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A CAATINGA NO CONTEXTO DA SALA DE AULA 
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RESUMO 

 
 
            A organização de ensino/aprendizagem da disciplina Educação Ambiental do Curso de 
Pedagogia da Faculdade Amadeus tem sido feita, entre outras estratégias didáticas, sob a forma 
de projeto [Jolibert 1994 e Hernandez 1998], pela sua potencialidade de gerar aprendizagens 
significativas [Salvador, 1994]. O trabalho aqui apresentado tem servido como referência para os 
alunos de pedagogia e foi desenvolvido em uma turma de quinze alunos (na faixa etária de oito e 
nove anos) de terceira série do Ensino Fundamental da Cooperativa de Ensino e Pesquisa Quasar 
escola de orientação construtivista, localizada em Aracaju. Na primeira seção de trabalho 
pesquisamos os conhecimentos prévios das crianças sobre a caatinga com as questões “o que 
sabemos sobre a caatinga” e “o que queremos saber”. Foi elaborado, então, um problema em que 
a pergunta essencial ou questão desencadeadora de pesquisa, levou os alunos a observarem as 
adaptações do homem ao seu meio natural e social. Centramos, então, o conteúdo curricular em 
conceitos de classificação e energia. Fizemos uma excursão à caatinga e de volta  as crianças  
analisaram as informações. Nosso objetivo foi propor um conjunto de situações de aprendizagem 
contextualizadas e elaborar um produto final, a maquete, textos e desenhos apresentados na feira 
de ciências.       
 
PALAVRAS-CHAVE: Projeto didático – Ensino Fundamental – Caatinga 
 
 

1. Introdução 
 

   Segundo Hernandez (1998) em seu livro 
Transgressão e Mudança na Educação, a 
organização do projeto de trabalho faz o aluno 
aprender a reconceitualizar o processo seguido, 
esboçar as relações estabelecidas, ser consciente 
dos procedimentos utilizados, avançar no 
desenvolvimento da conceitualização mediante a 
interpretação da informação e a compreensão da 
relação de cada aluno com os temas tratados. 
Essas são algumas das finalidades do trabalho 
escolar por projetos. A conexão com o conteúdo 
do currículo escolar é, portanto, a tarefa com a qual o professor finaliza sua participação no 
projeto. Sendo assim, em certo sentido, o aluno e o professor seguem um processo paralelo, em 
que ambos, desde pontos de vista diferentes, encontram novo caminho para continuar 
aprendendo. 
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            A organização de ensino/aprendizagem 
da disciplina Educação Ambiental do Curso de 
Pedagogia da Faculdade Amadeus tem sido 
feita, entre outras estratégias didáticas, sob a 
forma de projeto (Jolibert 1994 e Hernandez 
1998), pela sua potencialidade de gerar 
aprendizagens significativas (Salvador, 1994). O 
trabalho aqui apresentado serviu como referência 
para os alunos de pedagogia e foi desenvolvido 
em uma turma de 
dez alunos (na 
faixa etária de 
oito e nove anos) 

de terceira série do Ensino Fundamental da Cooperativa de Ensino 
e Pesquisa Quasar, escola de orientação construtivista, localizada 
em Aracaju.  
 Na seleção do conteúdo a ser desenvolvido no projeto, 
decidimos privilegiar, principalmente, conceitos de classificação e 
energia. Havia o objetivo de propor um conjunto de situações de 
aprendizagem contextualizadas num processo de elaboração 
coletiva, envolvendo alunos e professor, tendo uma série de 
situações unificadas por uma finalidade conhecida, sendo 
compartilhada por todo o grupo.  Teve como objetivo o 
desenvolvimento de competências escolares, tais como autonomia 
para pesquisa bibliográfica, leitura de textos científicos, 
organização de informações, produção de textos, observação do ambiente, coleta, representação e 
validação de dados (Perrenoud, 2000) e levou à elaboração de um empreendimento final para 
apresentação na Feira de Ciências. 
 
