apresenta riquezas e endemismos 

importantes e particulares, índices pluviométricos irregulares e temperaturas 

médias altas. 

Alguns também fizeram menção ao bioma como fértil (22,9%), 

enfatizando que ao chover na caatinga, logo a vegetação seca, aparentemente 

sem vida, torna-se verde e exuberante.  
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“Possui uma vegetação resiliente, havendo rápida recuperação quando chove” 

(PROFESSOR 38). 

“As folhas da vegetação caem em período de seca, mas após a chuva a vegetação 

se regenera e tudo fica verdinho” (PROFESSOR 07). 

“É um bioma rico em biodiversidade, nos períodos de seca, seu aspecto é 

acinzentado, porém, no período chuvoso revela toda a sua riqueza de flora” 

(PROFESSOR 44). 

Essa menção reporta às características da vegetação do bioma com suas 

particularidades e estratégias adaptadas ao ambiente seco e de chuvas 

irregulares da caatinga. A sua vegetação “apresenta espinhos e tamanhos 

variados, desde as plantas pequenas como as ervas até as grandes árvores e 

algumas são suculentas e afílas. A maioria das plantas apresenta caducifólia” 

(ALBUQUERQUE e col. 2010, p. 18). A caducifólia é uma característica 

importante da maioria das plantas da caatinga e representa uma interessante 

estratégia de resistir aos longos períodos de secas em que as plantas perdem 

completamente suas folhas e voltam a florescer quando ocorrem as chuvas. 

Com relação à fertilidade referida, é válido fazer uma ressalva, pois essas 

características não estão diretamente ligadas a uma condição de um solo fértil 

ou não e sim a uma própria condição de vida das espécies da fauna desse 

bioma. Lopes e Guilherme (2007) discutem que a fertilidade do solo é entendida 

quando se tem a presença de minerais e matérias orgânicas de forma 

balanceada para o bom desenvolvimento da planta. Na caatinga, portanto, 

existem solos variados, desde aqueles com fertilidade alta, até aqueles que 

apresentam fertilidade baixa e que podem ser corrigidos com modificações da 

acidez e adubação. 

A presença de uma vegetação rala foi mencionada por 5,5%, em que se 

diz o seguinte: 

”Tem uma vegetação rala e com clima extremamente quente, região de solo 

fértil” (PROFESSOR 05).  

“Apresenta vegetação rala, de pequeno porte e adaptada ao clima quente e seco e 

o solo fértil” (PROFESSOR 08).  
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Neste aspecto, Giulietti e col. (2003) discutem que não existem 

características uniformes na vasta área e os fatores ambientais afetam a 

estrutura da sua vegetação, sendo que as regiões com maior disponibilidade 

hídrica apresentam florestas altas de caatinga. Portanto, na caatinga 

predominam-se arbustos, árvores de pequeno porte e em algumas áreas, 

árvores de grande porte, caracterizando uma cobertura descontínua de copas 

distribuídas por sua extensão. 

Outros cursistas (13,8%) relataram ser um bioma carente de estudos e 

políticas voltadas para o seu desenvolvimento. Esse fato pode ser percebido 

quando se discute a vulnerabilidade da caatinga frente à perda de espécies 

distintas e desertificação de grande parte de sua área. Historicamente, a 

literatura mostra grandes áreas do bioma que estão totalmente improdutivas, 

sem nenhuma condição para que qualquer tipo de vida possa habitar, além 

disso, muitas espécies da sua fauna e flora estão em risco de extinção e outras 

como a ararinha azul já se encontra extinta da natureza. Conforme Drumond e 

col. (2003, p. 339), a caatinga necessita de “planejamento estratégico e dinâmico 

como parte central das políticas públicas e incorporadas como tema central em 

diversos setores da economia e segmento da sociedade”. Nestas circunstâncias, 

é necessária uma maior atenção para este bioma e um maior investimento 

público como medidas para minimizar as condições adversas enfrentadas por 

ele. 

Poucas respostas se aproximaram das ideias clássicas da caatinga, 

associando-a como uma região pobre em diversidade (8,3%) e de luta intensa 

pela sobrevivência (4,2%).  

“É uma região na qual todos os seres vivos vivem lutando pela sobrevivência e, 

também uma região com grande biodiversidade” (PROFESSOR 11). 

“É um bioma seco, vejo falar que é rico, mas acho pobre” (PROFESSOR 02). 

“Apesar da sua diversidade, é representado como um bioma sem vida, tomado 

pela seca” (PROFESSOR 36). 

É válido salientar que mesmo fazendo referência à caatinga como pobre e 

sem vida, alguns dos entrevistados citam a sua diversidade, guardando dessa 

forma uma importante característica do bioma. Para Albuquerque e col. (2008), 



 
80 

essas ideias sobre a caatinga foram muito difundidas pelos meios de 

comunicação sempre fazendo associações como lugar de fome, pobreza e 

sofrimento e, poucas vezes, questionando as ações políticas e governamentais 

que reforçam intensamente essa situação social. Percebemos, portanto, uma 

maior discussão e estudos voltados para o bioma, questionando e 

desconstruindo opiniões errôneas há muito tempo feitas em relação à caatinga.  

Destaca-se que 8,3% dos cursistas mencionaram o pouco conhecimento 

sobre o bioma e o fato de o livro didático ser o seu único material de consulta. 

Sabemos, portanto, que o material de apoio maior do professor na sala de aula é 

o livro didático e que muitos docentes não buscam referências em outros 

materiais como complemento de suas aulas. Nesse aspecto, é importante que 

sejam feitas consultas em outros materiais como: CD ROM, livros paradidáticos, 

textos de divulgação científicas, revistas da área etc., como forma de buscar 

enriquecer as informações em suas aulas e trazer notícias sempre atuais sobre o 

assunto em questão. Neste aspecto, é discutido por Gil Pérez e Carvalho (2006) 

e outros referenciais da área, que o livro escolar deve ser usado de forma crítica 

e consciente, levando em consideração que ele apresenta suas limitações e que 

podem ser questionados em qualquer momento pelo professor durante suas 

aulas. 

 

b) Caracterização do bioma representado por desenhos  

Uma das atividades iniciais do curso (ver apêndice E) solicitava que os 

participantes esquematizassem livremente, por meio de desenhos o que eles 

pensavam quando se falava sobre a caatinga. Os conceitos relacionados aos 

desenhos foram organizados e tabulados e para isso buscamos anotar as 

características mais recorrentes encontradas. Os resultados estão na figura 02, 

que se encontra em seguida. 
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Figura 02: Representação sobre o bioma caatinga elaborado pelos cursistas em forma 

de desenhos como atividade sondagem do curso.  

A maioria dos professores representou fisionomias associadas ao seu 

clima, por meio do sol (88%), demonstrando ser um aspecto marcante para eles. 

Associadas ao sol, também surgiram esquemas mostrando árvores secas (58%); 

escassez de água (16,6%) e solo rochoso (27%). Em nosso entendimento, muitas 

dessas imagens trazem a ideia de um ambiente sem vida, em que as condições 

adversas não permitem a manutenção no bioma das espécies de sua fauna e 

flora. 

Conforme Prado (2003), o clima da caatinga apresenta características 

muito extremas dentre os parâmetros metereológicos, com a mais alta radiação 

solar, baixa nebulosidade, altas temperaturas, baixas taxas de umidade relativa, 

evapotranspiração elevada e precipitações mais baixas e irregulares. Em virtude 

disso, o seu clima se destaca como a característica mais marcante do semiárido 

brasileiro devido, em especial a ocorrência de secas estacionais e periódicas, 

sendo considerado um dos locais mais quentes do planeta e com luminosidade 

extremamente elevada, ficando ao redor de 2.800 horas de luz solar por ano. 

As árvores secas representam o fenômeno comum às plantas da caatinga 

que é a caducifolia, em que elas perdem suas folhas como mecanismos de evitar 

a perda de água para o ambiente através da evaporação (PRADO, 2003). 
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Em relação aos solos desse bioma, a literatura (PRADO, 2003; IBRAIMO 

e col., 2004; ALBUQUERQUE, NETO e SRINIVASAN, 2001) indica que, com 

algumas exceções são poucos desenvolvidos, mineralmente ricos, pedregosos, 

pouco espessos e com fraca capacidade de retenção de água. Essas condições, 

deve-se à pouca umidade de muitos locais da caatinga, o que ocasiona o baixo 

grau de intemperismo das rochas sedimentares que originam esses solos. 

Portanto, os solos da caatinga apresentam certo número de problemas quanto a 

sua definição e classificação, em virtude de serem encontradas de maneira 

muito heterogênea, mas a ocorrência dos argissolos e latossolos indica a 

presença de solos profundos no local, com pouca ou nenhuma rocha aflorada 

(LIMA, PITIÁ e SANTOS, 2006).  

Nesse caso, as características para esses solos guardada por alguns 

professores (27%) limitam-se a um solo rochoso, quando é apresentado pela 

literatura que nem todos os solos desse bioma são iguais e têm a presença de 

rochas escassamente decompostas. 

Vinte e sete (27%) dos professores fazem menção também aos répteis. 

Vale ressaltar que, além desse grupo existem outros com grande 

representatividade e endemismos marcantes. De acordo Drumond (2012) a 

avifauna da caatinga se destaca como o grupo com maior distribuição no bioma 

e também mais vulnerável com mais de vinte espécies ameaçadas.    

A presença de poços artesianos (8,3%); casas (19%); pessoas (11%) e 

animais mortos (5,5%) nos fez supor que poucos cursistas relacionam a caatinga 

como um lugar habitável e a aparência de animais mortos nos indicam um 

olhar relacionado à “pobreza”, “miséria” e com pouca possibilidade de 

manutenção da vida, que ainda podem ser representações persistentes em boa 

parte da população. No que tange aos participantes do curso, acreditamos que 

essa indicação foi revisitada, pois ficou evidenciado nos depoimentos, novos 

olhares e representações sobre o bioma além das desconstruções de conceitos 

errôneos que apresentavam anteriormente. 

Em relação a esses fatores, é discutido por Santos, Silva e Oliveira (2009) 

que as construções históricas relacionando o Nordeste à pobreza, seca e 

migração, como se fosse uma decorrência econômica e social natural, 
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contribuem para criar a invisibilidade histórica em torno do nordestino, quando 

foram pouco favorecidos economicamente. Pontua ainda que, a pobreza da 

região é originada pela inadequada estrutura latifundiária, do sistema de 

crédito agrícola, da comercialização, da insuficiente ou inexistente assistência 

técnica, do deficiente sistema educacional e da ineficiência das políticas 

públicas. 

Concordamos com os autores, pois a caatinga é um bioma muito diverso, 

apresenta riquezas biológicas incalculáveis e ainda assim existem com poucos 

sistemas de proteção de suas espécies e de sua área. Além disso, conta com 

poucos investimentos públicos que possam auxiliar a população da caatinga a 

viver em sua terra de forma sustentável sem se deslocar para outros lugares a 

procura de melhores condições de vida. 

Observamos também, uma menção quase que na totalidade dos 

desenhos ao vegetal mandacaru (97%). As palmas (36%), os bovinos (2,7%) e 

caprinos (5,5%) também foram representados. Nesse caso, percebemos um certo 

desconhecimento desses respondentes a respeito da biodiversidade vegetal e 

animal presentes na caatinga pois, embora essas espécies sejam comuns no 

bioma, muitas delas são introduzidos no ecossistema original.  

Conforme Alves, Araujo e Nascimento (2009), embora as cactáceas sejam 

bem representadas na caatinga, existem inúmeras outras espécies que também 

são comuns no bioma como, por exemplo, as leguminosas e bromeliáceas e 

outras espécies que apresentam longas adaptações ao calor e a seca, 

caracterizadas pelo bioma. Enfim é um ecossistema rico em variedades na sua 

flora e também apresenta muitas espécies endêmicas. 

Os autores discutem também sobre as atividades econômicas ligadas à 

pecuária e ao extrativismo mineral ambas com formas extensivas de produção. 

Nesse caso, a pecuária se tornou uma das atividades principais no bioma, 

apresentando grandes áreas desmatadas para a criação de pastos melhorados e 

da cultura de palmas forrageiras. 

É válido ressaltar que a maioria dessas atividades é acompanhada de 

desmatamento indiscriminado, que associadas às fragilidades natural do bioma 

trazem sérios danos, muitas vezes irreparáveis ao meio ambiente. Esses danos 
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provocam redução na qualidade de vida da população local, principalmente, 

quando se enfrenta longos períodos de seca. Nesse caso é importante maior 

vontade política no que tange a busca de soluções e meios para que a população 

viva com mais qualidade e levando em consideração a sustentabilidade dos 

ecossistemas.  

Esses dados, após passar por tabulações e análises foram apresentados à 

turma do curso de formação continuada por meio do projetor e também 

mostramos alguns desenhos que mais nos chamaram atenção (ver apêndice F). 

Podemos perceber que muitos cursistas ficaram surpresos com os resultados e 

houveram muitos questionamentos e depoimentos interessantes. A nossa 

intenção com esta prática foi provocar realmente inquietação e discussões 

fazendo mediações das abordagens e levar a novos questionamentos. Alguns 

depoimentos serão ilustrados a seguir: 

Figura com o poço artesiano 

Professor 01: - O poço na figura um indica que o ambiente é seco e precisa de 

água. 

Professor 02: - Não! É porque tem água no subsolo... 

Professor 01: - Passou no jornal outro dia que na Paraíba, devido um projeto lá, 

não sei qual, eles não têm carência de água, pois o poço dá conta de abastecer a 

população na seca. Isso deveria ser estendido para o restante da caatinga. 

Esses questionamentos nos levaram a discutir sobre as deficiências das 

políticas públicas para o bioma impossibilitando, muitas vezes, uma melhor 

condição de vida para a população e não favorecendo a sustentabilidade do 

local, pois, no caso da caatinga, a disponibilidade da água existe, e em sua 

maioria está presente no subsolo então, os meios para sua captura é o que 

dificulta o seu uso. Portanto, as políticas de desenvolvimento da caatinga 

devem buscar a viabilização da utilização dessas águas como forma de reduzir 

os danos ambientais que acometem o bioma e a sua população. 

Figura com o mandacaru 

Professor 01: - A gente só desenhou cacto (risos) como se só tivesse cacto na 

caatinga. 

Palestrante: - Quais as ideias que apresentamos com relação aos cactos? 
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Professor 02: - Será que o cacto é sinal de maldição? 

Professor 03: - Não, porque nós somos antropocêntricos mesmo e os padrões de 

beleza são diferentes né? Os cactos são diferentes das árvores com frutos né? Eles 

são rebeldes, têm espinhos. 

Professor 04: - Pra muitos não dá nenhuma sombra (risos). 

Professor 03: - Assisti esses dias uma reportagem mostrando um oásis no 

sertão... É o outro lado da caatinga, devemos explorar o outro lado, desmistificar 

isso que é tudo seco e sem vida. 

Professor 05: - As pessoas fazem comparações com outros biomas, porque não 

chove na caatinga? Mas se chovesse muito não seria caatinga! 

Nesse momento, buscamos explorar temas sobre a biodiversidade do 

bioma e percebemos que os cursistas já estavam analisando criticamente a 

uniformidade da presença dos cactos em seus desenhos. Então discutimos 

também as estratégias adaptativas das espécies da caatinga com suas devidas 

características e peculiaridades que possibilitam a sua permanência no bioma. 

Falamos que a caatinga muitas vezes foge aos padrões de natureza 

esteticamente bela estabelecida na sociedade, por isso devemos observá-la com 

outro olhar, mais crítico reflexivo levando sempre em consideração as suas 

particularidades. 

Palestrante: O que foi pra vocês olhar para seus desenhos? 

Professor 06: - Foi muito bom, tivemos outros olhares, coisas que a gente nem 

tinha percebido, podemos ver o que pensávamos antes e agora. 

Professor 07: - Achei louvável, porque a gente desenha e não tem consciência do 

quanto isso vai influenciar na representação de quem vai ver. 

Professor 08: - Foi muito bom e devemos relativizar que além de não conhecer o 

bioma é a mídia que cria muitas coisas ruins, devemos ver isso também. A 

música de Luis Gonzaga mesmo só fala de seca, isso me irrita. Devemos valorizar 

o Nordeste, o clima maravilhoso e o nordestino quando vai pra São Paulo fica lá 

é morrendo de fome. 

Essa atividade foi muito instigadora e podemos perceber que mobilizou 

muito os cursistas. A partir dela, eles buscavam refletir mais sobre suas 

opiniões, conceitos e impressões em relação ao bioma, percebendo a 
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importância de conhecer a caatinga e das necessidades de sua abordagem em 

sala de aula. 

c) Abordagem do bioma na escola 

Dos professores de ciências e biologia participantes do curso, cerca de 

46% já abordaram assunto em sala de aula e priorizaram descrever as 

características físicas e biológicas gerais do bioma, como por ex. temperatura, 

regime de chuvas e biodiversidade. Podemos fazer esta constatação quando eles 

explicitaram:  

“Trabalhei as características gerais, climáticas, biodiversidade animal e vegetal 

existente” (PROFESSOR 09). 

“Importância do bioma, animais existentes lá” (PROFESSOR 10).  

Um desses professores reafirmou o conceito do bioma como pobre em 

biodiversidade, discutindo com os alunos aspectos que caracterizam o bioma de 

forma preconceituosa. “Discuti como um bioma pobre em biodiversidade, devido a 

carência de recursos hídricos. Infelizmente fui preconceituosa” (PROFESSOR 23). 

Nesse caminho, observamos o conhecimento vago que o professor apresenta em 

relação ao bioma, reproduzindo informações incorretas e questionadas 

cientificamente, levando seus alunos a construírem opiniões equivocadas em 

relação à caatinga e não contribuindo para a edificação de ações que visem o 

seu uso sustentável.  

As condições de vida das pessoas que vivem em regiões da caatinga 

também foram alvo de atenção de uma parte dos professores (11%), enfatizando 

as dificuldades que o caatingueiro enfrenta diariamente para resistir às secas. 

“Abordei sobre a vegetação dessa região, bem como a difícil vida dos habitantes em 

relação a falta d’água que ocasiona a seca” (PROFESSOR 32). Referenciais da área 

como Sampaio e Batista (2003) discutem as dificuldades vivenciadas pelos 

moradores dessas regiões, principalmente nas áreas mais secas onde a 

qualidade de vida é ainda mais comprometida. As regiões mais úmidas 

conseguem suportar atividades econômicas e a população apresenta um padrão 

de vida mais confortável. 
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Com base nas análises das respostas apresentadas pelos docentes, 

entendemos que a abordagem do bioma caatinga na escola tem sido pouco 

problematizada ficando evidenciado que as características gerais do bioma são 

os assuntos mais priorizados pelos professores. Acreditamos e defendemos que 

as discussões sobre esse tema devam ser mais fundamentadas e trabalhadas na 

escola, pois aspectos como as consequências das ações antrópicas sobre o bioma 

e as questões envolvendo a conservação da biodiversidade ainda são pouco 

discutidas. 

Os outros 10 docentes, representando 38,5% do grupo, disseram não 

trabalhar com o bioma em sala de aula pelos seguintes motivos: o assunto não 

faz parte do conteúdo programático da série em que leciona (15%); o livro 

didático traz poucas informações (7,7%); nunca se preocupou em debater estas 

questões (7,7%) e o fato de apresentar desconhecimento sobre o bioma (7,7%). 

“Nunca estive atenta em trabalhar com o tema” (PROFESSOR 29). 

“Não pensei em contextualizar as aulas com a realidade local dos estudantes em 

relação à temática caatinga” (PROFESSOR 16). 

Esses dados nos fazem refletir sobre a necessidade de uma maior 

construção de conhecimentos cientifico sobre o conteúdo por parte dos 

educadores, para que trabalhem o assunto de forma crítica e contextualizada 

em sala de aula, trazendo assim, informações de diversas fontes e enfatizando a 

importância de reflexões sobre seus comportamentos e atitudes no meio em que 

vivem.  Além disso, os professores, como moradores de área de caatinga e 

importantes formadores de opinião, devem se sentir ainda mais responsáveis 

em ajudar na construção de tais posturas, ao nosso ver, mais coerentes com a 

qualidade ambiental.  

Quanto às metodologias utilizadas pelos docentes no trabalho com o 

bioma, notamos uma predominância da aula expositiva por 38,4% deles, 

utilizando como recursos o quadro branco, exibição de “slides” e o livro 

didático. Outras estratégias mencionadas foram: exibição e discussão de vídeos 

e documentários (30,7%), leitura e interpretação de textos (23%), exibição e 

análise de músicas (11,5%), debates (3,8%) e elaboração de cartazes (7,7%). 

Constatamos ainda uma presença maior de aulas ditas tradicionais no ensino 
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do bioma caatinga, apesar da utilização de estratégias didáticas mais 

participativas.  

d) Dificuldades dos docentes para a discussão do tema na escola 

Dos 26 educadores, 15% disseram não ter dificuldades para falar sobre a 

caatinga em suas aulas e os demais mencionaram os aspectos que interferem na 

discussão do bioma. A ideia predominante, perfazendo um total de 19%, é de 

que eles apresentam pouco conhecimento para tratar do assunto com seus 

alunos. Neste aspecto, conforme Leal, Tabarelli e Silva (2003), a caatinga é um 

dos biomas que são poucos estudados e pesquisados no Brasil, sendo necessário 

ampliar os trabalhos que se debruçam em compreendê-lo. 

