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RESUMO 

No Ensino de Ciências é importante discutir as relações entre cultura e Ciência, permitindo o 
confronto entre o senso comum e o saber científico. Uma das perspectivas de promover esta 
discussão é a partir da construção de novos significados sobre o ambiente natural, o que coopera 
para uma melhor relação entre a sociedade e natureza e possibilita também práticas pedagógicas 
mais integradas ao contexto local. Este estudo busca discutir as relações estabelecidas entre alunos e 
o ambiente em que vivem a partir de questões culturais e científicas. Para tanto, analisaram-se os 
significados que os alunos e a professora de Ciências de uma escola rural em Nossa Senhora da 
Glória, SE, situada no bioma Caatinga, atribuem ao ambiente local, e como este é abordado em sala 
de aula, especificamente no ensino de Ciências. Para tanto, analisou-se os quatro livros didáticos 
mais adotados nas escolas do sertão sergipano, como também foram identificadas as significações 
apresentadas pela docente de Ciências através por meio de entrevistas. Os significados apresentados 
pelos alunos foram identificados por meio de desenhos e questionários. De forma geral, os alunos 
reconhecem que a Caatinga é um ambiente natural biodiverso, com problemas em relação à 
conservação, os quais influenciam a situação socioeconômica da região. Quanto às relações 
culturais com ambiente, alguns estudantes também reconhecem que moram em região de Caatinga, 
mas não se autoidentificam como catingueiros. Estes resultados refletem, possivelmente, 
preconceitos em relação ao estereótipo de moradores de áreas de Caatinga que são transmitidos há 
anos pelos diversos artefatos culturais. Quanto ao livro didático, percebeu-se que este apresenta 
informações superficiais e desatualizadas em relação às pesquisas atuais sobre o bioma, 
transmitindo mitos já desmentidos pela comunidade científica, como, por exemplo, que o bioma é 
pobre em espécies. Isto evidencia a necessidade de atualização destes importantes recursos 
didáticos, como também de investimento em atividades e materiais de divulgação científica e de 
extensão universitária nas escolas. Em relação à professora de Ciências, os resultados da entrevista 
assemelham-se com os apresentados pelos alunos, possivelmente pelo fato de todos eles residirem 
no mesmo local, compartilhando do mesmo meio cultural, como também pela influência que as 
representações dos professores exercem sobre a dos alunos. Na abordagem dos conteúdos nas aulas 
de Ciências, notou-se uma ênfase em conhecimentos aplicados nos momentos em que a docente 
contextualiza os conteúdos com o bioma Caatinga, ressaltando a importância do saber cotidiano 
para a formação dos significados que ela apresentou acerca do bioma Caatinga. Dessa forma, faz-se 
necessário promover atividades que enfatizem e discutam o conhecimento científico e a sua 
elaboração como ferramenta para desconstrução de mitos e preconceitos e reconstrução de 
significados sobre o bioma em questão, além de estimular a criticidade dos estudantes frente ao 
cotidiano. É importante também promover o diálogo de concepções científicas e cotidianas, pois 
são atividades que funcionam como um facilitador para ensinar o pensar científico, além de discutir 
como estes conhecimentos podem contribuir para ações de preservação do bioma. 

Palavras chave: Ensino de Ciências, Educação do campo, Caatinga, Cultura.   
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ABSTRACT  

In science education is important to discuss the relationship between culture and science, allowing 
the confrontation between common sense and scientific knowledge. One perspective to promote this 
discussion is based on the construction of new meanings on the natural environment, which 
collaborates with a better relationship between society and nature and also enables more integrated 
pedagogical practices to the local context. This study discusses the relations between students and 
their environment from cultural and scientific issues. Therefore, we analyzed the meanings that 
students and science teacher from a rural school in Our Lady of Glory, SE, located in the Caatinga, 
attach to the local environment, and how this is addressed in the classroom, specifically in teaching 
Science. Therefore, we analyzed the four most widely adopted textbooks in the schools of Sergipe 
hinterland, but also identified the meanings presented by the faculty of Sciences through in 
interviews. The meanings that the students were identified through drawings and questionnaires. In 
general, students recognize that Savanna is biodiverse natural environment, with issues regarding 
the conservation, which influence the socioeconomic situation in the region. As for cultural 
relations with the environment, they also recognize that some students live in the Caatinga region, 
but not self-identify as catingueiros. These results reflect possibly prejudiced against the stereotype 
of people from areas of Caatinga that are broadcast for years by various cultural artifacts. As for the 
textbook, it was realized that this presents superficial and outdated information regarding current 
research on the biome, transmitting myths already debunked by the scientific community, for 
example, that the biome is poor in species. This highlights the need to update these important 
educational resources, as well as investment activities and materials of scientific and extension 
education in schools. Regarding the science teacher, the interview results are similar to those 
presented by the students, possibly because they all reside in the same place, sharing the same 
cultural background, but also by the influence that teachers have on representations of the students. 
In addressing the content in science classes, we noted an emphasis on applied knowledge in the 
moments that contextualizes teaching contents with the Caatinga, emphasizing the importance of 
everyday knowledge for the formation of meanings it had about the Caatinga. Thus, it is necessary 
to promote activities that emphasize and discuss scientific knowledge and its development as a tool 
to deconstruct the myths and prejudices and reconstruction of meanings about the biome in 
question, in addition to stimulating the criticality of the students with the everyday. It is also 
important to promote dialogue of scientific concepts and everyday, they are activities that act as a 
facilitator to teach scientific thinking, and discuss how this knowledge can contribute to 
preservation actions biome. 

Keywords: Science teaching, rural education, Caatinga, Culture.  
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INTRODUÇÃO 
_______________________________________________________________________________________ 

O ensino de Ciências visa capacitar os alunos a compreender a linguagem em que está escrita a 

natureza (CHASSOT, 2003), desenvolvendo a capacidade de buscar explicações lógicas apoiadas 

por elementos tangíveis para explicar o desconhecido (BIZZO, 2009). Logo, é importante haver um 

domínio do conhecimento científico para posicionar-se criticamente às situações cotidianas e 

analisando-as também a partir de questões éticas e culturais, influenciando o contexto local e 

mundial (CARDOSO; ARAÚJO, 2012). 

Dessa forma, para que haja um ensino de Ciências que forme, efetivamente, cidadãos atuantes em 

suas comunidades, é importante buscar a relação entre os conteúdos escolares e questões inerentes à 

comunidade local. Para tanto, é necessário ajustar o currículo de Ciências a fim de que os conteúdos 

científicos lecionados interajam com outros elementos, como análise de influências sociais, de 

valores e de significados aos conhecimentos científicos relativos ao contexto dos alunos 

(CARDOSO; ARAÚJO, 2012a). 