 

2. Metodologia 
 

            Na primeira seção de trabalho, pesquisamos os conhecimentos prévios das crianças sobre 
a caatinga com as questões “o que sabemos sobre a caatinga” e “o que queremos saber”. A partir 
das respostas, foi feito o primeiro índice geral do conteúdo científico a ser pesquisado. O índice 
inicial representou uma avaliação das primeiras idéias que demonstraram o que os alunos sabiam 
e que caminho seguiriam nas pesquisas em sala de aula. Esse foi o ponto de partida para o 
trabalho. 
            Elaborou-se, então, um problema em que a pergunta essencial ou questão desencadeadora 
de pesquisa levou os alunos a observarem as adaptações do homem ao seu meio natural e social: 
“Você ganhou um sítio no sertão. Não poderá vender, nem doar, nem abandonar. O que 
poderá fazer para manter esse sítio?”.  Fizemos pesquisa bibliográfica sobre a caatinga e sobre 
o sertanejo (Branco 1995). Conversamos com um geólogo, pai de Isabela, aluna da escola, e 
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organizamos um caderno de anotações a ser preenchido por cada aluno durante os dias de viagem 
na excursão que foi realizada para Canindé do São Francisco, na região do semi-árido. 
 Entre as soluções encontradas pelos alunos para a manutenção do sítio foi escolhida a 
utilização de energia solar. Centramos, então, o 
conteúdo curricular em conceitos de classificação e 
energia. Antes da viagem, construímos um circuito 
elétrico que deu suporte para observação do sistema 
de produção de energia pela usina hidrelétrica de 
Xingo e da energia solar do barco de Carine, a mãe de 
Marina, aluna da classe. 

           A excursão 
proporcionou a 
análise do mapa de 
Sergipe no qual as 
crianças foram marcando os municípios por onde passávamos 
durante o percurso. Atravessamos a Região da Mata, 
observando a ação do homem em sua utilização. Observamos as 
atividades industriais (vale do Rio Doce, Petrobrás, Santista) e 
as atividades de agricultura e pecuária. Vimos a transição entre 
a zona da mata e o agreste e entre o agreste e a caatinga. 
Visitamos a hidrelétrica de Xingó, o Museu de Arqueologia de 
Sergipe, em Canindé do São Francisco, e o Museu do Vaqueiro, 
em Piranhas no Estado de Alagoas. Fizemos uma caminhada na 
trilha do Vale dos Mestres, em plena caatinga, onde as crianças 
tiveram oportunidade de observar o solo e a vegetação da 
região. Por fim, entrevistamos uma família de sertanejos. 

 De volta da excursão, fizemos a análise das informações. Foi quando as crianças 
compararam suas anotações com as informações bibliográficas e confrontaram suas próprias 
opiniões com as dos colegas. Para organização das informações coletadas, as crianças finalizaram 
o preenchimento de seus cadernos de anotações, analisaram a entrevista, fizeram um esquema 
final e, finalmente, construíram uma maquete do sítio com energia solar, mostrando a solução 
sugerida por ocasião da elaboração do problema inicial.  
       
   

 
 
3. Desenvolvimento. 

 
 Iniciamos o trabalho pesquisando os conhecimentos prévios das crianças com as questões: 
O que sabemos sobre a caatinga? O que queremos saber?  Em seguida as crianças  relacionaram 
suas idéias para  solucionar o problema inicial de como sobreviver no sítio; preencheram seu 
caderno de anotações, realizaram uma entrevista com uma família de sertanejos; elaboraram um 
índice final e, por fim, realizamos a avaliação. As crianças ficaram entusiasmadas em expressar 
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suas idéias, sendo assim, procuramos manter a linguagem das crianças nos exemplos 
relacionados a seguir: 
 
 
3.1 Conhecimentos prévios. O que sabemos. 
  “Na caatinga tem cactos. É seca. Lá faz muito calor. Chove pouco. Tem plantas que 
armazenam água no caule. As pessoas sofrem com a falta de água. As pessoas comem cacto, após 
retirar os espinhos. Em alguns lugares tem irrigação. Na caatinga tem água, mas o governo não 
está nem aí para a situação do povo, só quer que votem neles, depois não faz nada, é uma 
situação horrível. Tem gente que se mata. Não é possível plantar nem criar gado”. 
 