A existência de poucos materiais didáticos que auxiliam na discussão do 

bioma foi mencionada por 15% dos professores, alguns deles alegaram a 

deficiência encontrada nos livros didáticos, informando que não facilitam a 

discussão do assunto, pois traz poucas informações referentes ao tema. E 

também, a grande quantidade de conteúdos para ser abordado durante o ano 

letivo, o que inviabiliza a abordagem do conteúdo (8,3%). 

“O livro didático não traz muitas informações sobre o assunto que possa ser 

usado por alunos do ensino fundamental e médio” (PROFESSOR, 09).  

“O não enquadramento do tema nos planejamentos pedagógicos escolares e o 

tempo extremamente curto das aulas” (PROFESSOR 42). 

“A grande quantidade de conteúdos a serem abordados durante o ano letivo que 

não pertencem a esta temática” (PROFESSOR 09). 

Em relação aos livros, Araújo e Sousa (2011) discutem que as editoras de 

livros escolares têm focado suas atenções nos problemas ambientais 

encontrados nas regiões norte, sudeste e sul do país e dando menos relevância 

às questões referentes a outros biomas como a caatinga. Aborda ainda, que 

embora o assunto tenha sido pouco discutido nos livros didáticos, o seu 

enfoque tem aparecido com mais frequência, principalmente nos últimos anos, 

em materiais paradidáticos e em revistas de divulgação científica. Isso reforça o 

nosso questionamento traçado anteriormente em que sugerimos a utilização de 
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diversas fontes na preparação das aulas por parte dos professores, já que este 

assunto tem sido amplamente discutido em outros meios.  

Existem alguns docentes (11%) que acham difícil abordar a temática com 

os estudantes, pois o assunto é considerado desinteressante e também tem sido 

difícil provocar e incentivar a participação dos alunos nas aulas. Esses 

professores discutem ainda que os alunos têm representações negativas sobre a 

caatinga, seja pela falta de motivação ou até mesmo pela dificuldade em realizar 

aulas de campo no bioma. Eis alguns depoimentos: 

“A maior dificuldade pra mim é fazer com que os alunos participem se 

interessem pelo assunto” (PROFESSOR 36). 

“O tema se torna abstrato para os alunos, pois eles só têm a ideia de que a 

caatinga é um lugar seco que não tem nada” (PROFESSOR 13). 

Dificuldades parecidas também foi observada por Luz e col., (2009) em 

seu trabalho desenvolvido com professores de Biologia e Ciências no município 

de Iramaia – BA, em que se percebeu que esses docentes apresentavam 

conhecimentos simplificados sobre o bioma e desconsideravam sua 

biodiversidade e importância de conservação. Os autores referidos notaram 

também que eles apresentaram respostas evasivas, equivocadas e sem respaldo 

teórico, relatando o que ouviram ou leram em jornais, revistas e programas de 

televisão.  

Acreditamos, portanto, que o conteúdo deva ser mais problematizado e o 

professor precisa conhecê-lo melhor. Além do mais é necessário utilizar de 

diversas estratégias didático-metodológicas em suas aulas, buscando motivar os 

educandos a estudar sobre o assunto. Alem disso, enfatizamos a abordagem da 

caatinga nas discussões escolares, não apenas por ser um assunto que está 

presente nos livros didáticos, de forma reduzida ou não, mas por ser esse o 

ambiente próximo desses estudantes, onde eles diariamente interagem e para o 

qual devem ampliar seus olhares e conhecimentos a respeito. 

Outra dificuldade citada por 7,7% dos docentes diz respeito à própria 

formação inicial e continuada, em que eles afirmam não ter tido nenhum 

momento em que fosse feito a abordagem do tema, “Acho que na própria 
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formação, pois não tive disciplinas na graduação ou pós-graduação que tratasse do 

tema” (PROFESSOR 16).  

Esta afirmação converge com outra questão em que buscamos 

informações sobre a ocorrência dessas discussões na formação inicial desses 

professores. Apenas 26,9% das respostas diziam nunca ter debatido o assunto 

em sua graduação, os outros, portanto já presenciaram em algum momento do 

seu curso, mesmo que pontual, a abordagem do tema. 

“Sim, em Ecologia teve alguns momentos que abordou o bioma” (PROFESSOR 

11). 

“Somente em Ecologia de campo que foi feita pesquisas individuais e restritas” 

(PROFESSOR 02).  

“Houve alguns momentos em Seminários Temáticos, ecologia e botânica” 

(PROFESSOR 32). 

 Após realizarem um curso de formação continuada com 42 professores 

no município de São João do Cariri – PB, Abílio, Florentino e Ruffo (2010) 

notaram que os docentes reconhecem a necessidade de implementação de ações 

voltadas à conservação ambiental do bioma, mas, sentem-se inseguros para 

abordar sobre a temática no dia a dia pedagógico. Também, foi apontado por 

alguns desses docentes a importância de refletir sobre a formação inicial dos 

futuros professores e que o ensino superior de fato, contribua para a formação 

de professores conscientes e críticos de sua prática educativa.   

Acreditamos, portanto, que os cursos de formação inicial devem buscar 

ampliar essas discussões, provocando reflexões junto aos futuros professores 

sobre a importância do bioma para a população e enfatizando a necessidade de 

abordagem do tema na educação básica. Também, que os cursos de formação 

continuada precisam ser mais recorrentes e buscar suprir os poucos estudos 

sobre a temática.   

 

3.1.2. Sobre os cursos de formação continuada 

 

a) Motivações em participar de cursos de formação continuada 

É predominante entre os docentes (58,3%) que as motivações para 

envolver-se em cursos de formação continuada são para a aquisição de 
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conhecimentos. Além disso, 47,5% afirmam que é para ajudá-los na prática 

pedagógica que desenvolvem com seus alunos, como expresso nas falas abaixo:  

“O que me leva a participar destes cursos é a possibilidade de aumentar meus 

conhecimentos sobre o tema” (PROFESSOR 43). 

“Aquisição de conhecimentos teóricos e melhorar a minha prática docente por 

meio dos conhecimentos adquiridos” (PROFESSOR 09). 

Nessa perspectiva, podemos observar que a maior parte dos docentes 

busca os cursos de formação continuada para ampliar seus conhecimentos, 

objetivando melhoria da prática pedagógica desenvolvida no âmbito da sala de 

aula. Estes discursos, de certa forma nos faz questionar sobre a noção desses 

acúmulos de conhecimentos teóricos, que muitas vezes se dão de forma pronta 

e acabada não fazendo relação com o contexto vivenciado pelos docentes e sem 

nenhuma reflexibilidade sobre a prática docente. Com relação a isso, Pérez 

Gómes (1992) tece uma importante reflexão sobre a forma como é vista a 

formação do professor: “(...) um processo de preparação técnica, que permita 

compreender o funcionamento das regras e das técnicas da realidade da sala de 

aula e desenvolver as competências profissionais exigidas pela sua aplicação 

eficaz” (PÉREZ GÓMES, 1992, p. 108).  

Houve ainda entre os participantes, aqueles que encontram motivações 

nesses cursos por achar que precisam de certificados (4,2%) e porque 

consideram que eles ajudam a desenvolver reflexões (3,8%). 

“Para contribuir para minha capacitação como professor” (PROFESSOR 10). 

“Para aprender novos assuntos e para melhorar o currículo” (PROFESSOR 18). 

“A motivação é desenvolver reflexões que são importantes para a formação” 

(PROFESSOR 36). 

Em pesquisa realizada por Couto 2009, com dez professores da educação 

básica da rede estadual e municipal do município de Ilhéus e Itabuna (BA) que 

buscou analisar as condições necessárias à aprendizagem da docência de 

professores participantes do curso de formação continuada na modalidade à 

distancia intitulado por TV na escola e os desafios de hoje, pôde-se constatar 

que as motivações encontradas pelos docentes para participarem de cursos de 

formação continuada giram em torno da formação intelectual na medida em 
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que falaram que pretendiam adquirir mais conhecimentos e conhecer as novas 

tecnologias, e a busca do conhecimento prático quando pensam que o curso 

poderia auxiliar no seu trabalho, além disso, acreditam na proposta do curso e 

demonstram a necessidade da tecnologia na sala de aula. A pesquisadora 

pontua uma maior ênfase na intenção de adquirir mais conhecimentos como 

forma de melhorar o desenvolvimento profissional, para a realização do 

trabalho com o uso das tecnologias em sala de aula, buscando um tipo de 

aprendizagem que atendesse às necessidades e a resoluções de problemas da 

prática pedagógica. 

 Então, consideramos, necessário que se discuta entre os professores sobre 

a importância dos cursos de formação continuada como um continnum que se 

estabelece ao longo de sua profissão, em que muitas habilidades, capacidades e 

reflexões são desenvolvidas e ajudam a ressignificar a prática docente. Também 

que, esses momentos não devem ser limitados a ocasiões pontuais de 

capacitação, aperfeiçoamento ou simplesmente em adquirir certificados para 

compor seu currículo. 

 

b) Avaliação dos cursos de formação continuada pelos participantes 

Dos que avaliaram os cursos que participaram e consideram como 

positivos, encontramos 84%. Para isso utilizaram dos seguintes argumentos: os 

cursos foram importantes para a prática pedagógica (18,7%), ajudaram na 

qualificação profissional (10,4%), ofereceram informações enriquecedoras (8,3%) 

e apresentaram carga horária suficiente para desenvolver as atividades (2,1%). 

“Foram de grande valia, pois a partir desses novos conhecimentos estou 

modificando minha prática pedagógica” (PROFESSOR 10). 

“Muito enriquecedor uma vez que me possibilita uma atualização da minha área 

de estudo e trás informações enriquecedoras” (PROFESSOR 18). 

“Importante para nossa qualificação profissional” (PROFESSOR 27). 

Com relação a estas opiniões, podemos notar que o entendimento a 

respeito da qualidade desses cursos foi que eles eram bons, ajudaram no 

desenvolvimento da prática docente e na qualificação profissional, porém, 

existem questionamentos relacionados à necessidade de uma formação que 
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consiste em “descobrir, organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria” 

(IMBERNÓN, 2010, p. 51). Ou seja, a formação deve ser analisada não só pelo 

domínio de conhecimentos adquiridos pelos professores, mas também por 

outros ângulos que levem a facilitar as capacidades reflexivas dos professores. 

Outras afirmações feitas pelos docentes foram que os cursos propiciaram 

contato com outros profissionais (3,8%), estimularam o profissional a continuar 

estudando (3,8%) e possibilitaram refletir sobre as temáticas, (3,8%).  

”Foram relevantes, pois estabeleceu contato com outros profissionais” 

(PROFESSOR 39). 

“Foram criativos e estimulou a continuar participando dos cursos” 

(PROFESSOR 03). 

“Me fez refletir sobre as temáticas e adquirir novos conhecimentos” 

(PROFESSOR 07). 

Outros professores (7,7%) não gostaram muito dos cursos que 

participaram anteriormente, pois consideraram descontextualizados com a 

prática (3,8%), apresentaram muito conteúdo e pouca prática e o tempo dos 

mesmos foi insuficiente para muitas informações (3,8%). “Os cursos tem muita 

importância, apesar de que o tempo é muito pouco para tanta informação” 

(PROFESSOR, 31). Assim, estas afirmações concordam com a literatura quando 

discute sobre muitos cursos de formação continuada oferecidos, que “tem 

recaído sobre treinamentos, em forma de cursos de curta duração e orientados 

para a prática e necessidades imediatas, minimizando a visão pedagógica” 

(MIZUKAMI, 2010, p. 39) e além disso, sem nenhuma relação com as realidades 

vivenciadas pelos docentes, trazendo informações de outras situações que, na 

maioria das vezes, não condizem com as necessidades locais.  

Então, concordamos com a autora supracitada quando escreve que é 

necessário fomentar espaços que auxiliem os professores a “refletir 

criticamente, identificar e resolver problemas, a investigar, a aprender e a 

ensinar. Este seria, portanto o significado dos termos educação e formação, 

diferentes de capacitação e treinamento” (MIZUKAMI, 2010, p. 42). Ainda, 

deve-se buscar uma formação mais participativa e coletiva, em que os 

professores discutam suas atitudes com seus pares e procurem ajudar também 
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seus alunos a serem mais autônomos e críticos. Nesse caso, acreditamos 

também que:  

Um dos recursos mais poderosos que as pessoas têm para 
aprender e se aperfeiçoar é fazê-lo umas com as outras. As 
economias do conhecimento dependem da inteligência coletiva 
e do capital social, incluindo formas de se compartilhar e 
desenvolver conhecimento com colegas de profissão. 
Compartilhar ideias e capacidades, proporcionar apoio moral 
quando se estiver lidando com desafios novos e difíceis e 
discutir conjuntamente casos individuais complexos 
representam a essência do trabalho coletivo forte e a base das 
comunidades profissionais efetivas. (HARGREAVES, 2004, p. 

125). 

Portanto, é fundamental que os professores tenham espaços para 

planejarem juntos, ações educativas importantes para o desenvolvimento das 

atividades e aprendizagens dos alunos, trocando experiências com seus colegas 

de profissão, compartilhando ideias e conhecimentos entre o grupo. Além do 

mais, esses momentos fortalecem o trabalho e criam espaços motivacionais de 

buscas coletivas de soluções para determinados problemas, incentivando-os na 

procura por melhorias para a própria prática docente. 

 

c) Dificuldades enfrentadas pelos docentes em participar de cursos de 

formação continuada 

As dificuldades apresentadas são de diversas naturezas, mas a que 

prevalece entre eles, perfazendo 84% das respostas é a falta de tempo devido à 

extensa carga horária de trabalho.  

“A falta de tempo para a dedicação, a carga horária do trabalho impossibilita” 

(PROFESSOR 4). 

“Hoje a minha maior dificuldade é minha carga horária de 60h, não sobra 

tempo” (PROFESSOR 5).  

Este é um indicativo de que muitos docentes precisam trabalhar em 

jornadas intensas para atingir uma meta salarial, o que consequentemente 

dificulta a sua participação em ações importantes para sua carreira profissional. 

Em relação a isso, Tardif e Lessard (2005) apontam que o trabalho 

docente é muito complexo, pois remete diversos fenômenos em que muitos 

deles não podem ser quantificados. Esses fatores mantêm relações muito 
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próximas e suas influências recíprocas muitas vezes não podem ser separadas. 

Como exemplo, os autores apontam sobre a jornada legal de aulas dos docentes, 

que já é estabelecida pela organização escolar. Mas, o trabalho docente não 

pode ser pensado apenas observando as horas aulas dedicadas pelos 

professores em sala de aula, pois existem outras tarefas que também devem ser 

somadas a isso como o tempo de preparação das aulas, correções de atividades, 

reuniões de pais e mestres, busca de metodologias e estratégias que motivem os 

alunos etc.. Neste caso, esses fatores não se somam simplesmente, também 

atuam em conjunto criando uma carga de trabalho complexa que, “é portadora 

de tensões diversas. Além disso, constata-se que vários desses fatores remetem 

a tarefas invisíveis que demandam igualmente a afetividade e o pensamento 

dos professores” (TARDIFF, LESSARD, 2005, p. 114).   

Autores como Imbernón (2010), Mizukami e col. (2010) e Pérez Gómez 

(1992) discutem a necessidade da garantia de oportunidades de aprendizagem 

aos professores para favorecer o desenvolvimento profissional docente e na 

reconstrução de práticas pedagógicas. Apontam também que as políticas 

públicas precisam fomentar, de uma forma especial, as condições para que os 

educadores tenham a oportunidade de investigar, aprender, discutir assuntos e 

conteúdos que são desenvolvidos na sala de aula e que podem subsidiar 

melhorias para aprendizagem significativa dos educandos, além de possibilitar 

discussões que digam respeito às melhorias das condições de trabalho dos 

profissionais da educação. 

Mizukami e col. (2010) reforçam essa ideia: 

[...] um desafio crítico a todos os envolvidos com definição, 
implementação e avaliação de políticas públicas, que consiste 
em conseguir tempo e oportunidade especiais para o 
desenvolvimento do professor, já que este não pode 
simplesmente parar de ensinar para se dedicar a aprender e a 
refletir. Portanto, é necessário garantir a ele essas condições 
para o desenvolvimento de conhecimento e da metodologia 
necessários à criação de situações de ensino que propiciem 
aprendizagens significativas a todos os alunos (MIZUKAMI, 
2010, p. 77).   

Outra questão muito citada pelos docentes trata dos lugares onde os 

cursos são oferecidos, muitos deles ocorrendo nas cidades maiores (38,4%), e 
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das dificuldades financeiras enfrentadas para deslocamento e custeio das 

despesas na realização destas atividades (31,2%). Alguns também alegaram a 

dificuldade em conseguir liberação da unidade de ensino para participar dos 

cursos (6,2%) e outro informou a pouca oferta de cursos em sua área de atuação. 

Indo ao encontro destas afirmações, algumas pesquisas (SOUZA, 2006; 

SELLES, 2002; MAZZOTTI, 2007; LIMA e VASCONCELOS, 2008) apontam 

sobre a falta de apoio das políticas que vinculam as instituições públicas aos 

projetos de formação continuada. Essas políticas pouco têm incentivado os 

professores a buscarem por qualificação profissional e apresentam muitos 

entraves que dificultam a participação do docente nesses eventos. “A 

sobrecarga de trabalho, por exemplo, aliada a uma remuneração precária, 

amplia os argumentos de que não vale a pena se qualificar por não haver 

reconhecimento esperado” (LIMA, VASCONCELOS, 2008, p. 359). 

Somados a isto, a inexistência de uma estrutura escolar que disponibilize 

um professor substituto para continuar as atividades com os alunos enquanto o 

docente é liberado para as atividades associados à precariedade institucional de 

oferecer todos os meios à participação docente nos cursos de formação 

continuada (SELLES, 2002) têm levado os professores a perceberem os 

problemas e desafios da prática docente e a perderem o interesse nesses cursos 

por não haver o reconhecimento esperado na sua profissão.   

É necessário, portanto, considerar a realidade vivenciada pelos 

professores, que ainda encontram muitas dificuldades para envolver-se em 

cursos de aprimoramento profissional. Os acessos a essas oportunidades, de 

acordo com a opinião dos professores, deveriam ser facilitados e as promoções 

desses deveriam ser mais recorrentes já que são importantes meios para a 

reconstrução de conhecimentos para a prática profissional.  

Neste ponto, não queremos dizer que a oferta de cursos de formação 

continuada e a participação nesses resolverão todos os problemas concretos da 

educação e das condições do trabalho do professor, pois existem diversos 

outros fatores (salários, estrutura física das instituições, níveis de decisão sobre 

a sua atuação, níveis de participação, carreira, ambiente de trabalho etc.) os 

quais precisam também ser analisados para que aconteça a melhoria do ensino. 
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Acreditamos que esses cursos, quando acompanhados de uma reflexão critica e 

problematizações das práticas de ensino, são muito importantes para o 

aprimoramento profissional docente. Além do mais, esses aspectos evidenciam 

que é imprescindível a ampliação das discussões que perpassam a 

profissionalidade do professor, “que não só descreve o desempenho do 

trabalho de ensinar, mas também expressa valores e pretensões que se deseja 

alcançar e desenvolver nesta profissão” (CONTRERAS, 2002, p. 74), ou seja, o 

docente deve buscar desempenhar seu trabalho com competência e qualidade 

visando melhorias do ensino e ressignificações da prática. As políticas 

educacionais precisam também ser facilitadoras e implementadoras de espaços 

de formação continuada docente. 

 

d) Aspectos a serem considerados durante a elaboração de um curso de 

formação continuada 

Para a maioria dos docentes, no momento de elaboração dos cursos de 

formação continuada, os proponentes devem se preocupar em: auxiliar os 

professores na prática pedagógica (27%); trabalhar os conhecimentos com maior 

clareza, inteligibilidade e contextualização (20,8%) e apresentar atividades 

práticas (6,2%). Um professor expôs o seguinte: “Que seja o mais real possível em 

relação à escola. Por exemplo, que aborde temas de como levar os alunos a ter interesse, 

pois o desinteresse nas escolas é muito grande” (PROFESSOR 22). 

Muitos docentes buscam soluções para superar as dificuldades 

enfrentadas nas salas de aula com os especialistas da área, na expectativa de 

que sejam oferecidos manuais para ajudar na prática pedagógica. Esses 

posicionamentos são discutidos pela literatura referente ao assunto quando diz 

que, frequentemente, esses cursos “são procurados na expectativa de sugestão 

para ser aplicadas em sala de aula e também são criticados quando procuram 

atender a essa expectativa, uma vez que essas “receitas” dificilmente se 

adéquam a diversidade da sala de aula” (TRIVELATO, 2003, p. 64). 

Acreditamos, portanto, que os cursos de formação continuada podem 

apresentar sugestões de abordagem do assunto aos docentes, mas as ideias 

apresentadas não podem ser estáticas e vistas como alternativas únicas. Neste 

caso, os professores precisam também ser criativos e usarem de outros 
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caminhos para tratar os conteúdos, analisando a realidade em que estão 

inseridos e buscando desenvolver práticas educativas coerentes com suas 

demandas.  