A partir de discussões acerca das relações entre conteúdos científicos e as relações culturais 

envolvidas no ambiente escolar é possível obter-se a contextualização no ensino de Ciências. No 

entanto, o ensino científico formal ainda é baseado em uma suposição de neutralidade da ciência, a 

qual seria despida de qualquer influência ética, política ou cultural, visão esta defendida pelo 

universalismo. No entanto, outro modelo de Educação em Ciências, o pluralismo epistemológico, 

defende que deve ser ensinado aos alunos que existem vários modos de se conhecer a natureza, e 

que, a partir das diferenças e dos debates entre estas visões de mundo, cada um deve construir a sua 

forma de compreender o mundo natural (COBERN; LOVING, 2001; EL-HANI; SEPULVEDA, 

2007). 

Vale destacar que as visões de mundo dos alunos, segundo Cobern (2000), são formadas a partir da 

necessidade deles de se relacionarem com o mundo exterior, dando forma aos conceitos de 

universo, tempo e espaço, e influencia as normas e valores pessoais, pois organiza conhecimentos a 

respeito de como e por que os fatos acontecem. Desse modo, a partir da visão de mundo dos 

estudantes no processo de ensino colabora para um ensino de Ciências significativo e para o bem 

estar da comunidade (KEANE, 2008), como também se relaciona de forma simultânea com o 

conhecimento escolar: ela fornece uma base sobre a qual estruturas cognitivas e perceptivas são 
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construídas durante o processo de aprendizagem, como também o conhecimento escolar contribui 

para o desenvolvimento da visão de mundo (COBERN, 2000).  

Por conseguinte, uma prática pedagógica pautada no contexto local e nas relações culturais que 

envolvem o ensino é também uma proposta dos Estudos Culturais, uma vez que estes trazem para a 

discussão curricular conceitos como cultura, identidade, diferença e representação social, propondo 

estabelecer o diálogo entre as diferentes culturas nos currículos formais, buscando compreender a 

relação entre escola, cultura e poder (PARAÍSO, 2004). Para tanto, os pesquisadores em Estudos 

Culturais tem dado ênfase em estudos acerca dos conceitos atribuídos ao lugar, considerando os 

lugares como centros pedagógicos de formação de experiências e significados (GRUENEWALD, 

2003).  

Uma prática educativa baseada na discussão do lugar é também um caminho para a 

contextualização do ensino, pois ao problematizar o lugar nas suas diversas perspectivas e modos de 

saber, promove-se a interação entre professores, alunos e membros da comunidade ao discutir o 

lugar como uma construção espacial, temporal, cultural e histórica (COUGHLIN; KIRCH, 2010). 

Assim, é importante debater com os alunos quem eles são e de onde eles vem, buscando 

desenvolver um senso de pertencimento ao local e à comunidade (KINCHELOE et al., 2006). 

Logo, discutir o lugar como construção cultural é interessante quando se objetiva um Ensino de 

Ciências que forme cidadãos conscientes, uma vez que o senso de lugar (sense of place) dos alunos 

vem de diversas dimensões da sua experiência de vida (geográfica, biológica, histórica, sócio-

cultural e política) e é entendido como uma relação entre uma pessoa e o seu lugar, que envolve a 

forma como os alunos vivem e quais relações eles tem com o ambiente, ajudando os alunos a 

conectar suas experiências com a ciência ensinada na escola, considerando que entender a relação 

dos alunos com seu ambiente é importante para o processo de ensino da concepção científica 

daquele ambiente (KINCHELOE et al., 2006). 

Dessa forma, quando a escola permite o confronto entre o senso comum e o saber científico, sob a 

perspectiva de construção de novos significados para/no/sobre o ambiente, ela contribui para uma 

melhor relação entre sociedade-natureza (CUNHA, 2006), uma vez que coloca em discussão a 

perspectiva cultural desta relação humana com o ambiente natural. 
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Assim, o saber a respeito do ambiente deve abrir o diálogo entre o conhecimento científico e o saber 

popular, revalorizando identidades culturais, práticas tradicionais e processos produtivos de 

comunidades urbanas, camponesas e indígenas, uma vez que estes saberes reconhecem a identidade 

de cada povo e seus saberes como formas culturais de apropriação dos recursos naturais, sendo a 

combinação de diferentes saberes que promove a construção de um entendimento sobre a natureza e 

sua relação com a sociedade (LEFF, 1998). 

Dessa maneira, uma das perspectivas de trabalhar as relações entre ensino de Ciências e cultura, 

envolvendo o conceito de lugar como construção cultural e ressaltando as necessidades da educação 

do campo, é conhecer a relação entre as pessoas e o ambiente natural, mais especificamente, o 

bioma em que sua comunidade está inserida, o que proporciona contextualização ao ensino de 

Ciências.  

O cumprimento deste papel pelo Ensino de Ciências nas escolas rurais que adotam a perspectiva da 

educação do campo é importante, pois estas comunidades camponesas tem formas de conhecimento 

e ser que podem contribuir para o enriquecimento do ensino de Ciências (KEANE, 2008), 

considerando que nestes grupos existem vínculos inseparáveis entre educação, socialização, 

sociabilidade, identidade, cultura, terra, território, espaço e comunidade (ARROYO, 2007). Isto 

ocorre porque os grupos sociais não urbanizados (rurais, pesqueiros, extrativistas, indígenas, 

quilombolas, dentre outros) possuem temporalidade, práticas laborais e cultura diferentes do 

ambiente urbano, contexto este em que está pautado o currículo de Ciências oficial no país (SILVA 

et al, 2006).  

Em virtude destas características, alguns temas são mais importantes para o ensino de Ciências em 

comunidades rurais, como água, tempo, identidade, cultura e natureza, posto que estes temas 

abrangem diferentes visões de mundo (KEANE, 2008). Nesse sentido, a abordagem do contexto 

local nas escolas rurais pode ser realizada através das relações dos indivíduos com a natureza, uma 

vez que se devem priorizar tais aspectos ao refletir que os camponeses interagem diretamente com a 

natureza, não separando esta das relações sociais (CARDOSO; ARAÚJO, 2012a), realidade que 

difere dos ambientes urbanizados.  

Logo, é importante investigar como o relacionamento com o ambiente local é construído a partir das 

práticas cotidianas e pelo ensino de Ciências nas comunidades do campo, pois estes saberes 

compõem os significados que os alunos atribuem a ambiente, discutindo identidade, cotidiano e 

conteúdos científicos.  
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Assim, o presente estudo analisa os significados que os alunos e a professora de Ciências de uma 

escola rural em Sergipe, situada no bioma Caatinga, atribuem ao ambiente local, e como este é 

abordado em sala de aula, especificamente no ensino de Ciências, buscando discutir as relações 

estabelecidas entre os alunos e o ambiente a partir de questões culturais e científicas.  

A escolha deste ambiente natural se deu considerando que em Sergipe este bioma ocupa quase 

metade da área do estado (SEMARH, 2010), sendo que grande parte dele está altamente 

descaracterizado de sua formação original, nele existindo diversas comunidades rurais. De fato, dos 

25 municípios com vegetação mais degradada no estado, 18 estão inseridos neste bioma (LEMOS, 

2001).  