 
 

3.2  O que queremos saber. 
 
  Como as pessoas sobrevivem? Todas as plantas têm 
espinhos? Lá tem muitos tipos de vegetais? Quais os bichos mais 
comuns? Quais os animais estranhos? Tem cobra estranha com a 
mão na cabeça? De quanto em quanto tempo chove? Qual o lugar 
preferido para morar? O que comem? Eles comem as mesmas 
coisas que o pessoal da cidade? Comem comida estragada? A 
prefeitura dá comida? Eles se furam muito nos espinhos? Como se 
vestem? Como se protegem? Onde compram roupa? Qual o meio 
de transporte? Eles têm escola? 
 
 

3.3 Primeiras idéias para solucionar o problema proposto pela professora: 
 
 Após analisarem o problema sobre o sítio, as crianças expressaram suas idéias para 
solução. “Eu iria plantar palma. Construiria um poço para pegar água da chuva. Construiria um 
açude. Cavaria um poço bem fundo. Faria cestos para vender. Juntaria com os vizinhos (muitos 
sem terra) para procurar a solução. Iríamos pedir ajuda ao prefeito. Colocaria energia solar. 
Suicidava-me”. Finalmente, selecionaram a energia solar como forma de manter o sítio 
funcionando. 
 

3.4 Caderno de anotações: 
 

  No caderno de anotações cada item descrito envolveu leitura e produção de texto 
científico, sendo também acompanhado dos desenhos e fotografias tomadas do meio ambiente 
natural e social. Alguns exemplos dos textos elaborados pelas crianças estão relacionados a 
seguir: 
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 “Aracaju a Siriri – Essa zona é a Zona da Mata. Tem muita mangueira, mamoeiro, coqueiros, 
algumas goiabeiras e cana-de-açúcar. Lá se encontram, 
também, indústrias como a Vale do Rio Doce, olarias e 
o restinho da Mata Atlântica”.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“Caatinga – 
Região seca que 
tem cactos e 
outras plantas que 
conseguem resistir à seca. O homem se alimenta de cactos e 

frutos de lá. Eles criam cabra, galinha, cavalo  etc” . 
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“A cabeça de frade ou coroa de frade é globosa, tem muitos espinhos, é verde e tem pelinhos no 
topo que mais tarde vão virar flores e depois sementes, que voarão para outros lugares”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “A craibeira aparece mais do que as outras árvores e faz um espetáculo com seus belos cachos 
amarelo ouro a cada florada” 
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“A palma é comum no nordeste, ela é comestível. Nós podemos cortá-la para chupar a água que 
ela armazena”. 
 

     
 
 
“Sai-Beija-flor – Belo pássaro. O macho possui características únicas. Depois do período 
reprodutivo, entra em muda de penas e substitui o colorido exuberante por uma plumagem verde-
oliva uniforme, idêntica a da fêmea.  Diferencia-se dela pelas pernas”. 
 
 “O sertanejo e as águas – Os rios pequenos e até os grandes que nascem no sertão e atravessam 
a caatinga secam nos períodos em que não chove. Quando a chuva chega, muito copiosa, esses 
rios enchem e transbordam inundando tudo. Quando chove, o sertanejo consegue armazenar uma 
pequena quantidade de água em lagoas ou açudes, mas, durante a ausência da umidade do ar, a 
água seca rapidamente. Dia após dia, o nível da água vai baixando. Com isso ela se torna 
avermelhada até se transformar em um atoleiro lamacento que ainda serve para saciar um pouco a 
sede do gado. Por fim a lama seca e racha formando um ladrilho vermelho e poeirento”. 
 
“A hidrelétrica serve para gerar energia. A água é represada, passa pelos canos, cai na turbina, 
faz a turbina funcionar e gera a energia que vai para os fios dos postes. É regulada e distribuída 
regulada para as casas da gente”. 
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3.5 Entrevista 
 

Para a entrevista, as crianças elaboraram uma série de questões que orientaram a conversa com a 
família de sertanejos: Qual o endereço? Possuem escola? Vão para a escola para estudar ou 
merendar? Sabem ler e escrever? O que comem? O que fazem para ganhar dinheiro? De onde 
vem a água? Há energia? Há médicos? Por que não saem da sua terra para viverem em um lugar 
melhor? Por que não compram outras terras? Como se divertem? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Índice 
 

O índice final foi feito individualmente. Como exemplo segue o índice de Bárbara  (9 anos): 
 

· Como as pessoas sobrevivem. Informações coletadas na entrevista. 
Endereço, água, médico, escola, vestimenta, viver melhor, dinheiro, comida. 
· Plantas 
Ipê, facheiro, mandacaru, palma, xiquexique, gordinha, bromélia, barriguda, coroa de frade 
ou cabeça de frade, macambira de flecha. 
· Animais 
Cobras, gado, cabra, ovelha, jumento, veado mateiro, gato do mato. 
· Chuva 
· Energia.  
Solar, bateria, hidrelétrica, lampião. 