Deve-se então reconhecer que as situações problemáticas enfrentadas no 

dia a dia da escola embora possam ser planejadas, são passíveis de imprevistos 

e, portanto, os cursos não terão condições de responder a todas as 

circunstâncias que ocorrem diariamente. Além do que, é o professor quem 

acompanha a rotina da sala de aula e constrói ao longo de sua carreira os 

saberes da profissão e as respostas que considera mais adequadas para 

determinadas situações. 

É necessário, todavia que as políticas da educação sejam incentivadoras 

da autonomia do professor, levando-os a atingir os seus diversos âmbitos 

formativos e a terem um maior compromisso e poder de decisão que possam 

ser construídos coletivamente com o intuito de conquistar tanto melhorias 

pedagógicas quanto profissionais.  

Nesta pesquisa, alguns docentes consideram também importantes, nos 

cursos, a vivencia de metodologias mais dinâmicas, estimulando a participação 

entre os educadores (14,5%); gerando reflexões frente às temáticas (2,8%) e 

observando a disponibilidade dos participantes (8,3%). Eis algumas de suas 

falas:  

“Precisam ser dinâmicas e provocar o envolvimento da turma nas discussões” 

(PROFESSOR 33). 

“Que leve reflexão teórica sobre a temática” (PROFESSOR 09).  

Parece existir entre estes docentes a necessidade de uma discussão mais 

ampla e participativa. Além disso, dois dos educadores pensam que devem ser 

fornecidas informações importantes para o currículo e que o curso precisa 

cumprir o cronograma referente ao tema. 

É importante acrescentar que os mesmos consideram que tanto a reflexão 

quanto a participação e envolvimento dos docentes nos cursos de formação de 

professores precisam ser acompanhadas de uma articulação entre as práticas 

docentes com as práticas cotidianas, desenvolvendo reflexões críticas que 

ajudem os docentes a construir instrumentos eficazes na sua ação, pois do 
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contrário a reflexão pela reflexão não trará valor significativo ao trabalho 

docente. 

3.2. AVALIAÇÃO PROCESSUAL DO CURSO 

O curso passou por algumas avaliações em seu percurso, pois 

buscávamos conhecer se a proposta estava de acordo com as perspectivas e 

anseios dos participantes e quais contribuições poderiam ser fornecidas para 

alcançar seus objetivos. Nos encontros, o número de presentes perfazia um 

intervalo de 90% a 95% e, em cinco deles, estiveram presentes todos os 

participantes. Os aspectos como: a frequência, a participação e o envolvimento 

dos cursistas nos deram indícios que o curso estava sendo bem aproveitado. 

Além disso, fizemos avaliações escritas no decorrer do curso em dois 

momentos, uma no meio do curso, no nosso quarto encontro e outra no final do 

curso, no último encontro. 

Na nossa primeira avaliação, quando perguntamos sobre os aspectos 

positivos observado no curso, 42% das respostas disseram que as discussões e 

conhecimentos sobre o bioma estavam acontecendo de forma muito proveitosa 

e as atividades desenvolvidas permitiam uma contextualização do tema (ver 

figura 2). Além disso, as possibilidades de abordagem do bioma em sala de aula 

foram ampliadas, pois os conhecimentos que estavam sendo adquiridos eram 

profundos e facilitariam o trabalho do professor (13,8%). Houveram aqueles 

que elogiaram a competência dos palestrantes e a transposição didática, pois 

ajudou muito o aprendizado do conteúdo (13,8%). 

Este aspecto da transposição didática foi uma grande preocupação nossa, 

no momento de elaboração da proposta do curso, pois um dos objetivos de 

pesquisa dizia respeito à contribuição para a abordagem do bioma na educação 

básica. Neste caso precisávamos motivar os professores, incentivá-los e 

sensibilizá-los quanto ao desenvolvimento do trabalho com a temática em sala 

de aula. Assim, nos empenhamos em convidar palestrantes que pudessem 

contribuir com nossa proposta e fornecer um tratamento teórico-metodológico 

amplo.  
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Outras características como a importante troca de experiências que 

vinham ocorrendo durante os encontros (8,3%) e do ambiente do curso como 

um espaço muito acolhedor (13,8%) também foram citados. 

“O curso tem me estimulado a buscar recursos para melhorar meu desempenho 

como professor, além do conhecimento específico sobre a caatinga. Tem sido uma 

renovação pra mim”. 

“O curso tem me permitido uma visão diferente da caatinga, uma modificação 

em meu olhar, dessa forma saberei como trabalhar esse assunto em sala de aula”. 

“A troca de experiências entre os graduandos e professores e também com o 

pessoal da coordenação tem sido muito legal”. 

“(...) a presença dos palestrantes comprometidos em compartilhar o 

conhecimento conosco e a competência com que nos apresentam os conteúdos, 

com didática, tem sido muito bom”. 

Portanto, buscamos considerar a relação entre a teoria e a prática dos 

docentes como “uma metodologia importante no favorecimento dos processos 

reflexivos sobre a educação e a realidade social através das diferentes 

experiências” (IMBERNÓN, 2010, p. 120), pois acreditamos que a formação 

continuada seja um espaço rico para a reflexão e participação dos professores, 

ao discutir sobre suas práticas pedagógicas, buscando refazê-la e ressignificá-la.   

 

 

Figura 03: Avaliações positivas do curso conforme questionário aplicado no quarto 

encontro. 
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Quanto aos aspectos para a melhoria do curso, 11% dos professores 

disseram que os trabalhos estavam acontecendo de forma agradável e que não 

tinham nada a sugerir para acrescentar. Outros 16,6% sugeriram que os 

encontros poderiam ser mais dinâmicos e utilizar estratégias didáticas como 

jogos, vídeos e aulas práticas; 2,7% acharam que poderia reduzir mais a parte 

teórica do curso e 5,5% consideraram que poderiam dar mais exemplos de ações 

pedagógicas para serem aplicadas em sala de aula (ver figura 3). 

 

Figura 04: Aspectos considerados pelos participantes do curso como importantes para 

a melhoria das discussões. 

“Acredito que se o curso continuar acontecendo no ritmo que está, será muito 

bom” (PROFESSOR 22). 

“Estou gostando do curso como está acontecendo, no momento não vejo algo que 

tenha necessidade de ser acrescentado” (PROFESSOR 13). 

“Reduzir mais a parte teórica e tentar mais dinamizar os encontros utilizando 

jogos, aulas práticas” (PROFESSOR 14). 

“Introduzir no curso dinâmicas diferentes, jogos interativos, desta forma seria 

uma oportunidade de aprendermos outras formas de ensinar nas aulas sobre o 

bioma” (PROFESSOR 18). 

É importante assinalar que adotamos algumas diretrizes importantes 

para o desenvolvimento do curso tais como a interação dialógica, o saber da 

experiência e a reflexão, portanto, buscamos aproximar a metodologia dos 
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encontros às diretrizes estabelecidas. Nesse caso, acreditamos que essas 

deficiências apontadas pelos participantes estão relacionadas à maior 

abordagem ao conhecimento específico sobre o bioma caatinga que foram 

organizadas no início do curso, em que buscamos estabelecer uma maior 

interação entre os participantes e palestrantes e uma sondagem das deficiências 

teóricas referentes ao assunto que os cursistas viessem a apresentar. Cientes das 

demandas apresentadas pelos professores, refizemos as programações dos 

encontros de modo a suprir as lacunas existentes entre o conhecimento 

específico sobre o bioma caatinga e o seu conhecimento pedagógico.   

É valido também ressaltar que buscamos considerar as opiniões dos 

professores durante o desenvolvimento dos encontros levando em conta o que 

eles achavam que deveríamos discutir e abordar nos encontros. As decisões 

eram negociadas, pois apesar do curso ser participativo ele também tinha uma 

proposta a cumprir que foi reconhecer os saberes docentes apresentado pelos 

professores e as suas ressignificações durante o processo então, para não fugir 

disso procuramos mesclar as decisões.  

Após termos conhecimento das necessidades dos professores, 

procuramos trabalhar com estratégias mais dinâmicas e que pudessem ser de 

fácil acesso aos professores, então utilizamos “charges”, músicas, vídeos, contos 

e aulas de campo, como maneira de apresentar aos professores as 

possibilidades da abordagem do assunto. 

Ao trazermos algumas metodologias possíveis de serem trabalhadas por 

eles em seu ambiente de trabalho, apostamos também no potencial criativo dos 

professores em buscar outras formas de fazer a abordagem do assunto, com 

mais autonomia e confiança, pois consideramos que foi facilitado o 

conhecimento específico e pedagógico do conteúdo.  

 

3.3. PROJETO DE INTERVENÇÃO DESENVOLVIDO PELOS CURSISTAS  

Os planos de curso desenvolvidos pelos participantes tiveram como tema 

o ensino do bioma caatinga na educação básica. Ao todo foram elaborados 14 

planos, pois abrimos o precedente para que fossem feitos em grupos de no 

máximo três pessoas. 
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Ao fazer as análises desse material focamos nossas atenções em conhecer 

os temas referentes à caatinga priorizados nos planos de ensino; as estratégias 

didáticas empregadas para fazer a abordagem do assunto; o material didático 

utilizado; as diretrizes do plano e as fontes consultadas para a sua elaboração.  

Em relação aos temas abordados, percebemos um grande enfoque à 

biodiversidade do bioma, importância de preservação, seguida de 

caracterização do bioma e outros enfoques de menor representação, como 

ilustrado na figura a seguir: 

 

Figura 05: Temas abordados nos planos de curso elaborados pelos cursistas 

Notamos uma prevalência dos enfoques que buscam trabalhar com a 

biodiversidade das espécies do bioma, suas características e também com a 

necessidade de preservação da caatinga, mostrando a existência de uma 

preocupação em ampliar as discussões sobre temas que dizem respeito às ações 

antrópicas no ambiente o qual encontra-se relativamente pouco preservado e ao 

conhecimento que se faz necessário sobre esse bioma que ainda se apresenta 

pouco conhecido para muitas pessoas.  

Observamos ainda rupturas de ideias clássicas que enfatizam a seca e a 

pobreza, buscando destacar as riquezas e belezas encontradas na caatinga 

através da sua biodiversidade e endemismos. 

Estratégia de sobrevivência das espécies, questões socioambientais das 

populações da caatinga e plantas de uso medicinal e/ou alimentício também 

foram priorizados, demonstrando dessa maneira que houve uma ampla 
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Em consonância com as escolhas, podemos notar que houve uma 

aproximação muito grande àqueles que, de antemão foram identificados pelos 

participantes como conteúdos ressignificados e também aprendidos no curso, 

levando-nos a acreditar na validade da proposta trabalhada e na aprendizagem 

significativa pelos cursistas. 

As estratégias utilizadas para fazer as abordagens do tema estão 

descritas na figura seguinte: 

 

 

Figura 06: Estratégias didáticas encontradas nos Planos de Curso dos participantes 

como alternativas de abordagem do tema. 

Observamos que as estratégias utilizadas foram bem diversificadas e os 

professores se preocuparam em envolver os estudantes em diferentes 

conhecimentos procedimentais, com atividades inovadoras intencionadas em 

levar os alunos a reconstruírem seus conceitos sobre o bioma.  

Essas estratégias, comparadas às abordadas pelos professores no início 

do curso durante suas aulas e que estão descritas na página 73, nos deu 

indicativos de que houve uma preocupação maior com a dialogicidade em seus 

trabalhos. As aulas expositivas encontradas nas metodologias iniciais dos 

docentes reduziram-se de 38,4% para 11% nos planos de curso. Além disso, 

percebemos que houve um aumento das estratégias que buscaram utilizar 

Estratégias didáticas abordadas nos planos de curso

Exibição e discussão de
vídeos

Aula expositiva dialogada

Aula de campo

Exibição de músicas

Leitura e discussão de
textos

Confecções de murais,
vídeos, paródias etc.

Aula expositiva



 
105 

músicas, leitura e discussão de textos, exibição e discussão de vídeos e 

confecção de cartazes. Também foi importante a menção às aulas de campo, que 

aparecem de forma expressiva nos trabalhos quando elas estavam ausentes nas 

atividades iniciais.  

A predominância da utilização de vídeos e aula expositiva dialogada nos 

trouxe informações interessantes quanto à metodologia empregada. O uso do 

vídeo para a aprendizagem é significativo já que ele traz para perto do aluno 

elementos que, muitas vezes, ele não tem a oportunidade de visualizar 

pessoalmente, mas com a exibição desse material é possível conhecê-lo em uma 

dimensão próxima do real.  

Autores como Krasilchik (2004) e Rosa (2000) justificam a importância do 

uso de vídeos em sala de aula, pois apresentam um forte apelo emocional e por 

isso auxiliam na compreensão dos conteúdos que são apresentados pelos 

professores, sendo um recurso insubstituível para determinadas situações de 

aprendizagem que exigem ilustrações. Também argumentam que devido ao 

caráter intrinsecamente abstrato da ciência esses materiais muito auxiliam “na 

aprendizagem dos detalhes do processo em que eles podem ser vistos e 

aprendidos rapidamente e podem repetir essa observação tantas vezes quando 

forem necessárias” (KRASILCHIK, 2004, p. 64). Além disso, “a quebra de ritmo 

provocada pela apresentação de um audiovisual é saudável, pois altera a rotina 

da sala de aula” (ROSA, 2000, p. 34).   

As aulas expositivas dialogadas predominam sobre as aulas que 

apresentaram enfoque apenas expositivos, evidenciando que os participantes 

têm se preocupado em buscar o diálogo no âmbito escolar, além do mais, 

acreditamos que esta metodologia seja importante, pois, conforme Carvalho 

(2004) é necessário fazer com que os alunos aprendam a argumentar e que 

sejam capazes de reconhecer as afirmações contraditórias e as evidências que 

dão ou não suporte às afirmações. Além disso, a fala dos alunos ajuda-nos na 

exposição de ideias sobre os fenômenos estudados para que eles adquiram 

segurança e envolvimento com as práticas científicas e a ter mais clareza de 

suas próprias ideias. 
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Nesse caso, o diálogo torna-se um fator muito importante no processo 

educativo e conforme Freire (1996) o professor e aluno devem desenvolver uma 

relação de respeito horizontal e de intercomunicação, ressaltando o diálogo com 

componente relevante a uma aprendizagem significativa. Portanto, é 

fundamental que o docente busque “viver a abertura respeitosa aos outros e, de 

quando em vez, de acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura 

ao outro como objeto de reflexão crítica” (FREIRE, 1996, p. 136). 

A utilização da música e confecções de materiais didáticos demonstram 

uma preocupação com a ludicidade sendo que a arte tem um grande potencial 

de valoração na exposição da realidade, despontando como recursos 

importantes para auxiliar na reflexão crítica e percepção dos fenômenos sociais. 

Além disso, as manifestações artísticas despertam a sensibilidade e a 

imaginação e facilitam a aprendizagem dos discentes. 

Para Silveira e col. (2007) o uso da música como um instrumento 

pedagógico é um recurso que estimula e motiva o aluno, tornando o processo 

de ensino-aprendizagem mais significativo. Puderam constatar, em estudo feito 

com um grupo de alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública de 

ensino em Campina Grande – PB, que a aplicação de atividades de 

musicalização e sua integração com os conteúdos escolares podem ser 

elementos significativos para potencializar o desenvolvimento dos alunos em 

relação aos aspectos cognitivos e que a relação entre conteúdos escolares, o 

prazer e a alegria pelo desenvolvimento da atividade proposta favoreceram o 

processo de ensino e aprendizagem, motivando os alunos.  

Também é pontuado por Hummes (2004) que a música tem função nas 

atividades de entretenimento, de rituais cívicos e religiosos, e propicia trabalhos 

corporais ou que desenvolvam o raciocínio, bem como a motricidade ampla e 

fina. Além disso, ela “está presente no cotidiano das sociedades e exerce várias 

funções, dependendo da situação em que estiver inserida. Principalmente nos 

dias de hoje, está presente na vida dos alunos dentro e fora da escola” 

(HUMMES, 2004, p. 24). 

Assim, a utilização da música e de atividades lúdicas como estratégias 

para a reflexão dos estudantes sobre o que perpassa ao redor deles, pode 
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favorecer sensibilidades mais aguçadas na observação de questões da sua 

própria realidade. 

Outra estratégia importante nos planos foi a utilização das aulas de 

campo, nos dando indicativos de diversificação nos trabalhos dos professores. 

Neste sentido, concordamos com Seniciato e Cavassan (2004) ao abordarem que 

as aulas de Ciências e Biologia desenvolvidas em ambientes naturais têm sido 

apontadas como uma metodologia eficaz tanto por envolverem e motivarem 

crianças e jovens nas atividades educativas, quanto por constituírem um 

instrumento de superação da fragmentação do conhecimento. Além disso, 

afirmam também que esses tipos de aulas são um instrumento eficiente para o 

estabelecimento de uma nova perspectiva na relação entre o homem e a 

natureza e mudanças na visão de mundo e de valor que são estabelecidos na 

sociedade.  

As leituras de textos também foram apontadas, mas acreditamos que elas 

poderiam ser mais exploradas, visto a importância que cumprem no 

desenvolvimento de habilidades de interpretação, leitura e escrita, importantes 

para o bom desempenho dos estudantes. Martins e col. (2001) discutem ainda 

que um dos múltiplos desafios da escola e talvez o mais valorizado pela 

sociedade seja o ensino da leitura e escrita já que é na escola onde ocorre o 

contato sistematizado com esses elementos os quais precisam ser mais 

priorizados devido a relevância que cumprem na formação do indivíduo como 

pessoa e cidadão. 

Em relação às diretrizes apresentadas nos planos, percebemos enfoques 

variados sendo que se destacaram, com 50% aqueles que pretendem levar os 

alunos a compreenderem a importância da conservação e preservação da 

biodiversidade do bioma. Sendo assim, acreditamos que a preocupação 

apresentada seja condição indispensável para se incentivar o uso de forma 

sustentável da caatinga e a percepção do grau de degradação provocada no 

meio ambiente. Dessa forma, Silva, Tabarelli e Fonseca (2003) discutem que a 

conservação desse bioma é importante para os padrões regionais e globais do 

clima, disponibilidade de água potável, solos agricultáveis e importantes para 

as espécies do planeta. 
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Levar os alunos a conhecerem as principais características do bioma 

estavam presentes em 42,8% dos trabalhos, mostrando a necessária urgência do 

conhecimento da fauna, flora, solo e clima com informações fundamentais para 

o desenvolvimento de qualquer estratégia de ação, evidenciando o valor da 

riqueza e peculiaridades da caatinga que venham a contribuir com um melhor 

planejamento de usos e manejo no bioma. 

Do mesmo modo, foi apresentada em 35,7% dos planos, a necessidade de 

que os estudantes conheçam a biodiversidade encontrada no bioma, pois a falta 

de conhecimento ainda é patente e pesquisas apontam a importância de 

ampliação das discussões sobre suas espécies. Barbosa e Barbosa (2011) 

mencionam que a falta de conhecimento sobre a biodiversidade da caatinga tem 

se estendido até as salas de aula onde, muitas vezes, os próprios alunos 

habitantes dessas regiões têm estigmatizado o bioma considerando-a pobre em 

diversidade, por isso, é importante que estas questões sejam mais debatidas nas 

escolas.  

A intenção de fazer com que os estudantes desconstruam ideias 

equivocadas sobre o bioma foram mostradas em 21,2% dos planos, fato que 

julgamos urgente e necessário, com mudanças na abordagem de disciplinas que 

tratem o meio ambiente, sobretudo em regiões semiáridas uma vez que 

populações locais podem desempenhar papéis importantes na proteção e 

resiliência  do ambiente, se forem igualmente incluídas nos processos de 

decisão e atuação. 

Discutir a relação do ser humano com a natureza (7,1%) e promover 

ações para a conservação da caatinga (7,1%) foram diretrizes encontradas em 

alguns trabalhos. Estes enfoques demonstram uma preocupação em informar 

aos estudantes quanto à estreita relação do ser humano com a natureza. O 

segundo princípio, portanto, consideramos ainda mais relevante já que propõe 

ações frente à problemática, de modo que sejam efetivas e busquem mudanças 

de posturas da população.  

Em relação a isso, Alves, Silva e Vasconcelos (2009) discutem que a 

diminuição da fauna e flora do nordeste é decorrente dos impactos antrópicos, 

em especial, da ocupação agrícola, urbana e pobreza acentuada de boa parte da 
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população, que busca sua fonte de alimentação e de renda nos recursos naturais 

ali existentes. Todos esses usos geralmente acontecem de forma insustentável 

não buscando formas de reduzir o desequilíbrio ambiental. Portanto, temas 

como esses merecem a atenção de estudos que investigam as ações do homem 

sobre o ambiente no qual ele está inserido, além de avaliar as diversas formas 

de uso dos recursos naturais, buscando balancear a melhoria da qualidade de 

vida do homem e das condições de sobrevivência das demais espécies (SILVA; 

CANDIDO; FREIRE, 2009). 

A contextualização do bioma (14,3%) também foi contemplada e neste 

quesito os cursistas se preocuparam em integrar os alunos ao seu contexto, 

apresentando as principais características da caatinga e discutindo a 

necessidade de se reconhecerem como parte integrante desse bioma chamando-

os à participação efetiva quanto a sua preservação e conservação. 