O estudo, realizado em uma escola pública municipal em Nossa Senhora da Glória, SE, em uma 

área já bastante degradada de Caatinga, e procurou responder às seguintes questões: 

1. Quais os significados atribuídos por alunos e o professora de Ciências ao bioma Caatinga? 

2. De que forma o bioma é abordado na disciplina Ciências? 

3. Há diferenças expressivas entre os significados associados à Caatinga apresentados pelos 

alunos, pela professora de Ciências e pelo discurso acadêmico? 

4. Qual a contribuição do conhecimento científico na constituição dos significados atribuídos 

pelos alunos ao bioma?  

Para responder às questões de pesquisa, o estudo foi norteado pelo seguinte objetivo geral: Analisar 

a contribuição do diálogo de saberes para a construção de significados sobre Caatinga em uma 

escola rural do alto sertão sergipano.  

Para tanto, definiram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Conhecer os significados que discentes, docente de Ciências e o livro didático adotado no 7º 

ano do ensino fundamental desta escola apresentam sobre o bioma Caatinga; 

 Analisar como se dá a abordagem do bioma Caatinga nas aulas de Ciências; 

 Discutir as relações culturais que mediam as relações entre os estudantes e o ambiente. 

Como contribuição ao campo teórico, buscou-se compreender circunstâncias e condições 

socioeducacionais e socioculturais que participam da construção dessas significações. Desse modo, 
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pretende-se contribuir para a transformação de práticas pedagógicas e conteúdos trabalhados em 

sala de aula. O conhecimento desses significados pode servir de base para a construção de uma 

prática voltada para as questões locais, com a finalidade de discutir questões sociocientíficas de 

interesse para a comunidade local. 

Além disso, também possibilitará ao educador o entendimento de como estas significações foram 

construídas e de que forma elas podem ser ressignificadas, problematizando questões de identidade 

social e de relações entre o homem e o ambiente. 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: o capítulo um apresenta referencial teórico do 

estudo, produzindo-se um olhar sobre o ensino de Ciências na educação do campo e suas 

necessidades, como também as contribuições das discussões entre Ciência e Cultura. Nesse sentido, 

debatem-se as contribuições dos estudos culturais para uma educação pautada na problematização 

do lugar, com a finalidade de compreender as relações culturais que as pessoas estabelecem com o 

lugar em que vivem, em especial com o ambiente natural que sua comunidade está inserida, e sua 

importância para o ensino de Ciências. 

O capítulo dois investiga como o bioma Caatinga é retratado pelas pesquisas da comunidade 

científica e pelos livros didáticos, especificamente aqueles adotados por escolas do sertão sergipano, 

que forma um grupo composto por 25 municípios do estado. A intenção deste capítulo é comparar a 

visão de Caatinga da pesquisa acadêmica atualmente com a passada para os alunos pelos livros 

didáticos adotados nas escolas públicas desta área.   

No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos e os resultados encontrados 

para o estudo de caso em uma escola rural no alto sertão segipano. Dessa forma, analisaram-se os 

significados que os alunos e a professora de Ciências da escola selecionada para o estudo 

apresentaram sobre a Caatinga.  

No capítulo quatro, a partir dos dados apresentados no capítulo anterior, discute-se o papel do 

ensino de Ciências na constituição das significações dos alunos sobre a Caatinga através da 

comparação de quatro elementos: alunos, professora de Ciências, livro didático de Ciências adotado 

na escola e o conhecimento produzido por pesquisas. Por fim são discutidas as considerações finais 

da autora deste estudo, assim como recomendações para trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO 1: UM ENSINO DE CIÊNCIAS PAUTADO NAS RELAÇÕES CULTURAIS 
COM O AMBIENTE 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 

A educação do campo é definida por alguns autores como a educação voltada para a população de 

agricultores, pessoas que vivem em áreas rurais, para as quais a agricultura é o principal meio de 

sustento (PETTY et al., 1981; SOARES; RAZO; FARINAS, 2006), como também espaços da 

floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, como também espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas, conforme o relatório das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas escolas do campo (BRASIL, 2002). 

De fato, a educação do campo difere da educação rural no sentido de que esta trata da educação do 

meio que não é o urbano e aquela define uma educação de uma sociedade com identidade cultural 

própria e práticas sociais e trabalhistas características de um meio que não é o urbano (SILVA; 

MORAIS; BOF, 2006). Considerando que, segundo dados do Governo Federal, existem 83 mil 

escolas rurais no Brasil, que representam 42% do total de escolas do país (AGÊNCIA BRASIL, 

2010), é necessária a formulação de medidas para promover uma educação de qualidade para 

comunidades com características tão diversas diante de um universo tão representativo.  

Ao trazer para as pesquisas educacionais questões acerca da abordagem das diversas identidades 

culturais, e também das diferenças, no espaço escolar e no currículo (PARAÍSO, 2004), os Estudos 

Culturais (EC) trazem contribuições para a discussão da educação do campo.  

De forma que, para o ensino de Ciências, essa influência da cultura também deve ser discutida em 

relação à forma como o conhecimento científico é produzido, aos conteúdos que compõem o 

currículo formal da disciplina Ciências e a forma como estes são ensinados em sala de aula, pois os 

conteúdos de Ciências selecionados pela escola devem ser ressignificados e percebidos de acordo 

com o ambiente educacional específico (BIZZO, 2009).  

Logo, este capítulo objetiva relacionar as necessidades do ensino de Ciências na escola do campo 

com a abordagem dos aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais propostas pelos EC e dos 

diversos saberes produzidos pelos diferentes grupos sociais, conforme as visões multicultural e 
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pluralista epistemológica das Ciências, para a discussão da relação dos alunos com o lugar em que 

vivem, a partir da relação dos alunos com o ambiente natural em que a comunidade está inserida.  

1.1 A Educação do Campo 

A perspectiva da educação do campo exige uma contextualização dos temas trabalhados, pois 

necessita fazer o diálogo entre a teoria pedagógica e a realidade particular dos camponeses 

(CALDART, 2004). No entanto, o aspecto da adaptação dos conteúdos coloca a educação do campo 

em segundo plano (ARROYO, 2007), pois, na maioria dos casos, os currículos não são elaborados 

especialmente para este público, predominando uma visão urbana de vida e desenvolvimento 

(ARROYO, 2007; SILVA; MORAIS; BOF, 2006). Com isso, os alunos não se sentem 

representados, diminuindo-lhes a autoestima (SILVA; MORAIS; BOF, 2006).   

Dessa forma, a vinculação com a realidade do meio é necessária, uma vez que a escola do campo 

possui uma identidade e temporalidade próprias (BRASIL, 2002). Assim, os educadores devem 

procurar conhecer os costumes, as experiências e os conhecimentos do aluno, assim como de sua 

família e comunidade, para que estes conhecimentos sejam valorizados e inseridos nos currículos 

escolares (BRASIL, 2002).  