 



                                                                  
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Avaliação 
 

Elaboramos uma prova que poderia ser feita com consulta de todo o material bibliográfico 
disponível ou dos textos produzidos durante o desenvolvimento do projeto. No entanto, muitas 
crianças responderam sem consultar seus textos. Relacionamos alguns exemplos a seguir: 
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· Quais foram as fontes de pesquisa que você usou? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

·  
·  
·  

· Descreva o ponto de partida do projeto 
 

”Nós começamos discutindo sobre o sítio que a gente ganhou na caatinga, que não poderíamos 
dar, vender, etc. Depois fizemos soluções para sobreviver no sítio. Depois viajamos a Xingó para 
saber sobre o sertanejo e a sua vida. Além disso, fizemos uma maquete do sítio. Descobrimos 
tudo sobre a caatinga, as plantas e os animais”. 
 

 
· Trabalho de pesquisa sobre os diferentes aspectos. Opinião própria. 

 
“Solo - O solo da caatinga é rochoso, porém tem três camadas: a terra, quando se cava um pouco 
a água fica salobra. Na rocha matriz, quando chove, a água escorre sobre ela e vai para o lençol 
freático que tem muita, mas muita água”. 
 
“Plantas – Grandes e pequenas, espinhentas e sem espinhos, armazenam água, resistem ao calor 
da caatinga. Na seca, as folhas caem para economizar sua água. As folhas viram espinhos e as 
raízes são longas para pegar água”. 
“Homem – O homem da caatinga tem muitas dificuldades, não só com a água, mas também com 
os alimentos, pois as secas fazem os açudes secarem e muitas vezes as plantações secam.” 
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· Quais foram as fontes de pesquisa que você usou? Escreva na tabela a fonte de 
pesquisa na coluna à direita e sua opinião na coluna à esquerda ao lado sua opinião 
sobre cada uma: 

 
Fonte de Pesquisa Opinião 

Nós discutimos. Eu achei interessante porque nós dissemos o que já 
sabíamos sobre Xingó 

Fomos ao barco de Carine. Eu adorei porque nós aprendemos sobre a energia solar. 
Fomos a uma trilha. Eu gostei muito, porque vimos a caatinga de verdade, do 

jeito que ela é. 
Visitamos a hidrelétrica. Eu gostei porque nós vimos de perto a barragem que 

muda o curso do Rio São Francisco. 
Fizemos uma entrevista com uma 
família de sertanejos. 

Eu achei muito interessante. Pudemos entender as 
dificuldades deles. 

Fizemos uma maquete. Eu gostei porque nós revisamos, fazendo uma réplica de 
uma fazenda na caatinga. 

Pesquisamos em livros. Não gostei porque não tem graça. 
Desenhamos. Gostei porque nós nos divertimos. 
 

4. Considerações finais 
 
 As crianças puderam planejar ações e aprendizagens, assumir responsabilidades, enfim, 
foram agente de sua própria aprendizagem, gerando um produto com sentido e utilidade e 
transformando as informações dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. 
Durante todo o projeto os alunos tiveram uma atitude favorável para a aprendizagem, sendo esta 
de grande significatividade. Desenvolveram capacitações de autonomia para pesquisa 
bibliográfica, leitura de textos científicos, organização de informações, produção de textos, 
observação do ambiente, coleta de dados, representação dos dados, trabalho em grupo, postura de 
pesquisador. Valorizamos a memorização compreensiva de aspectos da informação, constituindo 
uma base para novas aprendizagens, mudando totalmente atitudes, valores e sentimentos em 
relação ao ambiente natural e social. 
 Para finalizar, podemos sintetizar afirmando que com a pedagogia de projetos aqui 
proposta, o conhecimento é otimizado por adquirir significado, através de um projeto com 
começo, meio e fim, e esse conhecimento pode ser publicado. Além disso, o aluno se sente 
responsável pelo conhecimento por ele construído. 
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