Buscamos também conhecer quais foram as fontes consultadas pelos 

cursistas no momento de elaboração dos planos de trabalho as quais podem ser 

observadas na figura a seguir: 

 

 

Figura 07: Informações sobre as fontes consultadas na elaboração dos Planos de 

Curso pelos participantes. 

Podemos perceber uma grande referência aos textos de divulgação 
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científico para a preparação dos trabalhos. Acreditamos, portanto que houve 

uma preocupação com as informações que desejavam expor e trabalhar com 

seus alunos, mostrando assim a compreensão dos professores de que o trabalho 

docente é um aprofundamento teórico metodológico dos conteúdos que 

abordarão e da pesquisa como uma importante aliada na orientação das 

atividades que serão desenvolvidas.  

Também apresentaram uma considerável representação de consultas às 

revistas tais como: Infoescola, Revistaescola, Ciência hoje e site do MEC, que 

também são fontes com maior confiabilidade e orientações para trabalhos que 

podem ser desenvolvidos nos muros da escola.  

Quanto aos livros didáticos, os dados nos apresentam que seu uso ainda 

é persistente em um determinado número dos cursistas, evidenciando que 

mesmo sabendo das suas limitações, eles ainda são constantes na prática 

docente de muitos professores. 

Também foram referendados o uso de blogs e informações recolhida 

durante os encontros, o que nos leva a afirmar que mesmo sendo oferecidas por 

informações corretas a respeito do assunto, ainda assim elas precisam ser 

complementadas por outras fontes de divulgação científica. 

A análise dos planos nos apresentou indicativos interessantes, pois as 

abordagens e a maneira com que foram organizados dizem muito sobre suas 

preocupações e motivações em desenvolver com seus alunos assuntos que 

julgam relevantes para o seu aprendizado efetivo. Acreditamos também que a 

participação dos cursistas nos encontros pôde ampliar os seus conceitos e 

percepções sobre a caatinga e a despertar quanto à responsabilidade enquanto 

docentes e cidadãos na contribuição de um mundo mais harmônico e 

sustentável. 

 

3.4. AVALIAÇÃO FINAL DO TRABALHO 

Como professora e pesquisadora, busquei refletir também sobre minhas 

ações e encontrei no curso um espaço muito rico de discussões, diálogo e troca 

de experiências entre os colegas. Então pude perceber que quando se trabalha 
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coletivamente, as dificuldades parecem mais fáceis de serem resolvidas. Além 

disso, passamos a olhar a nossa prática pedagógica por outros ângulos, 

vislumbrando outras estratégias didáticas que possam facilitar o aprendizado 

dos alunos e sua análise crítica frente aos problemas. 

Os dados analisados nesse eixo fazem referência às ressignificações 

apresentadas pelos professores no decorrer até o final dos encontros, os novos 

conhecimentos aprendidos durante o curso, o curso de formação como um 

espaço de reflexão e discussão sobre o bioma e os princípios importantes para 

uma melhor abordagem do tema. 

3.4.1. Ressignificações dos professores em relação aos conhecimentos 

anteriores 

Todos os participantes afirmaram que o curso contribuiu para a 

ressignificação dos conhecimentos que apresentavam em relação à caatinga, 

desses, 83% disseram que a concepção que tinham sobre a sua biodiversidade 

agora é outra, ampliando o olhar sobre a fauna e flora do bioma e reconhecendo 

a sua diversidade de espécies.  

“Sempre tive um conhecimento muito superficial a respeito desse bioma, achava 

pobre e muito seco e, portanto pobre em biodiversidade” (PROFESSOR 18). 

“Não vejo mais a caatinga como um bioma homogêneo, pois o mesmo apresenta 

uma diversidade especial de espécies” (PROFESSOR 37). 

Durante os encontros buscamos enfocar detalhadamente a diversidade 

tanto da fauna quanto da flora do bioma, nas discussões e nas aulas de campo, 

apontando as estratégias adaptativas das espécies e suas características, estado 

de conservação e importância ecológica. Percebemos que muitas das espécies 

apresentadas não eram do conhecimento dos docentes como endêmicas do 

bioma, e que houve surpresas em cada apresentação feita sobre elas. Além do 

mais, nos deixaram claro que nunca tinham pensando na importância do 

conhecimento sobre o assunto e da sua abordagem em sala de aula. Um 

depoimento nos chamou atenção: “Pude ampliar meu olhar sobre a biodiversidade 

dos animais e da vegetação do bioma, a forma de sobrevivência dos seres vivos me 
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chamou muita atenção, nada disso considerava importante em minha prática como 

docente” (PROFESSOR 33). 

Outra constatação foi a desconstrução de conhecimentos errôneos 

apresentados em relação à caatinga por 30% dos professores. Esses 

conhecimentos, geralmente, diziam respeito à homogeneidade do bioma, 

aspecto de pobreza e sem vida como foi definido pelo Professor 26: “Revisitei o 

meu olhar em relação ao bioma caatinga, pois observava com um olhar de pobre, seca, 

sofrimento, etc. e este curso proporcionou a vê a caatinga como um bioma riquíssimo de 

biodiversidade de fauna e flora”. 

É importante salientar que uma das questões trabalhadas no curso dizia 

respeito às peculiaridades do bioma e das suas características fisiológicas que 

implicam em adaptações complexas e específicas às suas condições ambientais, 

enfatizando que, na região semiárida brasileira, a vegetação está adaptada ao 

déficit hídrico decorrente da irregularidade das chuvas. 

Em referência a isso, Trovão e col. (2007, p. 308) discutem que: 

As plantas da Caatinga apresentam diversas adaptações 
fisiológicas às condições estressantes, sendo o estudo desses 
parâmetros de vital importância para o entendimento dos 
ecossistemas do semiárido. O conhecimento dessas variáveis 
fisiológicas possibilita o entendimento de como as espécies 
vegetais conseguem se estabelecer neste ambiente, 
exteriorizando fenótipos condicionados pelo seu patrimônio 
genético, permitindo-lhes a permanência e, portanto, a sua 
evolução nos diversos ambientes, muitas vezes considerados 
inóspitos e inviáveis à sobrevivência. 

Assim também, foi citado por 22% dos professores a ressignificação dos 

seus conhecimentos em relação às estratégias adaptativas das espécies da fauna 

e flora da caatinga. De acordo Drumond (2012), além das adaptações 

apresentadas pela flora, a fauna também exibe suas peculiaridades e alguns de 

seus representantes apresentam hábito noturno, tamanho corporal médio ou 

pequeno, capacidade migratória e adaptações fisiológicas. 

O conhecimento sobre os solos da caatinga foi apontado por 19% dos 

participantes. Em um de nossos encontros, tratamos especificamente das 

diversas peculiaridades dos solos e, em especial, o da caatinga, discutindo sobre 

seus horizontes, perfil e qualificações. Embasamo–nos nas ideias de Prado 

(2003) e Gonçalves (1982) que abordam a variedade de solos para a caatinga e 
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seus diversos usos, e na sua halomorfia, comum à maioria dos solos da 

caatinga. Esses solos apresentam altas taxas de evapotranspiração, baixa 

pluviosidade e altos teores de sais solúveis. 

Outros participantes (8,3%) informaram que os seus conhecimentos 

revisitados dizem respeito à importância de preservação e conservação da 

caatinga, como é explicitado por alguns professores: 

“Ampliou os conhecimentos que eu tinha, moro nessa região e percebo que 

muitas vezes não pensamos em soluções para minimizar os problemas referentes 

a preservação e conservação da caatinga” (PROFESSOR 31). 

 “As principais características do bioma caatinga e a importância da preservação 

da sua biodiversidade pois está muito carente” (PROFESSOR 07). 

Entendemos esse questionamento como uma preocupação às poucas 

iniciativas que buscam uma preservação das áreas do bioma na região em que, 

conforme Araújo (1997), encontram-se grandes extensões devastadas para 

plantio, loteamentos. Além disso, muitos de seus rios e afluentes estão poluídos, 

afetando seriamente grande parte da vida de seus ecossistemas. 

Também foi citado pelos professores (8,3%), a necessidade e importância 

da abordagem do assunto em sala de aula. Notamos que: 

“Ampliou meu olhar para o bioma, a importância e urgência de trabalhar esse 

conteúdo em sala de aula, a sua diversidade, sua fauna, sua flora, mostrar aos 

alunos a biodiversidade desse bioma e a importância de preservar esse ambiente 

já que moramos nele” (PROFESSOR 43). 

“Me deu um novo olhar para desenvolver a abordagem do assunto com meus 

alunos”(PROFESSOR 49). 

“A importância de difundir os conhecimentos referentes ao bioma, mostrando 

aos alunos a extensão de degradação do bioma e a necessidade de preservá-lo” 

(PROFESSOR 51). 

Nesse sentido, concordamos com os professores, reconhecemos e 

enfatizamos a necessidade da abordagem do assunto na educação básica como 

um importante requisito para auxiliar os alunos a conhecerem o espaço em que 

moram, buscando intervir no ambiente de forma menos predatória e mais 

vulnerável. 
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3.4.2. Sobre novos conhecimentos aprendidos no curso 

Todos os professores disseram ter aprendido novos conhecimentos sobre 

o bioma prevalecendo aqueles (47,2%) referentes às potencialidades oferecidas 

como uso medicinal, econômica e alimentícia. Essa afirmação nos deu 

indicativos de que esses docentes não viam a caatinga como um bioma que 

pudesse oferecer subsídios aos seres humanos, reforçando a ideia de um lugar 

pobre em biodiversidade, de aspecto de pobreza e sem vida (ALVES, ARAÚJO 

E NASCIMENTO, 2009).   

“O uso de plantas da caatinga na alimentação e na medicina popular que eu não 

sabia que eram tantos” (PROFESSOR 29). 

“A importância econômica das frutas, plantas que podem ser aproveitadas e 

exploradas economicamente para beneficiar a população da região” 

(PROFESSOR 02). 

“Principalmente em relação aos usos de plantas da caatinga na alimentação, pois 

nunca tinha visto elas como fonte de alimentação e também em relação a 

importância econômica”(PROFESSOR 36).  

Nesse caso, é discutida na literatura sobre a grande potencialidade que o 

bioma apresenta tanto em relação à agropecuária, quanto aos usos ligados à 

vegetação. Assim, grande parte da população da caatinga tira sua subsistência 

dessas práticas. Segundo Roque, Rocha e Loiola (2010), esses usos precisam ser 

monitorados e é importante que sejam feitos planos de recuperação e 

conservação da área, aumentando dessa forma a possibilidade das gerações 

futuras usufruírem também desses recursos. Para Araújo e Souza (2011), os 

maiores riscos de desertificação do Nordeste estão ligados à exploração de 

recursos naturais de forma descontrolada e às práticas indevidas do uso do 

solo. 

Outros conhecimentos enfatizados (19,4%) dizem respeito às diferenças 

paisagísticas de caatingas, observadas durante as aulas de campo e discutidas 

coletivamente durante os encontros, demonstrando que esses docentes 

guardaram importante característica do bioma ao reconhecer a sua variedade 

paisagística e biodiversidade e rompendo com parâmetros que apontam o 
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bioma como paisagens monótonas e desinteressantes (TABARELLI; SILVA, 

2003).  

“As diferenças de caatinga de região para região, e a diversidade de árvores, 

quando imaginava um bioma só de cactos, arbustos e vegetação rasteira” 

(PROFESSOR 27). 

“As diversas fisionomias de caatingas” (PROFESSOR 09). 

Assim, Alves (2007) discute a caatinga como um mosaico de diferentes 

formações, reunidas por variadas transições decorrentes de inter-relação 

complexa entre fatores ecológicos como clima, condições edáficas e topografias, 

além de fatores antrópicos do local, permitindo observar diferenças de 

caatingas em um único bioma. 

Cinco e meio porcento dos professores (5,5%) informaram que a 

compreensão sobre a extensão do bioma foi surpreendente, ajudando a 

reconhecer a caatinga como um dos maiores e mais distintos biomas brasileiros 

e quebrando representações incorretas que desqualificam sua riqueza de 

endemismos, biodiversidade, extensão e, portanto, de baixa prioridade de 

conservação (CASTELLETTI e col., 2003). Eis algumas colocações: 

“Me surpreendi com a extensão da caatinga”(PROFESSOR 14). 

“Não sabia que as regiões que abrangem a caatinga eram tantas” (PROFESSOR 

10). 

Conforme é discutido na literatura, a caatinga se estende por grande 

parte dos estados nordestinos e ocupa em média 13% do território nacional, 

levando-a ocupar uma colocação importante dentre os biomas que estão sob 

domínios brasileiros e a se destacar como o único em que grande parte de seu 

patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do 

planeta.   

3.4.3. O curso como um espaço de reflexão sobre o ensino do bioma 

 

Para os docentes, o curso possibilitou um espaço de reflexão sobre o 

ensino da caatinga, pois a partir dele pôde-se realizar abordagens mais 

reflexivas nas aulas (55%); favoreceu as trocas de experiências entre os colegas e 

palestrantes (30,5%); as reflexões fizeram desconstruir ideias equivocadas sobre 
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a caatinga (22%); evidenciou a importância de adotar outros recursos didáticos 

e não apenas o livro (5,5%) e possibilitou pensar na importância de realizar 

intervenções na escola sobre a caatinga (5,5%). Algumas das colocações foram: 

“Pretendo colocar em prática o projeto de intervenção, também pretendo ampliar      

o conteúdo sobre o bioma dando mais ênfase no bioma da nossa região” 

(PROFESSOR 31). 

“Pude perceber a necessidade de adotar outros recursos que aborde a caatinga e 

suas e suas características de forma mais detalhada diferente do que é abordado 

no livro didático” (PROFESSOR 37). 

“Durante os encontros aconteceram vários diálogos, troca de experiências entre 

os professores atuantes e os iniciantes permitindo refletir sobre o ensino desse 

bioma” (PROFESSOR 48). 

“O curso foi de grande importância, pois nos possibilitou amplas reflexões e 

também levar para nossas salas de aula todo o conhecimento adquirido” 

(PROFESSOR 10). 

Consideramos que o curso ajudou os docentes em uma melhor 

compreensão da sua prática educativa e a lidar com as informações de forma 

mais crítica e autônoma. Neste sentido, concordamos com as ideias de Selles 

(2002) quando fala da importância dos cursos de formação continuada em 

auxiliar os docentes na construção do “auto-conhecimento, autonomia e 

compromisso político do educador que são aspectos fundamentais de sua 

formação profissional” (SELLES, 2002, p. 7).  

Por outro lado, também acreditamos que os avanços percebidos nos 

professores com relação aos seus conhecimentos sobre o bioma e das reflexões 

sobre seu ensino não devem ser apontados unicamente ao curso oferecido, pois 

diversos outros fatores (como pessoais, existenciais, políticos etc.) atuaram em 

sinergia em prol das mudanças esperadas. Mas caracterizamos que a dinâmica e 

as interações que ocorreram foram muito valiosas para o desenvolvimento 

profissional dos professores. 

Em nossos encontros, buscamos fazer abordagens reflexivas sobre a 

temática, enfocando a importância do conhecimento sobre o bioma, 

reconhecendo suas limitações e valorizando suas potencialidades, além disso, 
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procuramos provocar e problematizar as discussões referentes à abordagem da 

caatinga na educação básica para que os professores pudessem ajudar seus 

alunos na compreensão dos problemas socioambientais, conhecer as 

características ecológicas da caatinga e incentivá-los na construção de ações 

visando o seu uso sustentável. 

O curso desenvolveu-se de forma harmoniosa e todos nós discutimos 

constantemente nossas inquietações, limitações e dificuldades para atingir os 

objetivos almejados. Os professores em formação colaboravam com as 

discussões, apresentando suas posições frente às problemáticas oferecidas e 

construindo também relações entre seu conhecimento didático do conteúdo 

com o conhecimento pedagógico.  

“Com o aprendizado adquirido, com a troca de experiência com os professores, 

iremos adotar metodologias em relação a abordagem do tema e então poderão ser 

feitas reflexões não só por parte dos alunos mas nossas também”(PROFESSOR 

42). 

“A reflexão foi tão prazerosa que no nosso estágio faremos mini- cursos voltado 

ao bioma caatinga” (PROFESSOR 26). 

“Esse curso vai contribuir e muito para minha profissão no futuro” 

(PROFESSOR 47).  

Procuramos desenvolver diversas atividades durante os encontros, tais 

como: leituras de textos científicos para discussão coletiva, assistir vídeos 

referente ao tema, observar charges, aulas de campo, leitura de imagens feitas 

pelos cursistas e análises sobre o conteúdo abordado no livro didático. Dentre 

elas, as que foram julgadas mais significativas pelos professores e que melhor 

contribuíram para seu aprendizado foram as aulas de campo (75%), pois, de 

acordo os docentes era possível visualizar na prática o que já havia sido 

discutido teoricamente sobre o bioma. Nesse sentido é valido apontar que em 

nosso curso tivemos quatro aulas de campo em que fomos a diversos locais 

fazer observações pertinentes ao tema, portanto acreditamos que esses 

momentos impactaram nas ideias dos professores no momento de elaboração 

dos planos de curso.  
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Foram citadas também as leituras de imagens desenvolvidas pelos 

professores (5,5%), pois fez problematizar os saberes prévios que eles 

apresentavam sobre o bioma e aqueles que acharam todas as atividades 

importantes (22%) já que faziam reflexões diferenciadas sobre o bioma. 

Buscamos fazer com que as atividades fossem motivadoras e que 

permitissem durante sua realização, o surgimento de questionamentos e o 

desenvolvimento ativo dos professores, além das suas possíveis contribuições 

no processo de ensino-aprendizagem referente ao assunto. Procuramos 

distribuir durante os 11 encontros atividades que permitissem contemplar os 

objetivos gerais do nosso trabalho.  

Com relação ao que seria possível realizar em sala de aula pelos 

professores, baseado na sua experiência docente e nos conhecimentos 

adquiridos durante o curso, a maioria dos professores considerou ser 

importante trabalhar com jogos, vídeos, charges, debates (25%); fazer aulas de 

campo ou levar os alunos ao entorno da escola (22%); provocar reflexões 

referente a temática (22%); realizar projetos para incentivar a participação dos 

alunos (8,3%) e trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos (8,3%). 

“Os textos são muito importante na aprendizagem em sala de aula, como 

também os vídeos sobre o tema, o jogo, ou seja, levar também a parte lúdica para 

a sala de aula, aulas de campo quando possível ou até mesmo levá-los ao entorno 

ou dentro do colégio para conhecer a flora da caatinga, entre outros” 

(PROFESSOR 34). 

“Acredito que podemos contribuir como multiplicadores mostrando ao aluno que 

devemos valorizar o bioma em que eles vivem e para não sentirem vergonha ou 

tentar esconder suas raízes” (PROFESSOR 26).  

Acreditamos que os docentes ampliaram seu repertório de possibilidades 

para fazer abordagem de conteúdos na sala de aula como forma de favorecer a 

aprendizagem dos alunos. É importante ressaltar que quando o educador 

adquire conhecimentos específicos sobre os conteúdos, ele se torna mais 

autônomo para lidar com as situações de aprendizagem dos alunos e a 

diversificar suas metodologias em sala de aula. Algumas falas dos professores 

podem justificar esse fato: 
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“Eu percebo que o conhecimento que a gente adquiriu aqui despertou também em 

nós o desejo de levar pra nossos alunos para que eles possam construir o 

conhecimento deles também, não é transferir conhecimentos é levá-los a 

construir seus conhecimentos. Minha autonomia é outra agora, me sinto mais 

segura em trabalhar o tema e tenho muito mais opções de estratégias didáticas de 

trabalhar em sala de aula” (PROFESSOR 02). 

“Hoje me sinto com autonomia pra trabalhar o assunto porque eu acho que 

quando a gente argumenta sobre o que a gente conhece, o que sabe, a gente 

consegue ampliar todos os pontos importantes do conteúdo, mas quando a gente 

não conhece tanto, a gente deixa de falar coisas importantes, então pra mim foi 

gratificante e posso me considerar assim... muito autônoma e consciente da 

abordagem do tema com meus alunos”(PROFESSOR 13). 

“E hoje eu me sinto mais preparada pra trabalhar o tema em sala de aula e 

trabalhar de maneira diferente, com estratégias diferentes. É uma das coisas que 

aprendi também que é possível se trabalhar com os erros tanto os que se têm em 

livros como em historinhas em quadrinhos, em charges, em tirinhas é muito 

interessante levar esse conteúdo pra sala de aula e com isso mostrar pra os 

alunos que tal coisa ali está errada, equivocada e justificar o por que. Então, com 

esse curso eu tive um contato então com esses conceitos e hoje eu posso garantir 

que posso falar sobre isso de maneira mais direta e tranquila” (PROFESSOR 

30). 

Em relação aos livros didáticos, na análise dos cursistas, eles 

apresentaram informações resumidas, abordando de forma breve o bioma e não 

discutindo sua biodiversidade, além disso, as ilustrações apresentadas induzem 

a interpretações incorretas quanto à biodiversidade do bioma, um dos 

professores discorda das informações contidas no livro afirmando o seguinte: 

“As ilustrações apresentadas induzem a interpretações incorretas, pois só mostra 

foto de cactos, levando a entender que na caatinga só tem cactos” (PROFESSOR 

03). 