Entretanto, esta relação escola-comunidade vem sendo ameaçada pela nucleação, ou agrupamento, 

das escolas rurais, uma vez que estas medidas foram criadas visando o fechamento de escolas 

pequenas e a transferência dos alunos para escolas maiores, com melhor estrutura física e 

pedagógica, acabando com escolas multisseriadas e com um docente somente (VASCONCELLOS, 

1993). Para este autor, as vantagens do programa seriam a melhoria de acesso e de permanência da 

criança na escola; melhores instalações e equipamentos à disposição; melhor desempenho do 

professor em virtude de seu contato com outros professores e da diminuição de suas tarefas não 

curriculares; a promoção de um currículo mais rico através do desenvolvimento de projetos ligados 

à pecuária e melhor atendimento à comunidade por ampliar as atividades disponíveis às pessoas.  

Por outro lado, tal medida causa algumas reações contrárias na comunidade, já que a escola tem um 

papel muito importante no grupo em que está inserida. A comunidade discute sua importância no 

processo de ensino, como também o fato de que os pais ficam temerosos que seus filhos se 

desloquem todos os dias, muitas vezes por longas distâncias, e sua inserção em uma outra 

comunidade com contexto social, político e cultural diferentes (VASCONCELLOS, 1993).  
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Assim, tal situação pode enfraquecer a capacidade de coesão das comunidades locais, que perdem 

um elo importante de articulação (VENDRAMINI, 2004), sendo um desrespeito às raízes 

identitárias e culturais das comunidades, visto que os alunos são socializados com a cultura e 

identidade de outro grupo comunitário (ARROYO, 2007).  

Portanto, apesar de uma melhor estrutura física e maior equipe docente, a nucleação de escolas não 

é favorável aos alunos nos aspectos sociais e ambientais, considerando as condições dos meios de 

transporte oferecidos pelas prefeituras, como também a importância da participação da comunidade 

na escola, como da escola na comunidade, em uma relação de mútua influência. 

A importância do contexto também é evidenciada em diversos estudos que mostram resultados de 

práticas pedagógicas com a finalidade de contextualizar o ensino e desenvolver uma educação 

emancipadora. Dentre eles, destaca-se o de Moura (2009), que fez uma reflexão sobre a educação 

do campo e os saberes sociais em uma escola no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. 

Este estudo procurou reconhecer esses saberes na escola, destacando a importância destes na cultura 

do local, e saber se estes fundamentam a prática pedagógica do professor. Como resultado, o autor 

observou que o projeto político pedagógico da escola em estudo valoriza os saberes locais ao 

defender uma escola do campo, e não somente no campo; como também a prática pedagógica da 

escola aborda estes saberes através de eventos e resgates históricos. No entanto, este resgate ocorre 

somente nas aulas da disciplina Técnicas Agrícolas, pois esta é a que mais tem se aproximado dos 

saberes sociais. O restante das disciplinas segue o mesmo roteiro das escolas urbanas, mostrando 

que a utilização dos saberes sociais indicados no projeto político pedagógico não é adotada por 

todos os professores da escola. 

Por conseguinte, visando buscar alternativas de proporcionar aos alunos um ensino baseado no 

contexto local, Antonio e Lucini (2007) propõem uma educação do campo baseada nos princípios 

da educação popular e da pedagogia libertadora proposta por Paulo Freire, pois considera que 

educação é uma prática política que objetiva a transformação da realidade, como também considera 

uma prática pedagógica a partir de Temas Geradores. Baseada na dialogicidade entre corpo docente 

e pedagógico da escola e os pais e membros da comunidade, nesta prática os conteúdos são 

organizados através de Temas Geradores escolhidos em assembleias de professores, coordenação 

escolar, pais e membros da comunidade, visando a abordagem de assuntos que problematizem a 
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realidade local, promovendo um ensino engajado em transformar a realidade social a partir do 

diálogo escola-comunidade.  

Nesse sentido de transformação social através da educação, Lages (2007) também realizou um 

trabalho a respeito da alfabetização em assentamentos e acampamentos sem-terra, localizados no 

estado de Minas Gerais. O objetivo do estudo foi verificar os impactos dos processos educativos 

sobre o trabalho e a vida das pessoas nestas comunidades. Foram realizadas dez entrevistas semi-

estruturadas com duas educadoras e oito alunos, observações e análise de documentos.  

Como resultado deste estudo, foi percebida no discurso dos entrevistados a relação entre educação-

modo de vida na perspectiva de construção da vida coletiva da comunidade como também na 

difusão de ideais cooperativos. Logo, para as professoras, mais do que o ato de alfabetizar, é preciso 

ensinar os alunos a ler o mundo, sendo a formação política preponderante à alfabetização no seu 

sentido estrito, sendo esta uma ferramenta para aquela. Já para os educandos, a alfabetização tem 

uma maior importância, já que permite a eles resgatar sua dignidade e sair de uma condição de 

exclusão.  

Do mesmo modo, Teixeira e Freixo (2011) também realizaram uma experiência de contextualização 

da educação do campo em uma Escola Família Agrícola (EFA) no interior da Bahia. Estas escolas 

são vinculadas a associações de pequenos agricultores que adotam a pedagogia da alternância e uma 

formação escolar pautada nas necessidades da comunidade. A proposta pedagógica foi a 

reconstrução da memória coletiva da comunidade através da coleta de diferentes fontes de memória 

pelos alunos: fotos, documentos, objetos e entrevistas com familiares e vizinhos mais velhos, 

objetivando compreender, a partir dos relatos, as transformações sofridas pela comunidade ao longo 

dos anos, construindo assim a história socioambiental e socioeducativa do local. A reconstrução da 

história local contribuiu para o conhecimento da luta da comunidade por melhores condições de 

vida e renda, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes de sua realidade.  

Em Sergipe existem alguns trabalhos sobre a educação do campo, com destaque para o de Sobral 

(2006), que na tentativa de contextualizar os conteúdos escolares a partir da realidade dos alunos da 

educação do campo, realizou uma experiência de alfabetização a partir da realidade dos 

alfabetizandos e alfabetizadores, moradores de assentamentos de reforma agrária no estado de 

Sergipe.  
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Para tanto, foram realizados estudos bibliográficos sobre as lutas camponesas do Brasil e em 

Sergipe, levantamento de documentos da Secretaria do MST e entrevistas semiestruturadas com 

pessoas atuantes no movimento, trabalhando com suas memórias e experiências de vida. A partir 

destas informações, foi possível obter conteúdos marcados por sentimentos, aprendizagens e valores 

vinculados ao grupo social a que pertencem e que permitem revelar e fortalecer a identidade do 

grupo, os quais atuam como fonte de eixos temáticos que podem ser trabalhados em sala de aula, 

promovendo a alfabetização dos estudantes e contribuindo para a formação sociocultural do grupo. 

Assim, é possível observar através de estudos anteriores que para escolas que atuam em 

comunidades rurais é importante que haja esta interação com a comunidade e com o ambiente que o 

cerca, contextualizando os conteúdos com fatores sociais, políticos, econômicos e culturais que 

envolvem os grupos de pessoas que ali vivem. 