Nesse caso, 33% dos cursistas acreditam que os livros analisados 

auxiliam parcialmente o professor a trabalhar o tema bioma caatinga em sala de 

aula, porém, se faz necessário que as informações sejam complementadas por 
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outros meios como forma de enriquecimento do conteúdo. Um professor 

apresenta o seguinte comentário: 

“O livro proporciona um pequeno auxílio aos professores dando uma ideia geral 

sobre o bioma, porém faltam muitas informações e ilustrações sobre a caatinga, 

dando necessidade dos professores buscarem fontes alternativas para 

complementarem o conteúdo” (PROFESSOR 09). 

Outros 67% afirmam que eles não dão conta de ajudar o professor na 

abordagem do tema, pois as poucas informações que trazem sobre o bioma são 

confusas e induzem a interpretações incorretas:  

“O livro não traz nenhum subsídio para um trabalho contextualizado e reflexivo 

referentes aos aspectos como: clima, vegetação, solo, fauna, flora, biodiversidade, 

conservação do bioma” (PROFESSOR 18).  

“Acredito que as informações trazidas no texto do livro onde se refere a caatinga, 

são muito pobres, confusas e induzem ao erro de interpretação a respeito do 

bioma, não oferecendo aos alunos um conhecimento do bioma caatinga com a 

importância que a sua biodiversidade possui”(PROFESSOR 19)  

Nesse aspecto, acreditamos que os professores e futuros professores 

passarão a olhar de forma mais crítica as abordagens apresentadas pelo livro 

didático, não só no que se refere ao bioma caatinga, mas, em outros conteúdos 

que eles venham a tratar com seus alunos. Esperamos que eles busquem e 

pesquisem em diversas fontes sobre os conteúdos que deverão ser tratados em 

sala de aula como forma de enriquecer a sua abordagem e levando à ampliação 

e criticidade do conhecimento dos educandos. 

Nesse sentido, Krasilchik (2004) discute sobre o cuidado que o docente 

deve ter ao adotar o livro didático, fazendo análises criteriosas em sua 

estrutura, conteúdos e valores implícitos e explícitos que apresentam, 

prevenindo então que seus alunos sejam prejudicados por adquirir informações 

preconceituosas ou incompletas, e até mesmo alguma delas que sejam 

consideradas importantes, mas que deixaram de ser apresentadas.    

 

 



 
121 

3.4.4. Fatores que podem dificultar ou inviabilizar as discussões referentes ao 

bioma 

Apesar dos docentes afirmarem que seus conhecimentos sobre o bioma 

foram ressignificados e que aprenderam muito no curso, eles relataram que, 

para qualquer professor, a falta de conhecimento é um dos fatores 

inviabilizadores das discussões sobre o bioma no espaço escolar. Ao final, 19% 

deles acreditam que é fundamental o conhecimento do conteúdo e que as 

abordagens realizadas sejam didáticas e facilitem o aprendizado dos 

estudantes. Essa afirmação concorda com a literatura quando afirma que um 

dos princípios fundamentais da profissão docente é conhecer bem a matéria que 

ensina, isso inclui as formas de representar as idéias, as analogias, as 

ilustrações, os exemplos, explicações e demonstrações, ou seja, os modos de 

representar e formular o assunto de forma a torná-lo compreensível para os 

alunos, tornando a aprendizagem sobre determinado assunto mais fácil ou mais 

difícil (GIL PÉREZ; CARVALHO, 2006). 

Além desse fator, um outro diz do descaso e preconceito que muitos 

professores apresentam em relação ao bioma considerando-o pobre e sem 

importância (16,6%). Para esses docentes, esse fator limitador está diretamente 

ligado a falta de conhecimento sobre o bioma, pois se os professores, de forma 

geral, tivessem a oportunidade de conhecê-lo, com certeza pensariam e agiriam 

diferente. Alguns depoimentos dizem o seguinte: 

“Os professores acham o bioma pobre, eu por exemplo achava até participar do 

curso, quando percebi que era tudo diferente do que eu achava, então eu acho que 

os professores precisam conhecer mais o bioma pois do contrário irão continuar 

passando informações destorcidas”(PROFESSOR 19).  

“Os conceitos equivocados que muitos professores possuem acerca desse bioma 

como, por exemplo, o fato de considerarem a caatinga pobre e relacioná-la com 

coisas desagradáveis” (PROFESSOR 54). 

“As questões relativas aos aspectos físicos da caatinga, a não aceitação de estar 

inserido nesse bioma, o olhar ainda é muito pobre com relação à caatinga, ainda 
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falta realmente conhecimento com relação a esse bioma por parte dos professores” 

(PROFESSOR 34). 

“A falta de conhecimento, o descaso de trabalhar com esse bioma por achar que a 

caatinga é descrita de forma limitada pelo clima, escassez de água pelos 

problemas socioeconômicos, não enfatizando sua importância ambiental e 

ecológica” (PROFESSOR 30). 

“Acredito que sejam os equívocos muitas vezes culturais que os alunos já trazem 

sobre o bioma, que é pobre, que é seco, que não tem vida. Acredito que essas 

ideias equivocadas dificultam o aprendizado” (PROFESSOR 43).  

Esses indicativos apontados pelos professores, que se referem ao pouco 

conhecimento em relação ao bioma observados em seus colegas de profissão, 

nos provocam certa preocupação, visto que os docentes como agentes 

formadores de opiniões devem ser mais críticos em suas colocações e 

conhecerem sobre o assunto para evitar apresentar aos seus alunos conceitos 

errôneos e deturpados sobre determinado conteúdo, assim também é 

responsabilidade do educador buscar desconstruir ideias e conceitos que se 

apresentam de forma distorcidas na sala de aula e enfatizar a necessidade de 

conhecer profundamente a região em que moram, reconhecendo-se como parte 

do meio.  

Também foram citadas por eles dificuldades ligadas diretamente aos 

recursos materiais das unidades escolares (13,8%) em que muitas vezes o 

professor precisa providenciá-los em outros lugares para tornar a aula mais 

agradável e interessante, e a falta de apoio dos gestores e coordenadores 

(16,6%), pois cobram o cumprimento do conteúdo programático e o tema 

caatinga muitas vezes não está incluído nas ementas dos cursos. É válido 

assinalar que as escolas ainda apresentam sérios problemas estruturais 

inviabilizadores de determinadas ações que venham contribuir para o 

aprendizado mais significativo dos alunos e conforme Imbernón (2010), o 

professor precisa de novos sistemas de trabalho e novas aprendizagens para 

exercer sua profissão associados às instituições educativas que trabalham como 

núcleos e em conjunto, buscando integrar todos os processos que possam 

viabilizar e melhorar o ensino. 
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Percebemos nesse quesito, ao analisar as dificuldades encontradas pelos 

professores no início do curso e no final, que muitas delas ainda persistem na 

visão dos professores, porém hoje eles demonstram conseguir lidar melhor com 

elas, reconhecem a importância do conhecimento sobre o bioma, a necessidade 

da abordagem da caatinga com seus educandos e sentem-se mais autônomos, 

além do mais, eles percebem que muitos problemas estruturais são difíceis de 

serem resolvidos mas, dentro das possibilidades priorizarão assuntos que 

tenham maior relevância para a vida em sociedade mais harmoniosa com os 

outros e com o ambiente em que vivemos.  

“Eu acredito que nós precisamos considerar a realidade que nós vivemos na sala 

de aula, nosso dia a dia como professor que não é uma realidade muito agradável, 

muito confortável né? Muito pelo contrário, a gente se vê muitas vezes sozinho 

diante dos nossos alunos querendo levá-los a avançar. Então esse curso para mim 

eu posso considerá-lo como Oásis num deserto, que além de me dar subsídios 

científicos, conhecimentos mais profundos, me motivou a estar trazendo cada dia 

mais essa discussão referente à nossa responsabilidade com o meio ambiente” 

(PROFESSOR 04). 

É importante também dizer que percebemos uma interessante 

mobilização entre os professores, que passaram a reconhecer a sua competência, 

melhoraram a autoestima e demonstraram possibilidades de buscar novas 

alternativas para a sua prática docente, vislumbrando a continuação nos 

estudos. 

3.4.5. Princípios importantes para uma melhor abordagem do bioma 

Quanto aos princípios necessários à prática docente e aos critérios 

utilizados pelo professor na escolha de estratégias didáticas indispensáveis para 

auxiliar uma melhor abordagem do bioma, 66% dos professores consideram 

que o conhecimento sobre o assunto seja fundamental; 38,8% acham que é 

necessário enfatizar a importância e riqueza do bioma buscando desconstruir 

ideias equivocadas e 38,8% disseram que é necessário apresentar estratégias 

didáticas diversificadas e motivadoras que facilitem o aprendizado do aluno. 

“O conhecimento mais aprofundado do bioma” (PROFESSOR 33) 
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“Conhecer o bioma e as características morfofisiológicas pertinentes ao mesmo e 

saber articulara e argumentar as ideias equivocadas trazidas pelos alunos” 

(PROFESSOR 09). 

“Conhecimento sobre o assunto e estratégias didáticas sobre o assunto de forma 

dinâmica que chamem despertem a atenção dos alunos” (PROFESSOR 36). 

Em relação a esses princípios, Gil Pérez e Carvalho (2006) discutem que a 

falta de conhecimentos é a principal dificuldade para que os docentes inovem 

suas atividades, transformando o professor em um mero transmissor mecânico 

dos conteúdos do livro, além disso, conhecer o conteúdo das disciplinas implica 

em múltiplos conhecimentos profissionais como: conhecer a história das 

ciências em suas origens de construção; conhecer as orientações metodológicas 

que foram empregadas na construção dos conhecimentos, entendendo os 

critérios de validação e aceitação das teorias pelos próprios cientistas e a 

maneira como poderá auxiliar os alunos na resolução de problemas; saber 

selecionar os conteúdos adequados que proporcionem uma visão atual da 

ciência, sejam acessíveis aos alunos e passíveis de interesse; conhecimento 

pedagógico do assunto e domínio da matéria.  

Concordamos com os autores supracitados, pois o conhecimento sobre os 

conteúdos não podem ser vistos apenas como busca do saber ignorando o 

contexto por qual ocorrem as produções dos conhecimentos além de serem 

importantes para ajudar a evitar reducionismos e incluir aspectos essenciais 

para uma aprendizagem significativa das ciências. Em virtude disso, o 

conhecimento sobre o bioma deve também ser acompanhado de reflexões que 

vislumbrem sua importância para a vida em sociedade, potencializando 

atitudes positivas frente às problemáticas apresentadas, utilizando de diversas 

estratégias que aprofundem o conhecimento sobre o tema e ajudem na 

construção dos seus conceitos. 

Alguns cursistas (8,3%) afirmaram que os conhecimentos que foram 

adquiridos durante a experiência como docente também são considerado pelos 

professores como muito importantes no auxílio à abordagem do conteúdo. Pois 

esta experiência é muito significativa e ajuda na abordagem do tema com mais 

autonomia e contextualização. 63,8% informaram que o curso proporcionou 
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mais segurança e autonomia para trabalhar com o tema. Vejamos alguns 

depoimentos: 

“Sim, a cada prática docente nossos conhecimentos se ampliam e aprendemos 

muito com os alunos e também com o que pesquisamos para a realização de uma 

nova experiência em sala” (PROFESSOR 09). 

“Sim, nossa experiência conta muito e os conhecimentos adquiridos aqui foram 

muito enriquecedores, mexeu com todos nós e nos permitiu um novo olhar ao 

abordarmos esse tema na escola” (PROFESSOR 31). 

“Depois do curso sim, após ter ressignificado meus conhecimentos sobre a 

caatinga sinto-me mais a vontade para abordar esse tema e assim poder levar 

meus alunos a novos conhecimentos” (PROFESSOR 30).   

Acreditamos que os conhecimentos pedagógicos apresentados pelos 

professores são muito significativos para ajudá-los na possível abordagem do 

tema com seus alunos, pois nas discussões realizadas durante os encontros era 

evidente essa constatação e eles demonstraram um grau de experiência 

considerável, relatando situações que já haviam presenciado e as possíveis 

metodologias utilizadas que poderiam despertar o interesse do educando e 

auxiliar na abordagem do assunto. É interessante apontar que os futuros 

professores presentes no curso também expressaram um grau de maturidade 

interessante pelas suas experiências que tiveram enquanto alunos as quais 

também carregam um determinado saber pedagógico. 

Em relação a isso, Tardiff (2010) discute que os conhecimentos 

pedagógicos dos professores são construídos e reconstruídos constantemente 

durante a vida profissional do docente e com as relações que são estabelecidas 

com a teoria e prática. No entanto, esses conhecimentos demandam também 

autonomia por parte dos professores, pois exigem tomadas de decisões, na 

maioria das vezes imprevisíveis, que poderão facilitar o grau de compreensão 

dos alunos e sua aprendizagem. 

3.4.6. Avaliação do curso como espaço de formação continuada 

De maneira geral, os cursistas informaram que o curso trouxe muitas 

contribuições para a formação profissional, ressignificando os conhecimentos 

que apresentavam anteriormente, já que considerou o contexto de trabalho dos 
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professores e possibilitou reflexões e incentivos quanto à renovações das 

práticas pedagógicas. 

“Mas assim acho que ele considerou o contexto do trabalho do professor muito, 

considerou muito mesmo e reforçou muito no sentido em que nós nos avaliamos 

enquanto professor nos revemos enquanto professor. Como é que tá a nossa 

formação? né? Nos fez refletir muito sobre isso”(PROFESSOR 12). 

“Hoje eu já me sinto com autonomia porque eu acho que quando a gente 

argumenta sobre o que a gente conhece, o que a gente sabe a gente consegue 

ampliar todos os pontos importantes, mas quando a gente não conhece tanto a 

gente deixa de falar coisas importantes então eu acho que isso foi pra mim muito 

gratificante, ta participando do curso e em relação aos conhecimentos prévios e as 

estratégias que foram utilizadas, eu tive a oportunidade de durante o mini-curso 

tentar saber quais os conhecimentos prévios de um aluno e então eu usei uma 

coisa que eu aprendi aqui no curso, por exemplo pegar um desenho no início da 

aula e no final, isso eu utilizei e onde foi que eu aprendi isso? Foi aqui com vocês 

entendeu? Eu conheci novas estratégias que futuramente quando eu estiver na 

sala de aula eu posso aplicar”(PROFESSOR 07). 

Nesse sentido, acreditamos que os participantes do curso tiveram a 

oportunidade de revisitar sua prática pedagógica e incorporar reflexões frente à 

sua vivência em sala de aula. Afirmamos isso, pois durante as discussões 

ocorridas, o cotidiano escolar era constantemente recorrido e os docentes 

conseguiam apontar os problemas pelos quais se deparavam e percebiam 

possíveis caminhos que poderiam seguir.  

Procuramos valorizar como fatores de grande importância as 

representações, atitudes, motivação dos professores, levando em consideração a 

implementação de mudanças na produção de inovações na prática educativa. 

Concordamos com as ideias de Gatti (2009) ao afirmar que a introdução de 

processos formativos que utilizam a reflexão crítica sobre as práticas no 

contexto vivenciado pelos docentes, implica ambientes propícios ao trabalho 

coletivo, gestão participativa e disponibilidade de recursos pedagógicos e 

materiais apropriados, que supõem o encorajamento a transformações 

necessárias para a educação.  
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Então, é apontado por Imbernón (2010) a importância que a formação 

docente deve assumir na vida do professor, desenvolvendo reflexão sobre a 

prática em um contexto determinado, estabelecendo um novo conceito de 

investigação como forma de decidir e intervir nas situações que vivenciam.  

Outros efeitos propiciados pelo espaço de formação continuada foram: a 

sensibilização, abertura aos desafios da educação, reconhecimento da 

importância da relação afetiva e formadora com o aluno e valorização do 

trabalho coletivo. Essas constatações nos deram indicativos de que as trocas, 

discussões e reflexões desenvolvidas são fatores significantes nos processos 

formativos de professores.  

Em estudo realizado com dez professores inseridos no programa especial 

da FAPESB, Silva (2009) buscou entender o papel do trabalho coletivo na 

formação continuada desses professores. Confirmou-se uma manifestação 

positiva com a valorização do coletivo, pois permite uma maior troca de 

experiências que desencadeiam processos afetivos provocando mudanças no 

trabalho de planejamento, mobilizados para atender a demanda dos professores 

quanto aos comportamentos difíceis de seus alunos. As discussões passaram a 

ser mais significativas, melhoraram o aprendizado dos docentes, permitiram 

autoavaliação, favoreceram a independência e provocaram mudanças nas 

práticas. 

Dessa forma, em nosso curso, os professores apontaram aspectos 

positivos como a oportunidade de aprofundar conhecimentos, o acesso a novos 

conceitos que ampliam suas possibilidades de análise das situações de ensino, 

as interações com os pares, o contato com os formadores e as ressignificação dos 

conteúdos que aconteceu de forma unânime. 

Novos projetos de vida também foram incentivados no curso, e para 

5,5% dos participantes, existem metas a alcançar, como por exemplo, dar 

continuidade aos estudos e aprofundar ainda mais as discussões referente ao 

tema. Nesse caso, pudemos notar que quando há um maior envolvimento do 

professor nas discussões sobre sua vida profissional, existe uma tendência em 

motivá-lo para a atualização e ampliação de conhecimentos científicos que 

favoreçam sua formação e desenvolvimento profissional, enfim, leva a “um 
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compromisso que transcenda o âmbito meramente técnico para atingir os 

âmbitos pessoal, profissional e social” (IMBERNÓN, 2010, p. 116). 

“Depois desse curso aqui eu já tenho uma decisão do que eu vou fazer em meu 

mestrado e já comecei a fazer a minha coleção de cactos e já comprei livros então 

to investindo mesmo nessa área, porque eu achei que fosse uma coisa como a 

gente falou né? Morta, era cor de cinza e pra mim que adoro cores, brilho... eu 

achei que seria um horror mais depois eu fui percebendo, nas aulas de campo e 

reconhecendo toda a riqueza do bioma”(PROFESSOR 04). 

Encontramos em 11% dos licenciandos as afirmações que tinham receio 

em ser professor, devido às grandes reclamações que ouvem constantemente, 

mas após o curso, perceberam que não é uma profissão tão dolorosa como 

muitos professores dizem e que muitas coisas interessantes podem ser feitas em 

sala de aula. Essa constatação foi percebida após as trocas de experiências com 

os professores, possibilitando aos (às) licenciandas(os) repensarem sobre a 

atuação profissional futura. 

Em relação a este fator, Barcelos e Villani (2006) discutem que a pouca 

articulação entre as atividades que constituem o currículo de formação do 

licenciandos na universidade dificulta a vivência das propostas teóricas 

apresentadas. Além disso, a falta de projetos que ajudem no fortalecimento de 

trocas entre a universidade e a educação básica, torna a formação inicial 

distante do contexto de atuação do professor. 

Então concordamos com os autores supracitados, pois percebemos no 

decorrer do nosso curso, que mesmo os licenciandos estando no último 

semestre do Curso de Ciências Biológicas, ainda persistiam muitas dúvidas 

sobre sua futura profissão docente e muito receio do que estava por vir, com 

poucas mudanças nas crenças, valores e atitudes dos futuros professores em 

relação ao ensino.        

Contudo, entendemos que ao participarem do curso, esses licenciandos 

tiveram a oportunidade de questionar suas crenças e ampliar suas capacidades 

de analisar a realidade escolar, especialmente, pela importante troca de 

experiência com os professores experientes que desempenharam um papel 

colaborativo, favorecendo a valorização da profissão docente pelos futuros 
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professores. Não queremos aqui creditar unicamente ao curso essas importantes 

reflexões, pois, de nada adiantaria as discussões que propiciamos se não 

houvesse o envolvimento efetivo dos participantes, mas, apreciar os 

desdobramentos de uma experiência que consideramos interessante e que 

apresentou possibilidades de uma prática docente futura mais autônoma e 

crítica.  

“Com relação ao diálogo pra mim foi muito gratificante, é uma troca, por 

exemplo eu sempre tive medo de saber como atuar, como eu vou me impor na 

sala de aula e eu ficava pensando: não quero ser professora. Mas aqui eu tô vendo 

que é uma realidade, que não só vai ser ruim pra mim, todos os professores falam 

os pontos negativos na sala de aula mas também tem seus pontos positivos e 

então a questão de mudanças mesmo pra mim na licenciatura é isso então não 

tem bicho de sete cabeças e esses professores passaram isso pra mim, as práticas 

é...sair, passeio do campo, a gente conheceu muita coisa interessante então tem 

muita coisa que a gente pode fazer em sala de aula e foi muito bom participar 

daqui do curso de formação, junto com os professores do curso de formação aqui 

com a temática caatinga”(PROFESSOR 18). 

Aspectos importantes para serem trabalhados na escola, mas que 

deixaram de ser abordados no curso, na visão de alguns participantes, foram 

explorar mais sobre os recursos hídricos do bioma e a sua sustentabilidade 

(11%); focar mais sobre as espécies da fauna e flora local (11%) e 2,7% 

consideram que poderiam ter abordado o tema enfocando as outras áreas.  