1.1.1 O Ensino de Ciências na educação do campo em Sergipe  

Em 2011, Sergipe possuía um total 2414 escolas (federais, estaduais, municipais e particulares) em 

atividade, dentre elas 1157 estão situadas em áreas rurais (INEP, 2011) para atender uma população 

de 167.300 pessoas em idade escolar regular, de 4 a 17 anos, nestas áreas (MEC, 2011), conforme 

tabela 1: 

Tabela 1- Quantidade de escolas nas redes estadual e municipal de Sergipe em 2010 

Área/ Dados 

escolares 

População em 

idade escolar 

Nº de escolas da 

Rede Estadual 

Nº de escolas da 

Rede Municipal 

Urbana 380.251 294 326 

Rural 167.300 59 1089 

Total 547.551 353 1415 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/estados/relatorio/uf/28 

 

A maioria das escolas de ensino fundamental de 6º a 9º ano são vinculadas às prefeituras, sendo que 

situação inversa acontece com o ensino médio, onde 68% dos estabelecimentos são da rede estadual 

(PINTO et al., 2006). Em Sergipe, a situação não é diferente, pois a maior parte da oferta de escolas 

de ensino fundamental nas áreas específicas, principalmente escolas do campo, é de 

responsabilidade da esfera municipal (ver tabela 2), o que contribui para deficiências estruturais e 

financeiras, visto que os municípios tem orçamentos reduzidos. 
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Tabela 2 - Distribuição de escolas em áreas específicas nas redes estadual e municipal de Sergipe em 2010 

Nº de escolas 

em áreas 

específicas 

Escolas 

rurais 
Assentamentos 

Remanescentes 

quilombolas 

Comunidades 

indígenas 

Rede Estadual 

de ensino 
65 2 4 1 

Rede 

Municipal de 

ensino 

1157 29 22 - 

Fonte: http://ide.mec.gov.br/2011/estados/relatorio/uf/28 

Assim como nas outras disciplinas, o Ensino de Ciências em escolas do campo necessita de 

contextualização de seus conteúdos, uma vez que a escola estabelece a tradução destes 

conhecimentos produzidos pelas pesquisas para o público em geral (CARDOSO; ARAÚJO, 2012a) 

e que a o conhecimento científico é bastante importante para a construção da representação social 

de ambiente (REIGOTA, 1999b).  

Dessa forma, o ensino de Ciências deve considerar quais conteúdos científicos são mais importantes 

na busca de soluções de problemáticas da comunidade local, bem como ter o cuidado de valorizar 

as práticas de tradição dos camponeses, auxiliando na compreensão do ambiente, emancipando os 

alunos (CARDOSO; ARAÚJO, 2012a).  

No entanto, é necessário que os educadores considerem o ensino de Ciências nestas comunidades, 

respeitando a cultura e a identidade dos povos do campo, como a percepção do tempo, os ciclos da 

natureza, os valores da terra e do trabalho, as festas populares, a religiosidade, a história e os 

valores da comunidade, dentre outros fatores (BRANDÃO, 2006). 

Diante disto, Cardoso (2009) investigou em que medida a recontextualização dos conteúdos de 

Ciências é realizada no ensino fundamental de escolas do campo do alto sertão de Sergipe, 

considerando os problemas e a cultura da região. A pesquisa foi realizada com cinco professores de 

Ciências de cinco escolas do município de Porto da Folha, que foram interrogados quanto às suas 

práticas pedagógicas: a maneira como elas são desenvolvidas, se abordam conteúdos com a 

problemática local, quais estratégias são utilizadas para suprir deficiências, quais recursos são 

utilizados para ajudar nas aulas e as quais conteúdos eles atribuem maior cuidado ao abordar, 

devido ao fato de serem mais difíceis para ensinar ou de serem aprendidos pelos alunos.  
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Assim, foi constatado neste trabalho que estes professores conhecem os principais problemas 

enfrentados pelos alunos, como miséria, condições precárias de vida, tipo e condições de trabalho. 

No entanto, a maioria destes professores tem uma visão que não supera a do senso comum em torno 

dessa realidade, não refletem sobre aquilo que observam e que precisam lidar no cotidiano escolar, 

relacionando somente o conceito biológico com a experiência de vida dos alunos, quando poderiam 

explorar mais relações com outros saberes. A autora conclui que um fator determinante para a 

melhoria do ensino de Ciências em escolas do campo é a formação inicial do professor, a qual 

necessita contemplar as peculiaridades do campo e preparar o futuro professor para dialogar o 

conteúdo científico com as necessidades de uma comunidade rural. 

Em relação à problemática de formação de professores na educação em comunidades rurais de 

Sergipe, outro fator importante é atuação de pedagogos em áreas específicas de conhecimento, 

como também professores dessas áreas lecionando em outras disciplinas que não são de sua 

competência, caracterizando um quadro de professores inapropriado e mal utilizado (CARDOSO; 

ARAÚJO, 2012b).   

Em virtude desta necessidade, em Sergipe existe uma iniciativa de formação inicial docente voltada 

para educação do campo. Instituído em janeiro de 2008 pela Resolução 02/2008/CONEPE/UFS, o 

curso de licenciatura em Educação do Campo tem como objetivo formar educadores 

especificamente para atuar com as populações que trabalham e vivem no campo. Com duração de 

quatro anos, o curso é realizado em regime de alternância: tempo acadêmico e tempo comunidade. 

É organizado em doze módulos, sendo trabalhados até três módulos em cada ano (BRASIL, 2008). 

Com esta iniciativa de capacitação de profissionais específicos para o trabalho com os povos do 

campo, espera-se que este tipo de educação em Sergipe apresente melhorias significativas, já que os 

docentes estarão recebendo uma formação possivelmente mais adequada ao seu trabalho, como 

também que os discentes tenham suas particularidades respeitadas. 

Ainda sobre os cursos de licenciatura em Educação do campo, buscou-se compreender o que 

pensam os alunos do referido curso de graduação a respeito sobre o ensino de Ciências. Correia 

(2010) analisou os elementos que estruturam o conhecimento dos estudantes da Licenciatura em 

Educação do Campo da Universidade Federal de Sergipe. Para tanto, a autora descreveu as práticas 

pedagógicas relacionadas a Ciências e Biologia desenvolvidas durante o curso, como também 

identificou o que pensam os alunos sobre estas práticas.  
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Desta forma, percebeu-se neste trabalho que os professores em formação valorizam as práticas 

realizadas fora do ambiente da escola, pois proporcionam o diálogo direto com o meio físico e 

social da comunidade. No entanto, apesar de eles apresentarem um discurso preocupado com o 

ensino diferenciado e contextualizado com a realidade camponesa, os alunos não apontaram 

sugestões de práticas para esta contextualização. Portanto, além da discussão da importância destas 

atividades, é preciso trabalhar com os futuros professores aspectos relacionados à instrumentação de 

ensino de Ciências, enfatizando metodologias de aulas de campo.  