“Penso que se tivesse tido tempo poderia aprofundar mais sobre os recursos 

hídricos e sua sustentabilidade” (PROFESSOR 04). 

“Poderia focar mais sobre as características das espécies animais e vegetais da 

região de Jequié” (PROFESSOR 36). 

Ressaltamos, portanto, que nem todos os aspectos referentes ao bioma 

foram possíveis de serem contemplados, alguns foram inviabilizados devido às 

dificuldades que tivemos com a disponibilidade de muitos especialistas da área 

para fazer as discussões e outros não foram abordados, pois até então não 

havíamos pensado nestas questões. 
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Também pontuamos a importância de Organizações não-governamentais 

(ONG´s) no envolvimento em momentos como esse, em que podem apresentar 

iniciativas e discutir projetos para a sustentabilidade local e/ou regional. Em 

nosso caso, tentamos contato com uma ONG para que estivesse presente em um 

de nossos encontros, mas, devido ao seu representante estar envolvido em 

processo eleitoral, pelo qual estávamos atravessando no momento, preferimos 

suprimir esta discussão. Contudo, reiteramos a relevância da participação de 

movimentos sociais em processos de formação continuada.  

 

3.5. TECENDO CONSIDERACOES SOBRE O MEU PROCESSO 

FORMATIVO NA TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

Este trabalho me trouxe ensinamentos importantes como pesquisadora e 

professora, que significaram muito para meu crescimento pessoal, profissional e 

acadêmico. As experiências vivenciadas durante o planejamento e 

implementação da intervenção ajudaram na minha reflexão sobre o 

desenvolvimento do curso e aprendizagem sobre as questões técnicas que 

perpassam nos projetos de extensão da instituição.  

Dentre as grandes aprendizagens, pontuo primordialmente aquelas que 

foram adquiridas com meus orientadores que, com suas experiências me 

ajudaram na elaboração e submissão do projeto ao SIGPROJ e na organização e 

desenvolvimento do curso, me permitindo adquirir autonomia e determinação 

para auxiliar os professores na ressignificação dos seus conhecimentos 

específicos e pedagógicos sobre o bioma Caatinga. 

O planejamento das atividades que seriam desenvolvidas durante os 

encontros ampliou meu conhecimento específico quanto pedagógico sobre o 

assunto já que tive de me debruçar sobre os referenciais teóricos e estudá-los a 

fundo. Nesses momentos eu e meus orientadores tivemos de refletir sobre os 

métodos mais propícios para desenvolver cada atividade para facilitar o 

aprendizado e reflexão sobre o assunto.  

 Foi também muito positivo a troca de experiências com o grupo dos 

docentes, com os licenciandos e com os professores ministrantes dos encontros, 
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já que as discussões puderam enriquecer nosso repertório de ideias sobre a 

abordagem do assunto, além de nos propiciar grandes reflexões acerca da nossa 

prática educativa, desenvolvimento profissional e sobre as próprias instituições 

de ensino.  

Esses aprendizados apontados partiram de alguns desafios da pesquisa 

que envolve ação e que foram enfrentados no início de todo o processo da 

intervenção, quando causou em alguns momentos uma grande sensação de 

desânimos e preocupações, mas no decorrer pude perceber que eles eram 

fundamentais ao auxiliar no meu aprendizado de introdução ao campo da 

pesquisa. 

Esses desafios inicialmente foram com relação a minha pouca experiência 

que apresentava para conduzir um curso de formação continuada com docentes 

de várias unidades escolares e licenciandos que estavam prestes a assumir uma 

sala de aula. Este contexto se apresentava de forma complexa, pois era um 

grande dilema desenvolver reflexões importantes sobre o bioma em que 

vivemos além de ajudar os participantes a revisitarem seus conhecimentos 

sobre a Caatinga. Esses desafios inicialmente provocaram algum receio, mas foi 

muito interessante vencê-lo a cada encontro e perceber que a receptividade e 

envolvimento da turma aconteciam gradativamente. 

Alem do mais, o meu posicionamento frente meus colegas de profissão 

causou inicialmente certo receio, pois, como coordenadora do curso, em muitos 

momentos precisei cobrar assiduidade, participação e compromisso com as 

atividades propostas e também em determinados encontros fiquei responsável 

por mediar os trabalhos que já tinham sido estabelecidos anteriormente. É 

importante reforçar que mesmo sentindo muitas vezes insegurança pela 

situação estabelecida, busquei superar todos os meus receios e percebi que a 

relação ocorria de forma respeitosa, amistosa e prazerosa e os cursistas 

buscavam doar o melhor de si a cada encontro. 

Também, o tipo de pesquisa que escolhemos exigia uma forte capacidade 

criativa ao auxiliar os professores formadores a dinamizar as discussões do 

curso, favorecendo dessa forma um maior aproveitamento das discussões. 

Nesses momentos tive de buscar intensificar minhas leituras e estudos que 
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ajudaram também nas discussões e análises dos resultados encontrados nos 

nossos instrumentos utilizados. 

Além dessas dificuldades de cunho metodológico da pesquisa, outras 

dizem respeito à própria organização da intervenção. Então, um dos nossos 

empecilhos nesse quesito foi com relação à disponibilidade de palestrantes que 

abordassem o assunto, pois além de trabalharem com a temática, deveriam ter 

um olhar mais progressista em relação ao ensino, pois a nossa proposta se 

tratava de uma abordagem problematizadora e dialógica, que tinha por 

intenção conhecer os saberes prévios dos participantes frente a temática. Além 

disso, alguns imprevistos inviabilizaram a presença dos palestrantes nos 

encontros e nesses momentos era necessário refazer a programação e buscar 

outros palestrantes que pudessem discutir determinado assunto. 

Esses contratempos referentes aos palestrantes dizem respeito também a 

outra dificuldade encontrada que foi o tempo de realização do curso, o qual 

apresentava uma carga horária extensa e que por si só já tomava boa parte de 

minha dedicação ao cumprimento do cronograma. Nesse caso, qualquer atraso 

poderia dificultar as discussões e trabalhos da dissertação.  

Assim, reconheço que mesmo com todas as dificuldades encontradas 

para desenvolver a proposta de intervenção, o curso se deu de forma muito 

proveitosa e trouxe grande crescimento tanto como pesquisadora quanto como 

professora, além do mais o espaço de discussão e construção do conhecimento 

referente à Caatinga alcançou as nossas expectativas e nos deu indicativos do 

aproveitamento e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na educação 

básica. 
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CAPÍTULO IV 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Podemos perceber que o curso nos trouxe resultados surpreendentes e 

satisfatórios para a nossa pesquisa ao passo que nos baseamos nos depoimentos 

dos professores, nas nossas observações de todo o processo em que ele ocorreu 

e nas análises feitas dos instrumentos de coleta de dados respondido pelos 

professores e futuros professores envolvidos. 

Ao término de nosso estudo vimos evidências diversas que podem ser 

consideradas importantes durante a elaboração e desenvolvimento de cursos de 

formação continuada. Percebemos, por exemplo, que o envolvimento do 

professor nas discussões e atividades realizadas potencializa as mudanças 

esperadas em suas concepções, posturas e conceitos referentes ao assunto, 

melhorando assim a integração entre conhecimentos conceituais e as práticas 

pedagógicas. 

A pesquisa também evidenciou que as ressignificações podem ser 

facilitadas quando se tem um clima de trabalho instigador, agradável, 

cooperativo e com troca de conhecimentos. Nesse caso, consideramos 

importante a oferta de atividades em grupo, pois a colaboração permitida entre 

os participantes nesses momentos favorece a percepção das dificuldades 

encontradas nos colegas para lidar com seus problemas diários em sala de aula 

e ajudam o professor a reconhecer até mesmo suas próprias limitações. Assim, a 

busca de soluções coletivas que venham minimizar os efeitos dos problemas 

vivenciados por cada um torna-se mais fácil. 

Do mesmo modo, avaliamos que favorecer um espaço, no qual os 

professores reconheçam suas concepções prévias sobre determinado tema, em 

nosso caso o bioma caatinga, refletindo sobre elas e sobre a própria prática 

docente foi, para nós, um caminho formativo interessante ao passo que 

permitiu aos próprios cursistas questionarem suas concepções. 

Percebemos que tanto os momentos em sala de aula quanto as atividades 

de campo oportunizaram integração de conhecimentos com as práticas de 

ensino sobre o bioma Caatinga e aprofundaram a reflexão sobre a importância 
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do bioma para o futuro local, regional e global, além disso, os participantes 

puderam reconhecer como o ser humano pode afetar a qualidade do ambiente. 

Neste estudo também foram analisados os depoimentos dos professores 

a fim de avaliar a proposta, o que pensam quanto à possibilidade de 

desenvolver estas propostas na educação básica, seus conhecimentos prévios 

sobre o tema e reflexões acerca do bioma. Neste caso, podemos afirmar que os 

participantes ressignificaram seus conhecimentos prévios em relação à Caatinga 

e seu ensino e a maioria deles ampliou seus olhares sobre a fauna e flora desse 

bioma, além de desconstruir conhecimentos que apresentavam anteriormente 

sobre o bioma. 

As ressignificações observadas no conhecimento em relação à Caatinga 

dizem respeito à sua biodiversidade em que os professores informaram que 

houve ampliação sobre a fauna e flora do bioma reconhecendo a riqueza da 

diversidade das espécies. Além disso, foi constatada a desconstrução de 

conhecimentos equivocados sobre o bioma que era considerado por alguns 

professores como homogêneo, pobre e sem vida. 

Também foram ressaltadas mudanças na concepção sobre as estratégias 

adaptativas das espécies do bioma em que não eram reconhecidas as 

peculiaridades encontradas na fauna e flora local. Outros conhecimentos sobre 

as características do solo foram também referendados pelos participantes dessa 

pesquisa, enfatizando as mudanças nos conhecimentos anteriores já que não 

houve menção a esses conhecimentos inicialmente. 

A importância de preservação e conservação da Caatinga e necessidade 

de abordagem do assunto em sala de aula foram preocupações apontadas 

também pelos professores demonstrando uma preocupação na ampliação e 

discussão sobre o ambiente em que vivemos. 

Os professores, em sua maioria, informaram que as estratégias didáticas 

utilizadas no curso foram muito interessantes, pois priorizaram a dialogicidade, 

o envolvimento e a interação dos conhecimentos conceituais com as situações 

concretas, facilitando o aprendizado e discussões críticas sobre a caatinga. Além 

disso, enfatizaram que seus repertórios de ideias possíveis para se fazer a 
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abordagem do assunto ampliaram muito após o curso e os incentivou quanto às 

renovações de suas práticas pedagógicas. 

Também foi pontuado que a experiência como docente seja um fator 

muito importante no auxílio à abordagem do conteúdo já que favorece maior 

autonomia e contextualização do tema, pois são saberes pedagógicos 

especializados, edificados durante a vida profissional do professor em sua 

relação com a teoria e a prática.  

Alguns professores informaram ainda que após o curso foram motivados 

a dar continuidade aos estudos sobre a temática e muitos licenciandos disseram 

que passaram a enxergar a profissão docente por outros ângulos já que as trocas 

de experiências com os colegas foram tão significativas e os levaram a perceber 

a diversidade de coisas interessantes que podem ser feitas em sala de aula.  

Eu, como pesquisadora, assumi uma postura investigativa e busquei 

identificar os desafios propostos pelos objetivos do trabalho. Percebi nesses 

momentos que a proposta tende a ser mais aceita pelos professores quando 

busca ouvir suas opiniões, criam espaços de partilha de experiências e 

trabalham com estratégias diversificadas. Como professora da educação básica, 

teci processos constantes de auto-reflexão, analisando minha própria prática 

pedagógica e buscando rever meus posicionamentos e conceitos frente a 

temática e a outros saberes. Então, notei que mesmo reconhecendo a 

importância do tema e das suas possíveis abordagens, ainda não tinha a 

dimensão das múltiplas estratégias possíveis de serem desenvolvidas no espaço 

escolar. Também foi muito proveitoso compartilhar com os colegas, as 

informações, evidências e busca de soluções para problemas encontrados no 

âmbito da escola que possam dificultar a abordagem do assunto.     

Enfim, acreditamos que a proposta discutida nesse trabalho apresenta 

implicações importantes para a formação continuada de professores de Ciências 

e Biologia sobre o bioma Caatinga, visto que o processo se deu de forma 

dialógica e reflexiva e considerou o professor como personagem ativo que tem 

capacidades de agir, pensar e decidir sobre questões que dizem respeito à sua 

profissão.  
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Partimos também do pressuposto de que quando os espaços de formação 

continuada promovem o envolvimento do professor nas discussões e 

compartilha os saberes e concepções dos participantes, garante-se um 

aprofundamento dos conhecimentos em questão e das estratégias de ensino 

que, consequentemente, se reflete no desenvolvimento de sua autonomia e uma 

maior sistematização dos saberes, com possibilidades de favorecer abordagens 

mais críticas em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
137 

REFERÊNCIAS  

AB´SÁBER, A. Ecossistemas do Brasil. Ed. Metalivros, São Paulo, 2006. 

ABÍLIO, F. G. P; FLORENTINO, H. S; RUFFO, T. L. M. Educação ambiental no 

bioma caatinga: formação continuada de professores de escola públicas de São 

João de Cariri, Paraíba. Pesquisa em Educação Ambiental, v. 5, n. 1, p. 171-193, 

2010. 

ALARCÃO, I. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. Ed. Cortez, São 

Paulo, 2003. 

ALBUQUERQUE, A.W; LOMBARDI NETO, F.; SRINIVASAN, V.S. Efeito do 

desmatamento da caatinga sobre as perdas de solo e água de um luvissolo em 

Sumé (PB). Revista brasileira de ciência do solo, vol. 25, n. 1, p. 121-128, 2001.  

ALBUQUERQUE, U. P. e col. Caatinga: biodiversidade e qualidade de vida. 

NUPEEA, Bauru – SP, 2010. 

ALVES, J. J. A. Geoecologia da caatinga no semi-árido do nordeste brasileiro. 

Revista climatologia e estudos da paisagem, Rio Claro, v. 2, n. 1, 58 – 71, 

janeiro - junho, 2007.  

ALVES, J. J. A; ARAUJO, M. A e NASCIMENTO, S. S. Degradação da caatinga: 

uma investigação ecogeográfica. Revista caatinga, v.22, n.3, Mossoró, 2009.   

ALVES, L. I. F; SILVA, M. M. P; VASCONCELOS, K. J. C. Visão de 

comunidades rurais em Juazeiro/ PB referente à extinção da biodiversidade da 

caatinga. Revista caatinga, v. 22, n.01, 2009.    

ARAÚJO, C. S.F; SOUSA, A. N. Estudo do processo de desertificação da 

caatinga: uma proposta de educação ambiental. Ciência & Educação, v. 17, n. 4, 

p 975-968, 2011. 

ARAÚJO, E. P. Capítulos da história de Jequié. Ed. Egba, Salvador, 1997.  



 
138 

BARBOSA, J. A. A; BARBOSA, R. K. V. C. Visões de um semiárido: A 

diversidade biológica da caatinga na óptica de alunos da rede pública de ensino 

no agreste paraibano. Revista de Biologia e Farmácia,v.06, n. 01, 2011.  

BARCELOS, N. N. S; VILLANI, A. Troca entre universidade e escola na 

formação docente: uma experiência de formação inicial e continuada. Revista 

Ciência & Educação, v.12, n.1, p. 73-97, 2006. 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. Tradução de Luis Antero Reto, 1º edição, São 

Paulo, 2011. 

BARROS, M. L. B; Prefácio. In: LEAL, I. R; TABARELLI, M; SILVA, J. M. C. 

Ecologia e conservação da caatinga. Ed. Universitária da UFPE, Recife, 2003. 

BLEY JR., C. Erosão Solar: riscos para a agricultura nos trópicos. Ciência Hoje, 

Rio de Janeiro, 148, v. 25, p. 24-29, 1999.  

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Porto, Porto Editora, 2010. 

BRASIL. Ministério da Educação – MEC, Secretaria de Educação Fundamental 

(SEF). Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. Brasília: 

MEC/SEF, 1998.  

CACHAPUZ, A e col. A necessária renovação do ensino das ciências. Ed. 

Cortez, São Paulo, 2005. 

CARVALHO, A. M. P. Critérios estruturantes para o Ensino de Ciências. In: 

CARVALHO, A. M. P (org.). Ensino de Ciências: Unindo a pesquisa e a 

prática.  Ed. Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2004. 

CARVALHO, A. M. P; PÉREZ, D. G. Formação de professores de Ciências. 

Tradução: Sandra Valenzuela, 80 edição, Ed. Cortez, São Paulo, 2006.  

 



 
139 

CASTELLETTI, C. H e col. Quanto ainda resta da caatinga. Uma estimativa 

preliminar. In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da caatinga: áreas e ações 

prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério do Meio Ambiente: 

UFPE, 2003. 

CASTRO, R. M. C; JUCÁ-CHAGAS, R. Lignobrycon myersi (MIRANDA-

RIBEIRO 1956). In: MACHADO, A. B. M.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. 

P. Livro vermelho da fauna brasileira. Brasília, DF: MMA; Belo Horizonte, MG: 

Fundação Biodiversitas, 2008.  

CAVALCANTE, A. Jardins suspensos no sertão. Scientific American Brasil, n. 

32, p. 66-73, janeiro, 2005.  

CHIZZOTTI, A. Pesquisa qualitativa em ciências humanas e sociais. 

Petrópolis: Vozes, 2006. 

CONTRERAS, J. A autonomia de professores. Ed. Cortez, São Paulo, 2002. 

COSTA, W. J. E. M. Peixes anuais brasileiros: diversidade e conservação. 

Editora da UFPR, Paraná, 2002. 

COUTO, M. E. S. Formação de professores e a EAD: Razões e condições para a 

docência. Fragmentos de cultura, Goiânia, v.19, n. 7/8, p.609 – 628, 2009. 

DELIZOICOV, D.; ANGOTI, J. A; PERNAMBUCO, A. M. Ensino de ciências: 

fundamentos e métodos, 2º edição, Ed. Cortez, São Paulo, 2007. 

DRUMOND, M. A e col. Estratégias para o uso sustentável da biodiversidade 

da caatinga. In: SILVA, J. M e col. Biodiversidade da caatinga: áreas e ações 

prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério do Meio Ambiente: 

UFPE, 2003. 

DRUMOND, M. A. Bioma rico em diversidades. Revista online do Instituto 

Humanistas Unisinos, 404, 2012. Disponível em:  

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&amp;view

=article&amp;id=4364&amp;secao=389, acesso em 15 de maio de 2012. 

http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4364&secao=389
http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4364&secao=389


 
140 

FERRAZ, M. Caatinga, muito prazer. Revista Ciência Hoje on-line. Publicado 

em 01 de agosto de 2008. Disponível em: 

<http://cienciahoje.uol.com.br/revista-ch/revista-ch-2008/251/caatinga-

muito-prazer>.  

FIORAVANTE, C. Enquanto a chuva não chega. Pesquisa Fapesb. Ed.114, ago. 

2005.  

FRAGA, I. Terras secas: desertificação ameaça um sexto da população 

brasileira. Ciência Hoje, Ed. 280, p. 22-29, abril, 2011. 

FRANCO, M. L. P. B. Análise de conteúdo. 3º edição, Ed. Líber Livros, Brasília, 

2008.   

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 

Ed. Paz e terra, São Paulo, 1996.  

FREITAS, M. A; BORGES, O. B. Avifauna da FLONA. Revista online 

atualidades ornitológicas, No 163, setembro – outubro, 2011. Disponível em: 

http://www.ao.com.br/download/AO163_33.pdf. Acesso em: 29 de setembro 

de 2012. 

GARCIA, C. M, Formação de Professores: para uma mudança educativa. Ed. 

Porto, Portugal, 1999. 

GATTI, B.A (coord); BARRETO, E. S. S. Professores do Brasil: impasses e 

desafios, UNESCO, Brasília, 2009. 

GERAQUE, E. A. As ricas caatingas. Scientific American Brasil, n. 25, p. 24-33, 

junho, 2004.  

GIL PÉREZ, D; CARVALHO, A. M. P. Formação de professores de ciências: 

tendências e inovações. Tradução: Sandra Valenzuela, 8º edição, Ed. Cortez, São 

Paulo, 2006.  

http://www.ao.com.br/download/AO163_33.pdf


 
141 

GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 60 edição, Ed. Atlas, São 

Paulo, 2010. 

GIULIETTI, A. M e col. Vegetação: áreas e ações prioritárias para a conservação 

da caatinga. In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da caatinga: áreas e ações 

prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério do Meio Ambiente: 

UFPE, 2003. 

GONÇALVES, A. N. Fatores limitantes para o crescimento e desenvolvimento 

de árvores em regiões áridas e semi-áridas do nordeste brasileiro. Serie técnica 

IPEF, Piracicaba, v.3, n.10, p.99- 105, junho, 1982 

GONÇALVES, P. R. Os bichos da seca: Conheça os mamíferos típicos da 

caatinga, no Nordeste brasileiro. Ciência Hoje das Crianças, Ed. 124, maio. 

2002. 

GUIMARÃES, V. S. Formação de professores: saberes, identidade e profissão. 

Ed. Papirus, Campinas, 2004. 