Portanto, observa-se que o estudo de Correia (2010) dialoga com o de Cardoso (2009), pois analisa 

a formação dos docentes do campo no estado de Sergipe quanto à contextualização social e cultural 

do Ensino de Ciências e indica que medidas estão sendo tomadas a respeito de uma mudança na 

formação dos professores do campo no estado de Sergipe. Mas é necessária a continuidade de 

estudos para averiguar se mudanças efetivas serão promovidas. Arroyo (2007), ao sugerir políticas 

de formação de educadores do campo, destaca que aspectos fundamentais para a formação destes 

professores seria entender que o território, o lugar e a terra são matrizes formadoras capazes de 

tornar a escola um local de formação, de modo que é necessário que as escolas camponesas 

construam um currículo fundamentado nas questões da comunidade e na cultura local, adotando 

assim uma política pedagógica apropriada (CARDOSO; ARAÚJO, 2012a).  

1.1.2  Políticas Públicas voltadas para a Educação do Campo 

Ainda são necessários grandes esforços na formulação de políticas públicas específicas à educação 

em áreas rurais, especialmente quando se pretende uma educação do campo, uma vez que 

analisando a história do país, percebe-se que não existe preocupação na formulação de políticas 

públicas voltadas ao ensino do campo (ARROYO, 2007).  

Diante deste quadro, foram analisadas a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei 9394/96), as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo e a Constituição Estadual de Sergipe. 

Com a análise, pudemos observar que a Constituição Federal (CF) de 1988 não se refere 

diretamente ao ensino do campo, mas possibilita que a educação rural seja tratada no âmbito do 

direito à igualdade e do respeito às diferenças (BRASIL, 2002).  Em alguns trechos da CF existem 

determinações que se aplicam às comunidades do campo, a exemplo do art. 206, em que o 
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pluralismo de ideias e concepções pedagógicas é defendido, sendo este pluralismo importante para a 

adaptação dos currículos nas escolas do campo. O art. 210 garante que os valores culturais e 

regionais serão respeitados, como também o § 2º deste mesmo artigo assegura às comunidades 

indígenas a utilização de sua língua materna, e processos de aprendizagem próprios.  

Dessa forma, é possível concluir que a educação dos povos do campo não foi contemplada 

diretamente neste documento, o que reflete o fato de que a educação destes povos ainda não era 

pensada de forma específica na época de sua elaboração. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9394/96) dedica o art. 28 

especificamente à educação do campo, que determina que os conteúdos curriculares e metodologias 

sejam apropriados às reais necessidades e interesses dos alunos destas regiões, como também que o 

calendário pode ser alterado em virtude dos ciclos agrícolas e das condições climáticas da região. 

Embora esta lei seja mais recente que a constituição de 1988, ainda trata de forma superficial a 

educação do campo, considerando ainda como uma extensão da educação formulada para as áreas 

urbanas. Outro agravante é que o trabalho do docente do campo também não é contemplado de 

forma especial, não sendo determinadas condições de trabalho que melhor se adequem às atividades 

desenvolvidas em escolas do campo. 

No sentido de tratar a educação de áreas rurais com mais atenção, foi instituída a partir da resolução 

CNE/CEB Nº 1 de 3 de abril de 2002, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo visando a adequação a educação do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a educação infantil, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos, educação 

especial, educação indígena, educação profissional de nível técnico e a formação de professores em 

nível médio na modalidade normal.  

Assim, nos seus artigos 3º e 6º, ela recomenda que o poder público, representado pela união, 

estados e municípios, deve garantir a universalização do acesso da população do campo à educação 

básica e à educação profissional de nível técnico, inclusive de alunos que possuem distorção entre 

idade/série. Nos art. 14º e 15º, os quais tratam do financiamento da educação do campo, ela dispõe 

que é responsabilidade da união, estados e municípios, os quais devem contemplar as 

especificidades quanto a materiais didáticos, equipamentos, laboratórios e deslocamento de alunos e 

professores para escolas fora da comunidade onde vivem. Outro ponto importante é relativo às 
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recomendações de remuneração digna dos professores e a inclusão destes em planos de carreira e 

em formação continuada.  

Ainda nesse sentido, os projetos pedagógicos das escolas rurais (art. 4º e 5º) devem contemplar 

estudos direcionados ao mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social e econômico 

justo e ecologicamente correto. É importante considerar também as diversidades culturais, político- 

econômicas, de gênero, geração e etnia. O calendário escolar, abordado no art. 7º, indica que o 

calendário letivo não necessita seguir o calendário civil, podendo ser estruturado 

independentemente, possibilitando a implantação da pedagogia da alternância nas escolas.  Neste 

mesmo artigo, indica-se a possibilidade da realização de atividades em diferentes espaços 

pedagógicos, de acordo com a finalidade da etapa da educação básica desenvolvida, estimulando a 

relação entre a escola, o ambiente e a comunidade.   

Outra sugestão importante da resolução CNE/CEB Nº 1 de 3 de abril de 2002 é trazida no art. 10º e 

11º das diretrizes é a gestão democrática do projeto institucional das escolas do campo, 

possibilitando estabelecer relações entre a escola, a comunidade local, os movimentos sociais, os 

órgãos normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade. Com isso, a autonomia 

das escolas é fortalecida, como também sua relação com a comunidade. Para tanto, os professores 

devem realizar estudos sobre a diversidade cultural dos alunos do campo, assim como o papel das 

crianças, jovens e adultos no desenvolvimento da sociedade rural, para que assim contribuam para a 

melhoria das condições de vida da região. 

As diretrizes operacionais contemplam grande parte das necessidades do ensino do campo, no 

entanto, elas não são obrigatórias, são apenas recomendações. Desse modo, seria importante torna-

las obrigatória para a construção de um ensino do campo de qualidade e emancipatório.   

Ao trazer a temática para a esfera local, no caso o estado de Sergipe, a Constituição Estadual de 

1989 refere-se à educação do campo somente uma única vez, quando determina que o calendário 

escolar das zonas rurais devem ser estabelecidos de maneira que as férias escolares coincidam com 

o período de cultivo da terra (SERGIPE, 1989). De forma indireta, podemos observar o respeito às 

diferenças socioculturais locais, no art. 215, inciso III, o qual afirma que o ensino deve ser 

ministrado com pluralismo de ideias, concepções, práticas pedagógicas e respeitando diversidade 

étnica, religiosa e sociocultural. Como nos outros textos legislativos em vigor, apesar de a educação 

rural ser abordada no texto, se deu de forma superficial. 



16 
 

Diante de um quadro de políticas públicas incipientes para a educação do campo, o Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo, criado pelo Ministério da Educação em 2003, 

elaborou algumas referências para uma política nacional de educação voltada para esse contexto 

(RAMOS; MOREIRA; SANTOS, 2004). Neste documento os autores colocaram alguns princípios 

que deveriam nortear a educação nestas áreas, sendo eles: o papel da escola enquanto formadora de 

sujeitos e como forma de emancipação humana, e, para tanto, diz que o currículo deve incorporar a 

diversidade do local, como também a cultura da justiça social e da paz, englobando conhecimentos, 

atitudes, valores e comportamentos construídos no processo educativo.  

Em relação à valorização dos diferentes saberes no processo educativo, o segundo princípio 

considera que a escola precisa levar em conta os conhecimentos que os pais, os alunos e a 

comunidade possuem, resgatando-os em sala de aula para produzir um diálogo entre estes e os 

saberes produzidos nas diferentes áreas de conhecimento.  

O terceiro princípio, relacionado à espacialidade e temporalidade de formação dos sujeitos da 

aprendizagem são diferentes na educação do campo, já que esta formação ocorre em espaços 

escolares como em espaços externos a ela. Os saberes ensinados nestas escolas são produzidos nela, 

como também no trabalho, na família, na convivência social, na cultura, no lazer e nos movimentos 

sociais, sendo a sala de aula um local para sistematização destes conhecimentos; no princípio da 

educação como estratégia para o desenvolvimento sustentável, os autores afirmam que a educação 

deve pensar o desenvolvimento considerando aspectos da diversidade, do histórico, dos recursos 

disponíveis, das expectativas e anseios de cada comunidade, possibilitando a construção da 

cidadania e inclusão social. 

Por fim, o quarto e último princípio abordado no documento que referências para uma política 

nacional de educação voltada para o campo, os autores afirmam que não se pode construir uma 

única política de educação para os povos do campo, já que eles formam um grupo bastante 

heterogêneo, devendo ser criadas políticas específicas para cada região. Para a realização deste 

último princípio, torna-se importante a participação dos movimentos sociais e organizações da 

sociedade civil na construção de planos pedagógicos estaduais e municipais, para que a diversidade 

de interesses seja representada. Como as Diretrizes Operacionais, o documento contempla de forma 

satisfatória as necessidades do campo, sendo um subsídio interessante para formulação de uma 

política nacional.  
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É possível observar que as políticas vigentes ainda são superficiais e, portanto, incipientes. No 

entanto, se recomendações como as das Diretrizes Operacionais (BRASIL, 2002; RAMOS; 

MOREIRA; SANTOS, 2004) fossem aplicadas, a educação em áreas rurais respeitaria as 

particularidades de cada comunidade, como também formaria cidadãos engajados nas causas de seu 

povo. Diante da falta de políticas específicas, a adequação dos saberes é recomendada (CALDART, 

2004) como medida paliativa à situação, atenuando e adiando o problema. 

Dentre as várias perspectivas de contextualização, os Estudos Culturais (EC) contribuem para 

atender questões importantes para a educação do campo relativas ao conhecimento e valorização da 

cultura destas comunidades. Na próxima seção discutiram-se as possíveis contribuições dos EC para 

a educação do campo. 

 

1.2 As contribuições dos Estudos Culturais  

Os Estudos Culturais é um campo que estuda os vários aspectos da cultura na sociedade, que tem 

sua origem na Inglaterra, com a fundação do Centro de Estudos Culturais Contemporâneos, que 

tinha por objetivo discutir aspectos relacionados à cultura em geral (PARAÍSO, 2004). Os EC não 

se definem como uma disciplina, mas sim como uma intersecção de várias disciplinas no estudo da 

influência da cultura na sociedade, de forma que aproveitam os conhecimentos dos campos que 

forem necessários para produzir o conhecimento exigido para a construção do estudo que está sendo 

desenvolvido (NELSON; TREICHLER; GROSSBERG, 1995; ESCOSTEGUY, 2010). 

Considera-se que todas as práticas sociais podem ser analisadas a partir da cultura, pois esta 

corresponde ao lado subjetivo das relações sociais (JOHNSON, 2010). Assim, os EC enfatizam o 

papel constitutivo da cultura em todos os aspectos da vida social, o que ressalta o significado 

político da cultura, pois é através desta que os significados dos grupos subordinados procuram 

combater os significados impostos pelos grupos mais poderosos na sociedade (COSTA; 

SILVEIRA; SOMMER, 2003). 

 Este campo de estudos traz para a educação, principalmente para as discussões sobre currículo, 

conceitos que possibilitam novos olhares às práticas pedagógicas, pois “mostram como as lutas por 

imposições de significados ocorrem em diferentes espaços e por meio de diferentes artefatos” 

(PARAÍSO, 2004, pg. 54), haja vista que a escola e o currículo estão no centro da produção social, 



18 
 

já que o conhecimento possui estreita relação com conceitos de poder e identidade social (SILVA, 

1995).  

Logo, o currículo envolve-se na produção de sujeitos, elaborando formas de melhor organizar as 

experiências de conhecimento e produzir estes sujeitos (COSTA; SILVEIRA; SOMMER, 2003). 

Para estes autores, o currículo escolar é um campo no qual diversos grupos tentam estabelecer sua 

hegemonia, pois seus saberes e práticas produzem tipos particulares de sujeitos e identidades. 

Dessa forma, para compreender os conceitos de cultura, identidade e diferença é necessário 

entender as representações, os significados e os sistemas simbólicos. A representação inclui práticas 

de significação e os sistemas simbólicos pelos quais os significados são construídos, ao considerar 

que cada cultura tem suas próprias formas de classificar o mundo, formando um sistema 

classificatório a fim de manter alguma ordem social (SILVA, 2007).  

Para Silva (2007), a partir deste sistema institui-se um princípio de diferença em uma população, 

possibilitando a divisão dela em pelo menos dois grupos, formando identidades, a começar da 

relação que existem entre eles e a marcação das diferenças existentes, numa relação de dependência 

entre identidade e diferença.  

Face ao exposto, entender a cultura como prática de significação é vê-la intrinsecamente 

relacionada às relações de poder na sociedade, pois a identidade e diferença são produzidas nas 

relações culturais e sociais, sendo assim sujeitas às relações de poder (GUIMARÃES, 2007). Essas 

práticas de significação não são inocentes, visto que a enunciação da identidade e a marcação da 

diferença traduzem os desejos de um grupo de alcançar bens sociais, posto que ao afirmar a 

identidade, o sujeito afirma o que ele não é, em um ato de inclusão e exclusão (SILVA, 2007).  

Assim, a identidade e a diferença estão ligadas aos sistemas de representação, que são uma forma de 

atribuir sentido às coisas. É através da representação que construímos a identidade do outro e a 

nossa (PARAÍSO, 2004), pois quem tem o poder de representar, de atribuir significados, tem o 

poder de definir e determinar a identidade a ser seguida por determinado grupo, seja ele uma 

comunidade ou uma nação, evidenciando a estreita ligação com as relações de poder (SILVA, 

2007).  

De fato, as disputas de poder entre as culturas fazem com que algumas delas se sobreporam em 

relação a outras (PARAÍSO, 2004). A globalização contribui para tal fato, já que a homogeneidade 
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da cultura promovida pelo mercado global leva a um distanciamento da cultura local e da 

comunidade (SILVA, 2007). Entretanto, os EC possibilitam espaços alternativos de atuação visando 

o confronto da concepção de distinção hierárquica entre culturas, como entre os conceitos de “alta 

cultura ou cultura erudita” e “cultura de massa ou cultura popular” (COSTA; SILVEIRA; 

SOMMER, 2003). 