HARGREAVES, A. O ensino na sociedade do conhecimento: educação na era 

da insegurança. Tradução: Roberto Cataldo Costa, Ed. Artmed, Porto Alegre, 

2004. 

HUMMES, J. M. Por que é importante o ensino de música? Considerações sobre 

as funções da música na sociedade e na escola. Revista da Abem, n.11, 2004. 

IANNUZZI, L e col. Padrões locais de diversidade de Coleoptera (Insecta) em 

vegetação de caatinga. In: In: LEAL. I. R; TABARELLI, M; SILVA, J. M. C. 

Ecologia e conservação da caatinga; prefácio de BARROS, M. L. B. Ed. 

Universitária da UFPE, Recife, 2003. 

IBRAIMO, M. M e col. Gênese e micromorforlogia de solos sob vegetação 

xeromórfica (caatinga) na região dos lagos (RJ). Revista Brasileira de Ciência 

do Solo, n.28, 2004. 



 
142 

IMBERNÓN, F. Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e 

a incerteza. 8º ed, Ed. Cortez, São Paulo, 2010. 

IMBERNÓN, F. Formação permanente do professorado: novas tendências. Ed. 

Cortez, São Paulo, 2009.  

INSTITUTO CHICO MENDES MMA. Esperança para a ararinha azul. 

Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-

geral5/2897-esperanca-para-a-ararinha-azul.html, acesso em: 06 de setembro de 

2012. 

INSTITUTO CHICO MENDES MMA. FLONA, Contendas do Sincorá. 

Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-

de-/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga/2123-

flona-contendas-do-sincora.html>. Acesso em 06/09/2012. 

KRASILCHIK, M. Prática de ensino de biologia. 4º edição, Edusp, São Paulo, 

2004. 

LEAL, F. C; LOPES, A. V; MACHADO, I. C. Polinização por beija-flores em 

uma área de caatinga no município de Floresta, Pernambuco, Nordeste do 

Brasil. Revista Brasileira de Botânica, São Paulo, v.29, n.3, 2006.  

LEAL, I. R.; TABARELLI, M.; SILVA, J. M. C. Ecologia e Conservação da 

Caatinga. Ed. Universitária da UFPE, Recife, 2003. 

LIBÂNEO, J. C. Refletividade e formação de professores: outra oscilação do 

pensamento pedagógico brasileiro?. In: PIMENTA, S. G; GHEDIN, E. (orgs). 

Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito. Ed. Cortez, São 

Paulo, 2002. 

LIMA, K. C; PITIÁ, A. M. A; SANTOS, J. M. Uma contribuição aos estudos d 

geomorfologia climática em ambiente semiarido na região sudoeste da Bahia. 

In: VI Simpósio Nacional de Geomorfologia, 2006, Goiânia – GO. Anais... 

Goiânia – GO: Universidade Federal de Goiânia. Disponível em: 

http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral5/2897-esperanca-para-a-ararinha-azul.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-geral5/2897-esperanca-para-a-ararinha-azul.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga/2123-flona-contendas-do-sincora.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga/2123-flona-contendas-do-sincora.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-/biomas-brasileiros/caatinga/unidades-de-conservacao-caatinga/2123-flona-contendas-do-sincora.html


 
143 

http://www2.uefs.br/geotropicos/UMA%20CONTRIBUIO%20AOS%20ESTU

DOS%20DE%20GEOMORFOLOGIA%20CLIMTICA%20ANAIS%20SINAGEO.

pdf. Acesso em: 10 de fevereiro de 2013.  

LIMA, K. E. C; VASCONCELOS, S. D. O professor de ciências das escolas 

municipais de Recife e suas perspectivas de educação permanente. Revista 

Ciência & Educação, v.14, n.2, p. 347-364, 2008. 

LISTON, D. P; ZEICHNER, K. M. Reflective teacher education and moral 

deliberation. Journal of teacher Education, v. 38, n. 6, p. 2-8, 1987. 

LOPES, A. S.; GUILHERME, L. R. G. Fertilidade do Solo e Produtividade 

Agrícola In: NOVAIS, R.F.; et. al. Fertilidade do Solo. Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo. Viçosa-MG, 2007. 

LUCAS, J.  L. B.; NÓBREGA, A. M. F.; MEDEIROS, A. S. A Caatinga na 

concepção de alunos  do  ensino  médio  e  fundamental.  In: ENCONTRO DE 

EXTENSÃO DA UFCG, 2008, Patos-PB. Anais eletrônicos... Patos-PB: 

Universidade Federal de Campina Grande, Pró-Reitoria de Extensão. 

Disponível em: < http://www.ufcg.edu.br/~proex/anais.html/>. Acesso em: 

28 set. 2012.  

LUDKE, M; ANDRÉ, M. E. D. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 

Ed. EPU, São Paulo, 1986. 

LUZ, C.F.S. e col. As concepções da caatinga em um grupo de professores da 

rede municipal de Iramaia – Ba. In: VII ENPEC, 2009. Florianópolis – SC. Anais 

... Florianópolis, 2009. CD –ROM. 

MARTINS, C. C e col. Qual é a contribuição da nomeação seriada rápida para a 

habilidade de leitura e escrita?: Evidencias de crianças e adolescentes com e sem 

dificuldade de leitura. Psicologia: reflexão e crítica 2001. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/prc/v14n2/7864.pdf, acesso em: 24 de 

fevereiro de 2013. 

http://www2.uefs.br/geotropicos/UMA%20CONTRIBUIO%20AOS%20ESTUDOS%20DE%20GEOMORFOLOGIA%20CLIMTICA%20ANAIS%20SINAGEO.pdf
http://www2.uefs.br/geotropicos/UMA%20CONTRIBUIO%20AOS%20ESTUDOS%20DE%20GEOMORFOLOGIA%20CLIMTICA%20ANAIS%20SINAGEO.pdf
http://www2.uefs.br/geotropicos/UMA%20CONTRIBUIO%20AOS%20ESTUDOS%20DE%20GEOMORFOLOGIA%20CLIMTICA%20ANAIS%20SINAGEO.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/prc/v14n2/7864.pdf


 
144 

MAZZOTTI, A. J. A. Representações da identidade docente: uma contribuição 

para a formulação de políticas. Ensaio: avaliação e políticas públicas em 

educação, Rio de Janeiro, v.15, n.57, p. 579-594, 2007. 

MIZUKAMI, M. G. N, e col.  Escola e aprendizagem da docência: processos de 

investigação e formação. Ed. Edufscar, São Carlos, 2010. 

NOBRE, P. Mudanças Climáticas e Desertificação: os desafios para o estado 

brasileiro. In: Ministério da ciência, tecnologia e inovação. Desertificação e 

mudanças climáticas no semiárido brasileiro. Brasil. Campina Grande, 2011.   

OLIVEIRA, J. A; GONÇALVES, P. R; BONVICINO, C. R. Mamíferos da 

caatinga. In: LEAL. I. R; TABARELLI, M; SILVA, J. M. C. Ecologia e 

conservação da caatinga. Ed. Universitária da UFPE, Recife, 2003. 

PACHECO, J. F e col. Aves: áreas e ações prioritárias para a conservação da 

caatinga.  In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da caatinga: áreas e ações 

prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério do Meio Ambiente: 

UFPE, 2003. 

PEIXOTO, O. L.; SOUSA M. C.; MENEZES, L. F. T. Especialistas em driblar a 

sede. Ciência Hoje das crianças. 2o ed., p. 8-11, mai. 2001.  

PÉREZ GÓMES, A. I, A função e formação do professor no ensino para a 

compreensão: diferentes perspectivas. In: SACRISTAN, J. G e PÉREZ GÒMES, 

A. I. Compreender e transformar o ensino; trad. Ernani F. da Fonseca Rosa, Ed. 

ArtMed, Porto alegre, 1998. 

PÉREZ GÓMES, A. I. O pensamento prático do professor: a formação do 

profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. org. Os professores e sua formação. 

Dom Quixote, Lisboa, 1992. 

PIMENTA, S. G. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In: PIMENTA, S. 

G; GHEDIN, E. (orgs). Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um 

conceito. Ed. Cortez, São Paulo, 2002. 



 
145 

PRADO, D. E. As caatingas da América do sul. In: Leal, I. R; T. Marcelo; Silva. J. 

M. C. Ecologia e conservação da caatinga. Ed. universitária da UFPE, Recife, 

2003. 

QUEIROZ, L. P. Leguminosas da caatinga. Editora Universitária da UEFS, 

2009. 

RICKLEFS, R. E. A economia da natureza; tradução: Pedro P. Lima, Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro, 2012. 

RODRIGUES, M. T; (coord). Anfíbios e répteis: áreas e ações prioritárias para a 

conservação da caatinga. In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da caatinga: 

áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério do Meio 

Ambiente: UFPE, 2003. 

ROQUE, A. A; ROCHA, R. M; LOIOLA, M. I. B. Usos e diversidade de plantas 

medicinais da caatinga na comunidade rural de Laginhas, município de Caicó, 

Rio Grande do Norte (nordeste do Brasil). Revista Brasileira de Plantas 

Medicinais, Botucatu, v.12, n.1, p.31-42, 2010. 

ROSA, P. R. S. O uso dos recursos audiovisuais e o ensino de ciências. Caderno 

Catarinense de Ensino de Física, v.17, n.1, p. 33-49, 2000. 

ROSA, S. R. Diversidade, padrões de distribuição e conservação dos peixes da 

caatinga. In: LEAL. I.R; TABARELLI, M; SILVA, J. M. C. Ecologia e conservação 

da caatinga, Ed. Universitária da UFPE, Recife, 2003. 

SÁ, I. B; RICHÉ, G. R; FOTIUS, G. A. As paisagens e o processo de degradação 

do semiárido nordestino. In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da caatinga: 

áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério do Meio 

Ambiente: UFPE, 2003. 

SAMPAIO, Y; BATISTA, J. E. M. Desenvolvimento regional e pressões 

antrópicas no bioma caatinga. In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da 



 
146 

caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério 

do Meio Ambiente: UFPE, 2003. 

SANTOS, M. C; CHAGAS, R. J; SOUZA, M. L. Compreensões de um grupo de 

professores de Biologia e/ou Ciências sobre a caatinga e o seu ensino. Revista 

da SBEnBio / Associação Brasileira de Ensino de Biologia, São Carlos – SP, 

V.5, 2012.  

SANTOS, M. J; SILVA, B. B e OLIVEIRA, E. M. Analogia entre desmatamento e 

êxodo rural no Nordeste do Brasil. Qu@litas Revista Eletrônica, vol. 8, n0 1, 

2009. 

SANTOS, Y. G. Aranhas em unidades de paisagem de caatinga na floresta 

nacional contendas do Sincorá. 2009, 101f. Dissertação (Mestrado em Zoologia) 

– Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus Bahia, 2009.  

SELLES, S. E. Formação continuada e desenvolvimento profissional de 

professores de ciências: anotações de um projeto. ENSAIO – Pesquisa em 

Educação em Ciências, v.2, n.2, 2002.    

SENICIATO, T; CAVASSAN, O. Aulas de campo em ambientes naturais e 

aprendizagem em ciências: um estudo com alunos do ensino fundamental. 

Revista Ciência & Educação, v. 10, n. 1, 2004.  

SEVERI e col. Reservatórios do Nordeste do Brasil: biodiversidade, ecologia e 

manejo. MOURA, A. N. (org). NUPPEA, Bauru - SP, 2010. 

SHON, D. A, Educando o profissional Reflexivo: um novo design para o 

ensino e a aprendizagem. Ed. ArtMed, Porto Alegre, 2000.  

SILVA, E. L. Ensinando e aprendendo num programa de formação contínua: 

reflexos de um trabalho coletivo. 2009, 243 p. Tese (doutorado em Educação) - 

faculdade de educação da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-

24092009-110915/pt-br.php. Acesso em 20 de janeiro de 2013. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-24092009-110915/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/48/48134/tde-24092009-110915/pt-br.php


 
147 

SILVA, J. M. C; TABARELLI, M; FONSECA, M. T. Áreas e ações prioritárias 

para a conservação da biodiversidade na caatinga. In: SILVA, J. M. C e col. 

Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. 

Brasília – DF, Ministério do Meio Ambiente: UFPE, 2003. 

SILVA, T. S; CANDIDO, G. A; FREIRE, E. M. X. Conceitos, percepções e 

estratégias para conservação de uma estação ecológica da caatinga nordestina 

por populações do seu entorno. Revista Sociedade & Natureza, Uberlândia, v. 

21, n. 02, 2009. 

SILVEIRA, A. F e col. A inserção da música no processo de ensino – 

aprendizagem de física: mais um recurso pedagógico. In: XVII Simpósio 

Nacional de Ensino de Física, 2007, São Luis – MA. Anais... São Luis – MA: 

Universidade Estadual do Maranhão. Disponível em: 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/busca.php?key=a%20insercao%20da%20

musica%20no%20processo%20de%20ensino-. Acesso em 28 de janeiro de 2013.  

SOUTO, P. C. e col. Decomposição de estercos dispostos em diferentes 

profundidades em área degradada no semiárido da Paraíba. Revista brasileira 

de ciência do solo, n.29, 2005. 

SOUZA, D. T. R. Formação continuada de professores e fracasso escolar: 

problematizando o argumento da incompetência. Educação e Pesquisa, São 

Paulo, v.32, n.3, p. 477-492, 2006. 

TABARELLI, M; SILVA, J. M. Áreas e ações prioritárias para a conservação da 

biodiversidade da caatinga. In: SILVA, J. M. C e col. Biodiversidade da 

caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Brasília – DF, Ministério 

do Meio Ambiente: UFPE, 2003. 

TABARELLI, M; VICENTE, A. Conhecimentos sobre plantas lenhosas da 

caatinga: lacunas geográficas e ecológicas. In: SILVA, J. M. C e col. 

Biodiversidade da caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. 

Brasília – DF, Ministério do Meio Ambiente: UFPE, 2003. 

http://www.cienciamao.usp.br/tudo/busca.php?key=a%20insercao%20da%20musica%20no%20processo%20de%20ensino-
http://www.cienciamao.usp.br/tudo/busca.php?key=a%20insercao%20da%20musica%20no%20processo%20de%20ensino-


 
148 

TARDIF, M. Saberes docentes e formação profissional. 11º.ed. Ed vozes, 

Petrópolis, 2010. 

TARDIF, M; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações humanas. Tradução: João Batista Kreuch, 

Ed. Vozes, Petrópolis, 2005. 

TRIVELATO, S. L. F. Um programa de ciências para educação continuada. In: 

CARVALHO, A. M. P (org.) Formação continuada de professores: uma 

releitura das áreas de conteúdo, Pioneira Thomson Learning, São Paulo, 2003.   

TROVAO, D. M. B. M e col. Variações sazonais de aspectos fisiológicos de 

espécies da caatinga. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. 

Campina Grande, v.11, n.3, 307-311, 2007. 

VIEIRA, L. S; VIEIRA, M. N. F. Manual de morfologia e classificação de solos. 

Ed. Agronômica Ceres, Ltda, 1983. 

ZANELLA, F. C. V; MARTINS, C. F. Abelhas da caatinga: biogeografia, 

ecologia e conservação. In: LEAL. I. R; TABARELLI, M; SILVA, J. M. C. 

Ecologia e conservação da caatinga. Ed. Universitária da UFPE, Recife, 2003. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
149 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
150 

APÊNDICE A – Folder do curso. 
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APÊNDICE B – Plano de trabalho do curso  

Data Tema  Estratégias didáticas Mediador 

 
 

14 de abril 

Manha 
  Abertura 
com apresentação 
do projeto 
 Apresentação 
do TCLE 
 Aplicação do 
questionário. 

 

 Slides  
 TCLE 
impresso  
 Questionário 
impresso  

 Professora 
Milena  

 Tarde 
  Os biomas 
brasileiros 
 Atividade 
sobre a caatinga) 

 Slides  
 Papel e 
caneta  

 Professor 
Dr. Ricardo  

 
 
 

28 de abril 

Manhã 
  Discussão 
sobre os desenhos 
elaborados pelos 
cursistas  
 Palestra 
sobre o ensino de 
ciências no Brasil. 
 

 Slides com 
desenhos dos 
cursistas 
 Slides  

 Professor 
Dr. Marcos 
 Professor 
Dr. Paulo 
Marcelo 
 

 Tarde 
 Discussão 
dos objetivos dos 
PCN’s e do eixo 
vida e ambiente 

 PCN’s  Professora 
Milena  

 
 
 

19 de maio 

Manhã 
 Apresentação 
de artigos que 
tratam dos aspectos 
físicos da caatinga  
 Divisão das 
turmas em equipes 
de trabalhos. 
 
 

 
 Textos 
científicos  

 Professora 
Milena  

 Tarde 
 Apresentação 
dos grupos de 
trabalho 

  Professora 
Milena  

 
02 de junho 

Manhã 
 Aspectos 
físicos da caatinga 
 Solos da 
caatinga 

 Slides   
 Professor 
Rui Macedo 
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 Tarde 
 Aula de 
campo – 
visualização de 
perfil de solos da 
caatinga 

   
 Professor 
Rui Macedo 

09 de junho  Aula de 
campo na reserva 
florestal FLONA em 
Contendas do 
Sincorá 

   Professora 
Milena e Plínio 
(guia da reserva) 

 
14 de julho 

Manhã 
 Ensino sobre 
a caatinga 
 Divisão de 
grupos de trabalhos 

  Contos 
 Textos 
didáticos  

 Professor 
Dr. Marcos 

 Tarde  
 Apresentação 
de grupos de 
trabalhos  

 Discussão 
coletiva dos textos  

 Professor 
Dr. Marcos 

28 de julho Manhã 
 Fito 
fisionomia da 
caatinga 
 Endemismo 
fauna 

 Slides 
 

 Professora 
Dra. Guadalupe 

 Tarde  
 Aula de 
campo – 
visualização de 
diferenças 
fisionômicas entre 
caatinga e área de 
transição 

   Professora 
Dra. Guadalupe 

 
04 de agosto 

Manha 
 Economia e 
problemas 
ambientais na 
caatinga 
 Endemismo 
flora 
(biodiversidade) 
 

  Slides 
 Vídeos  
 

 Professora 
Dra. Viviany 
 Professor 
Dr. Ricardo 

 Tarde 
 Discussão 
sobre os conteúdos 
da caatinga no livro 
didático 

 Ficha de 
avaliação do livro 
didático  

 Professor 
Dr. Marcos 

 
18 de agosto 

Manha 
 Estratégias 
adaptativas das 
plantas da caatinga 

 Slides   Professor 
Dr. Marcos 
Drumond 
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 Tarde 
  Discussão da 
intervenção  
 Discussão de 
outras estratégias de 
ensino (vídeos, 
historias em 
quadrinhos, aula de 
campo) 

 

 Roteiro de 
elaboração da 
intervenção  
 Tiras em 
quadrinhos  

 Professor 
Dr. Marcos 

 
 

25 de agosto 

Manhã 
 Relação 
homem-sociedade-
natureza no bioma 
caatinga 
 

 
 Slides 
 Textos sobre 
Ed. Ambiental 
 Discussão da 
lei no 9.795 
 Vídeo 

 Professor 
Dr. Emerson 
 

 Tarde  
 Aula de 
campo para 
visualizar a caatinga 
mais degradada e 
outras mais 
conservadas  

   Professor 
Dr. Emerson 
 

15 de setembro Manhã  
 Discussão 
dos planos de ação 

 Planos de 
curso 

 Professor 
Dr. Marcos 
 Professora 
Milena  

 Tarde  
 Avaliação do 
curso 
 Aplicação do 
questionário 

 Discussão 
ampliada do curso 
 Questionário  

 Professor 
Dr. Marcos 
 Professora 
Milena 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 196, de 10 de Outubro de 1996, sendo o Conselho Nacional de Saúde. 

O presente termo em atendimento à Resolução 196/96, destina-se a esclarecer ao 

participante da pesquisa intitulada “Formação Continuada de educadores e educadoras nas 

temáticas relativas à Caatinga”, sob responsabilidade da Professora Milena Cardoso dos 

Santos, do curso de Mestrado acadêmico em Educação Cientifica e Formação de Professores 

da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), os seguintes aspectos: 

Objetivos: 

o Conhecer quais os saberes docentes apresentados pelos professores no 

que tange ao bioma Caatinga. 

o Verificar quais os conhecimentos sobre a caatinga e o seu ensino foram 

construídos ou ressignificados por meio das reflexões desenvolvidas ao longo do curso 

e quais saberes não foram revisitados mesmo após as discussões. 

 

Metodologia: Esta pesquisa está configurada como uma pesquisa qualitativa, 

usando como estratégia a intervenção por meio da utilização de questionário, 

entrevista semiestruturada, filmagens e elaboração de projeto de intervenção pelos 

participantes. 

 

Justificativa e Relevância: O curso pretende fornecer um espaço formativo para 

tratar de temas referentes à Caatinga, bioma ao qual estamos inseridos, discutindo 

importantes contribuições que nós como professores poderemos oferecer para 

contribuir com a sustentabilidade da região. Vale ressaltar que não existe em nossa 

região nenhuma iniciativa como essa no que tange a temática em questão, portanto é 

necessário que esta seja trabalhada e debatida constantemente com os docentes, que 

são importantes agentes formadores de opinião e conceitos, e que estes sensibilizem 

também seus educandos(as) em sala de aula, os alunos por sua vez poderão também 

discutir o tema com seus pais, amigos, parentes, enfim formando dessa forma uma 

corrente muito importante nesse processo formativo.  

 

Participação: Ao concordar com a participação na pesquisa, você responderá 

algumas questões referentes ao bioma caatinga, participará de uma entrevista no final 

do curso, elaborará um projeto de intervenção sobre o ensino da caatinga. 
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 Riscos: Este estudo não trará riscos para a sua integridade física, mental ou 

moral. Os riscos que poderão acontecer dizem respeito àqueles referentes às aulas de 

campo como, por exemplo: exposição ao sol, mordidas de insetos, deslocamento até o 

campo. Para estes riscos serão tomadas medidas preventivas como uso de repelentes, 

protetor solar, bonés, calçamento e vestimentas adequadas, além disso, o deslocamento 

será feito com muita responsabilidade, respeitando o limite de velocidade e mantendo 

sempre a direção defensiva por parte do motorista que conduzirá o veiculo. 

Todos os dados serão utilizados somente para fins científicos com garantia de 

anonimato.   

Confidencialidade do estudo: Os registros da sua participação nesse estudo 

serão mantidos em sigilo. Esses registros serão guardados e somente os pesquisadores 

responsáveis terão acesso a essas informações. Se alguma publicação resultar deste 

trabalho, a identificação do participante não será revelada e os resultados serão 

relatados preservando o anonimato da pessoa. 

Dano advindo da pesquisa: Esta pesquisa não oferece nenhum tipo de dano. 

 

Participação Voluntária: Toda a participação nesta pesquisa se dá de forma 

voluntária, não havendo nenhum tipo de penalidade para aqueles que decidam não 

participar desse estudo. Ninguém será penalizado caso decida desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, podendo retirar-se da participação da pesquisa, sem 

correr riscos e sem prejuízo pessoal. 

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

Eu, ______________________________________________________________, 

declaro que estou devidamente informado e esclarecido quanto aos itens acima citados, 

referentes à pesquisa intitulada “Formação Continuada de educadores e educadoras 

nas temáticas relativas à Caatinga”, desenvolvido pela Mestranda Milena Cardoso dos 

Santos. Além disso, os pesquisadores responsáveis pelo estudo me garantiram 

disponibilizar qualquer esclarecimento adicional que eu venha solicitar durante o 

curso, por isso estou de acordo com a minha participação voluntária na referida 

pesquisa. 

Assinatura do participante 

Jequié, ____/_____/2012. 
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COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

Eu, Milena Cardoso dos Santos, discuti as questões acima apresentadas com 

este participante do estudo e estou consciente que o mesmo compreendeu todos os 

itens supracitados. 

 

Assinatura do Pesquisador 

Jequié, ____/_____/2012. 

Para maiores informações, pode entrar em contato com:  

Milena Cardoso dos Santos 

(73) 8809-5882 

Trav. Dr. José Alfredo Guimarães, 178 

São Luis – Jequié, BA. 

 

Marcos Lopes de Souza 

(73) 3528-9697 – 8827-8361 

Laboratório de Ensino de Biologia (LeBio) 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA.  

 

Ricardo Jucá Chagas 

(73) 3528-9691 

Laboratório de Ecologia 

Departamento de Ciências Biológicas – DCB 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Av. José Moreira Sobrinho, s/nº 

Jequiezinho – Jequié, BA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
158 

APÊNDICE C – Questionário inicial sobre a caatinga. 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA 
Campus Universitário de Jequié/BA  
Departamento de Ciências Biológicas  

Programa de Pós-Graduação  
Mestrado Acadêmico - Educação Científica e Formação de 

Professores 
 

Questionário 

1. Identificação  

Nome:______________________________________________ Idade:______ 

Graduação: ____________________________ (   ) em curso   (   ) concluída  

Pós-graduação: ________________________ (   ) em curso    (   ) concluído  

Tempo de docência: _________________  

Disciplina ministrada (as): (  ) biologia  (   ) ciências  (   ) matemática  (   ) história    

(    ) geografia  (    ) inglês     (    ) língua portuguesa  (    ) artes (    ) outras  

Carga horária de trabalho: ________ 

Local de trabalho: (   ) escola pública: (  ) municipal   (  ) estadual   

(   ) escola privada  (   ) escola publica e particular  

Turno em que leciona: (   ) matutino (   ) vespertino  (   ) noturno 

2. O que você sabe em relação à caatinga? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

3. Em suas aulas você já fez a abordagem do tema?  

(  ) sim   (  ) não 

Se sim, 

4. O que você abordou sobre a caatinga? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5. Que estratégias didáticas você utilizou para abordar o tema? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

6. Se não, porque você não abordou a temática? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Quais as dificuldades que você tem em abordar este tema na escola? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

8. Durante a sua graduação houve algum momento em que foi discutido sobre 

a caatinga? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Se sim, 

9. Em que disciplina foi?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

10. O que foi discutido? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

11. Na sua opinião, você considera relevante tratar desta temática em sala de 

aula? 

(   ) sim   (   ) não  

Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

12. Você já participou de algum curso de formação continuada onde foi 

abordada esta temática? 

(   ) sim    (   )não 
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13.Se sim, qual foi este curso? Quem ofertou? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. O que você pensa sobre os cursos de formação continuada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15. Ao longo desses últimos anos (de 2008 para cá) você tem se envolvido em 

cursos de formação continuada? 

(   ) sim     (   ) não  

16.Quais as motivações que te levam a participar desses cursos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

17. Mencione os principais cursos que você participou nestes últimos anos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

18. Como que você avalia os cursos de formação continuada que você tem 

participado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

19. Quais as dificuldades que você enfrenta para a participação nos cursos de 

formação continuada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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20. Que aspectos que você considera importante que os proponentes 

considerem durante o processo de elaboração execução dos cursos de formação 

continuada? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Obrigada pela sua colaboração! 
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APÊNDICE D – Atividade livre sobre a caatinga. 

 

No______ 

Esquematize livremente o que você pensa quando se fala sobre a caatinga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos... 

1____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Desenhos elaborados pelos cursistas. 
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APÊNDICE F – Ficha de análise do livro didático.  

FICHA DE AVALIAÇÃO DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Integrantes do grupo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Título da obra: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Autores:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Editora: ____________________________________ Ano de publicação: _______________ 

Série em que o bioma Caatinga é apresentado: 

_____________________________________________________________________________ 

Capítulo em que é tratado o tema: 

_____________________________________________________________________________ 

Número de páginas em que se aborda a caatinga  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1) Quais aspectos sobre o bioma Caatinga abaixo listados são mencionados no livro 

didático analisado? 

a) (   ) Localização 

b) (   ) Área de abrangência 

c) (   ) Tipo de solo 

d) (   ) Clima (temperatura, pluviosidade média) 

e) (   ) Tipo de Vegetação 

f)(   ) Biodiversidade 

f)(   ) Espécies vegetais 

g) (   ) Espécies animais 

i)(   ) Plantas e animais em extinção 

h) (   ) Aspectos socioeconômicos 

i)(   ) Degradação socioambiental 
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j)(   ) Conservação do bioma 

l)(   ) Outros 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2) Na abordagem do bioma Caatinga foi observado algum erro conceitual ou 

informações que induzissem ao erro? Qual (is)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) Para vocês, as informações apresentadas estão adequadas ao ensino ao qual o livro 

se dirige? Justifique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4) Quantas ilustrações relacionadas ao bioma Caatinga foram encontradas no livro? 

Que aspectos essas imagens destacavam? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5) Alguma(s) ilustração/ilustrações induz(em) a interpretações incorretas? Se sim, 

descreva. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6) As ilustrações respeitaram e indicaram as proporções entre objetosou seres 

representados? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7) Nas ilustrações são apresentados os créditos ou as fontes onde foram produzidas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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8) Há atividades propostas relacionadas ao bioma Caatinga? Quantas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

9) Se sim, que tipo de questões estão presentes: análise, cópia do texto, resolução de 

problemas, resposta aberta ou atividade extra-livro? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10) O livro propõe atividades em grupo e/ou projetos para trabalho do tema? Se sim 

que tipo de atividade? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

11)  O livro indica fontes complementares de informação? Se sim, quais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

12) Há textos complementares sobre o bioma Caatinga? Se sim, que aspectos são 

apresentados no texto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

13) O livro dá mais ênfase a outro(s) bioma(s) em comparação com a Caatinga? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14) Em suma, na opinião de vocês, este livro auxilia o(a) professor(a) a trabalhar com o 

bioma Caatinga em sala de aula? Comente. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APENDICE G – Proposta de plano de curso. 
 

CURSO DE EXTENSÃO “FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

EDUCADORES(AS) NAS TEMÁTICAS RELATIVAS À CAATINGA” 

 

Projeto de intervenção na escola 

 

Tema: Bioma Caatinga 

Carga horária: entre 8 e 12 horas-aula 

Turma: ensino fundamental II ou ensino médio 

Escola:  

 

1) Objetivo geral: indicar aquilo que se espera desenvolver com o estudante ao longo 

das aulas. Definir objetivos significa ter clareza do processo, daquilo que se deseja 

com as ações desenvolvidas. 

 

2) Objetivos específicos: 

2.1) Objetivos conceituais: apresentar os conhecimentos construídos pela ciência ao 

longo de sua história referindo-se sobre fatos, princípios e conceitos, ou seja, ao “saber 

sobre”. Ex.: identificar e analisar os principais problemas socioambientais do bioma 

Caatinga. 

 

2.2) Objetivos procedimentais: relatar as principais habilidades que se pretende 

desenvolver ao longo da proposta; estão relacionados à aprendizagem de “ações 

específicas”, ou seja ao “saber fazer”. Ex.: estimular a observação e a investigação 

utilizando-se de procedimentos científicos. 

 

2.3) Objetivos atitudinais: evidenciar as principais atitudes e os valores que se deseja 

alcançar com a proposta desenvolvida, ou seja, estão ligados ao “ser”. Ex.: possibilitar 

aos discentes repensarem sobre o seu olhar antropocêntrico utilitarista em relação à 

natureza. 
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3) Desenvolvimento: consiste na descrição dos conhecimentos conceituais, 

procedimentais e atitudinais a serem trabalhados em cada encontro, as estratégias 

didáticas relacionadas diretamente com o tema em questão e os recursos necessários 

para a execução das aulas (textos, recursos audiovisuais, jogos etc.). As descrições 

devem ser claras e concisas. 

 

4) Avaliação: apresentar qual concepção de avaliação norteará o trabalho e os 

instrumentos avaliativos a serem utilizados no processo. 

 

5) Referências: indicar todas as referências utilizadas como base para a elaboração do 

planejamento. 
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APÊNDICE H – Questionário sobre Educação Ambiental. 

 
QUESTIONÁRIO 1: SONDAGEM SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Nome: ________________________________________________________________ 
Sexo: M (   ) F (    )            idade: _____           (   ) casado   (   ) solteiro 
Curso:______________________Semestre:______ Turno:_______________ 
Cidade: __________________________ Estado:___________________ 
  
Para você o que é Educação Ambiental? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Você já trabalhou com Educação Ambiental? 
(    ) Não. (   ) Sim.       
Aonde? Relate um pouco sua experiência: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Gostaria de trabalhar com essa área no futuro? 
(   ) Não. (    ) Sim.     
Com o quê e por quê?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Qual a importância da Educação Ambiental para sua formação e para a 
comunidade como um todo? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

O que você gostaria de discutir nessa disciplina? 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – Questionário referente à lei Nº 9.795. 
 
Questionário 2: sobre lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional de 
Educação Ambiental). 
 

Nome: 
_____________________________________________________________________ 
 
1) Qual a importância da Lei 9.795? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2) Você conhecia essa lei? Se positivo, foi através de quê (disciplinas, 

professores, internet, jornal, artigos científicos, projetos, etc)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Essa lei é empregada pelos órgãos públicos (ex: instituições de ensino, 

projetos pedagógicos, prefeituras, etc)? Quais seriam os motivos para o seu não 

cumprimento (aplicabilidade) pelos órgãos públicos e sociedade civil? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) Qual seria a melhor estratégia para que essa lei fosse cumprida na íntegra? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J – Questionário final sobre a caatinga e formação de professores. 

 
Questionário de avaliação  

No_______  

 

1 - Na sua opinião, o curso contribuiu para resignificar os conhecimentos prévios 

que você apresentava em relação ao bioma Caatinga? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Se sim, quais conhecimentos foram revisitados? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Se não, por que não contribuiu? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2 – Você aprendeu novos conhecimentos sobre o bioma Caatinga durante o curso 

que não sabia anteriormente? (   ) Sim  (   ) Não  

Se sim, quais? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3 – Na sua opinião, o curso possibilitou um espaço de reflexão sobre o ensino do 

bioma Caatinga na escola? (   ) Sim  (   ) Não 

Justifique. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 – Das atividades desenvolvidas durante o curso, qual ou quais foram mais 

significativas para sua formação docente? Por quê? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5 – Com base na sua experiência enquanto professor(a) e nos conhecimentos 

adquiridos durante o curso, o que para você pode ser desenvolvido no dia-a-dia da 

sala de aula em relação ao temas discutidos?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6 – Conforme suas ideias, quais fatores podem dificultar ou inviabilizar discussões 

sobre o bioma Caatinga no espaço escolar? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

7 – Como você avalia a qualidade dos materiais didáticos (livros didáticos, 

paradidáticos, revistas científicas, manuais etc.) em relação à abordagem da 

Caatinga? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8 – Que princípios você considera indispensáveis para que um professor considere 

para ter uma melhor abordagem do bioma Caatinga na escola? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

9 – Para vocês, os conhecimentos adquiridos durante sua experiência como docente 

auxiliam numa melhor abordagem do bioma Caatinga na escola? Justifique. 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

10 – Na sua opinião, quais critérios o professor deve utilizar na escolha de 

estratégias didáticas que auxiliem em uma melhor abordagem da Caatinga na sala 

de aula? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

11 – Que aspectos ou discussões seriam importantes para um melhor conhecimento 

e trabalho na escola sobre o tema em questão, mas que não foram tratados no 

curso? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12 – Que outras sugestões você daria para que a universidade pudesse contribuir 

melhor para a formação docente no que tange às discussões sobre o bioma 

Caatinga? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Músicas súplicas Cearenses e Último pau de arara. 

 

Vamos ouvir as músicas abaixo e depois debatê-las 
 

Súplica Cearense  

(Composição - Gordurinha e Netinho) 

Oh Deus, perdoe este pobre coitado 

Que de joelhos rezou um bocado 

Pedindo pra chuva cair, cair sem parar 

Oh Deus, será que o senhor se zangou 

E só por isso que o sol se arretirou 

Fazendo cair toda chuva que há 

Oh Senhor, eu pedi para o sol se 

esconder um pouquinho 

Pedi pra chover, mas chover de 

mansinho 

Pra ver se nascia uma planta, uma 

planta no chão 

Oh meu Deus, se eu não rezei direito,  

A culpa é do sujeito 

Desse pobre que nem sabe fazer oração 

Meu Deus, perdoe eu encher os meus 

olhos de água 

E ter-lhe pedido cheio de mágoa 

Pro sol inclemente se arretirar. 

Desculpe eu pedir a toda hora pra 

chegar o inverno 

 

Desculpe eu pedi para acabar com o 

inferno  

Último pau-de-arara 

(Corumbá – José Guimarães – 

Venâncio) 

 
A vida aqui só é ruim 
Quando não chove no chão 
Mas se chover da de tudo 
Fartura tem de montão 
 
Tomara que chova logo 
Tomara meu Deus, tomara 
Só deixo o meu Cariri 
No último pau-de-arara 
 
Enquanto a minha vaquinha 
Tiver a pele e o osso 
E puder com o chocalho 
Pendurado no pescoço 
 
Eu vou ficando por aqui 
Que Deus do céu me ajude 
Quem sai da terra natal 
Em outros cantos não para 
 
Só deixo o meu Cariri 
Noúltimo pau-de-arara 

Que sempre queimou meu Ceará 

 

 

Refletindo sobre as músicas: 

a) Em sua opinião, há aspectos apontados nestas musicas que estão 

relacionadas à caatinga? 

b) Que ideias as musicas apresentam em comum? Em que elas se diferenciam? 

c) Como essas músicas poderiam ser trabalhadas no ensino de ciências? 
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ANEXO B – Conto.  

Conto - Aconteceu na Caatinga 

Clotilde Tavares  

Era meio-dia e a Caatinga brilhava à luz incandescente do Sol. O pequeno 

Calango deslizou rápido sobre o solo seco, cheio de gravetos e pedras, parando na 

frente do majestoso Mandacaru, que apontava para o céu seus espinhos, os grandes 

braços abertos em cruz. 

- Mandacaru! Mandacaru! Eu ouvi os homens conversando lá adiante e eles 

estavam dizendo que, como a Caatinga está muito seca e cor de cinza, vão trazer do 

estrangeiro umas árvores que ficam sempre verdes quando crescem e estão sempre 

cheias de folhas. 

- Mas que novidade é essa? - falou a Jurema. 

- Coisa de gente besta - disse o Cardeiro, fazendo um muxoxo irritado e 

atirando espinhos para todo lado. 

- Eu é que não acredito nessas novidades - sussurrou o pequeno e tímido Preá.  

A velha Cobra, cheia de escamas de vidro e da idade do mundo, só fez balançar 

a cabeça de um lado para o outro e, como se achasse que não valia a pena falar, 

ficou em silêncio. 

E no outro dia, bem cedinho, os homens já haviam plantado centenas de 

arvorezinhas muito agitadas, serelepes e faceiras, que falavam todas ao mesmo tempo 

na língua lá delas, reclamando de tudo: do Sol, da poeira, dos bichos e das plantas 

nativas, que elas achavam pobres, feias e espinhentas. Enquanto falavam, farfalhavam 

e balançavam os pequenos galhos, que iam crescendo, ganhando folhas e ficando cada 

vez mais fortes. 

Enquanto isso, as plantas da Caatinga, acostumadas a viver com pouca água, 

começaram a notar que essa água estava cada vez mais difícil de encontrar. As raízes 

do Mandacaru, da Jurema e do Cardeiro cavavam, cavavam e só encontravam a terra 

seca e esturricada. 

O Calango então se reuniu com os outros bichos e plantas para encontrar uma 

solução. E foi a velha Cobra quem matou a charada: 

 - Quem está causando a seca são essas plantinhas importadas e metidas a besta! 

Eu me arrastei por debaixo da terra e vi o que elas fazem: bebem toda a nossa água e 

não deixam nada para a gente. 
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- Oxente! - gritou o Calango. - Então vou contar isso aos homens e pedir uma 

solução.  

Mas logo o Calango voltou, triste e decepcionado. 

- Os homens não me deram atenção - disse. - Falaram que eu não tenho 

instrução, não fiz universidade e que eu estou atrapalhando o progresso da Caatinga. 

E todos os bichos e plantas ficaram tristes, mas estavam com tanta sede que 

nem sequer puderam chorar: não havia água para fabricar as lágrimas. Por muitos dias 

ficaram assim e quando estavam à beira da morte houve um movimento: era o Preá, 

que levantou o narizinho, farejou o ar e, esquecendo a timidez, gritou: 

- Estou sentindo cheiro de água! 

- É mesmo! - gritaram todos. 

- O que será que aconteceu? - perguntou a Jurema. 

- Eu vou ver o que foi - e o Calango saiu veloz, espalhando poeira para todos os 

lados. O Mandacaru estirou os braços, espreguiçou-se e sorriu: 

- Estou recebendo água de novo! Hum... É muito bom! Mas vejam! O Calango 

está de volta com novidades! 

E espichando meio palmo de língua de fora, morto de cansado pela carreira, o 

Calango contou tudo. 

- As pequenas bandidas verdes, depois de beber quase toda a água da caatinga, 

estavam ameaçando a água dos rios e dos açudes perto das cidades. Os homens então 

viram o perigo e deram fim a todas elas. Estamos salvos! 

E todos ficaram alegres, sentindo a água subir pelas raízes. Olharam para o céu 

azul da Caatinga, aquele céu claro, o Sol brilhante, olharam uns para os outros e viram 

que eram irmãos, na mesma natureza, no mesmo tempo, na mesma Terra. 

E a velha Cobra, desenroscando-se toda lentamente, piscou o olho e concluiu:  

- É como dizia minha avó: cada macaco no seu galho! 

 

Interpretando o texto: 

a) Na sua opinião, por que as pessoas plantaram árvores “estrangeiras” na Caatinga? O 

que você pensa sobre isso? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Quais foram os prejuízos advindos dessas “novas” plantas? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

c) Como as plantas e os animais da Caatinga reagiram diante da situação imposta? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

d) Qual foi o incidente que fez com que as pessoas retirassem as plantas 

“estrangeiras”? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

e) Qual foi a mensagem do conto? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO C – Tiras em quadrinhos. 

TIRAS EM QUADRINHOS 

Abaixo são apresentadas algumas tiras em quadrinho da Turma da Mônica e da Turma do 

Xaxado. Analise as tiras e, em seguida, responda: Quais ideias estão apresentadas nestas tiras? 
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