Trazendo estas discussões para o contexto da escola, a prática pedagógica deve possibilitar aos 

alunos desenvolver um senso crítico e questionar esse sistema de dominação da representação 

(SILVA, 2007). Os currículos inspirados em uma perspectiva culturalista devem contemplar 

atividades e materiais que permitam desenvolver no estudante o questionamento das culturas 

hegemônicas (PARAÍSO, 2004).  

A escola, através do currículo, promove a legitimação da cultura das classes dominantes, pois assim 

como qualquer outro artefato cultural, o currículo nos constrói como sujeito (SILVA, 1995). 

Através da organização do currículo, é possível observar qual tipo de conhecimento é legítimo ou 

não, refletir sobre a organização da sociedade, observar quais grupos sociais podem ser 

representados, e quais nem são representados. Esta seleção de conhecimentos e sua classificação, 

promovidas pelo currículo, inscreve o poder dentro dele, pois fixam noções de gênero, raça, classe 

(SILVA, 1995).   

Pierre Bourdieu também visualiza a reprodução e a legitimação de desigualdades sociais na escola. 

Na teoria dele, a escola perde o papel de instituição transformadora e democratizadora das 

sociedades, e passa a ser uma das principais instituições que legitima os privilégios sociais 

(NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). 

É provavelmente por um efeito de inércia cultural que continuamos tomando o sistema 
escolar como um fator de mobilidade social, segundo a ideologia de ‘escola libertadora’, 
quando, ao contrário, tudo tende a mostrar que ele é um dos fatores mais eficazes de 
conservação social, pois fornece a aparência de legitimidade às desigualdades sociais. 
(BOURDIEU, 1998, p. 41). 
 

A cultura legitimada na sociedade é a cultura das classes dominantes, que também é a cultura 

escolar (BOURDIEU, 1998; MARQUES, 2000; GRIGNON, 2007). Para Bourdieu (1998), o ensino 

é igual para todos, baseado nesta cultura aceita pela sociedade, e ignora a herança cultural que a 

família transmite ao aluno, que representa os valores implícitos em sua rotina, transmitidos mais por 

vias informais do que formais. Grignon (2007) corrobora esta ideia quando afirma que a escola 



20 
 

contribui diretamente para a uniformização da cultura dominante e o enfraquecimento das culturas 

populares e sua diversidade. 

 Assim, as diferenças no desempenho escolar dos alunos são vistas como diferenças de capacidade 

(dons desiguais), enquanto que, na verdade, são consequências da maior ou menor proximidade 

entre as culturas escolar e familiar do aluno (BOURDIEU, 1998).  

Dessa forma, a escola estaria reproduzindo as desigualdades sociais, pois os alunos provenientes 

das classes dominantes conhecem os códigos desta cultura escolar, alcançando o êxito mais 

facilmente; a legitimidade deste currículo ocorre pela negação deste “privilégio cultural” oferecido 

a estes alunos através do discurso de uma escola para todos (MARQUES, 2000; GRIGNON, 2007; 

NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009). A suposta igualdade que pautaria a prática pedagógica serve 

como justificativa para a indiferença às desigualdades reais diante do ensino e cultura transmitida 

(BOURDIEU, 1998): 

Com efeito, para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 
ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e dos critérios de avaliação, as 
desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais (BOURDIEU, 1998, 
P. 53). 
 

Mas existem formas de ensinar aos alunos a identificar essas relações de poder no interior do 

currículo através de uma educação fundamentalmente política, na qual o ponto central seria 

aprender a questionar as representações atuais através de perguntas sobre as representações que 

foram construídas no conhecimento que compõe o currículo (SILVA, 1995; 2007). Assim, 

considerando que as representações não são fixas e estáveis, o currículo será um campo de luta pela 

representação, desconstruindo as identidades hegemônicas (SILVA, 2007).   

Vale salientar a ressalva de Silva (2007), que atenta para o perigo de uma política de formação 

tolerante, onde os dominantes são tolerantes e os dominados tolerados. Ou seja, tratamento igual 

não denota tratamento uniforme que padroniza e apaga as diferenças, mas sim a constituição de um 

diálogo entre as diferenças, explorando a riqueza proveniente da pluralidade de tradições e culturas 

(CANDAU, 2010). 

Uma das perspectivas de trabalho que engloba as necessidades da educação do campo e às questões 

trazidas pelos EC é a educação baseada no conceito de lugar (place-based education), ao considerar 
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problematizar o lugar nas suas diversas perspectivas e modos de saber, considerando lugar como 

um conceito construído a partir de noções de espaço, tempo, cultura e construções históricas, 

construído e reconstruído simultaneamente através das interações humanas, (COUGHLIN; KIRCH, 

2010), desenvolvendo um senso de pertencimento ao local. 

Esta perspectiva propõe explicitar em sala de aula as ideologias e os aspectos que compõem o 

conhecimento do mundo, uma vez que estes conhecimentos estão relacionados com o contexto 

histórico e cultural de um certo local, numa determinada época, e não se pode compreender este 

conhecimento sem considerar estes contextos (COUGHLIN; KIRCH, 2010):  

Um dado recorte espacial é sustentado, explicado, justificado, legitimado por dadas 

formas de saber, que se materializam em ações e discursos, práticas discursivas e 

não discursivas. A região é, em grande medida, fruto dos saberes, dos discursos que 

a constituíram e que a sustentam (ALBUQUERQUE-JUNIOR, 2011). 

O senso de lugar (Sense of place) dos alunos vem de diversas dimensões da experiência de vida 

deles (geográfica, biológica, histórica, sócio-cultural e política) e é entendido como uma relação 

entre uma pessoa e um lugar, envolvendo como os alunos vivem e quais relações eles tem com o 

ambiente, ajudando os alunos a conectar suas experiências com a Ciência ensinada na escola 

(KINCHELOE et al, 2006). Esta perspectiva é interessante quando se objetiva que um ensino de 

Ciências que forme cidadãos atuantes. 

Dessa forma, considerando o Ensino de Ciências, os alunos querem aprender uma Ciência que seja 

significativa na sua realidade, que seja composta de conhecimentos científicos e tradicionais que 

atendam às perspectivas de sua comunidade (AINKHEAD; CALABRESE; CHINN, 2006).  

Para ensinar Ciências em comunidades tradicionais, é necessário compreender a ciência e as 

diferentes formas de relacionamento com o mundo natural das diversas culturas, portanto, a forma 

de aprender Ciências está profundamente relacionada com o lugar, fundamentada na cultura, valores 

e tradições (AINKHEAD; CALABRESE; CHINN, 2006).  

Assim, para ensinar Ciências em uma perspectiva de lugar, é preciso ir além da abordagem de 

tópicos de conhecimento local (por exemplo, plantas nativas) e discussão dos conceitos envolvidos, 

mas sim a forma como os conhecimentos são construídos nas relações e atividades que os sujeitos 
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mantém com o mundo natural, em uma perspectiva epistemológica (AINKHEAD; CALABRESE; 

CHINN, 2006). 

1.3 - As formas de compreender o mundo natural e o Ensino de Ciências 

Trazendo as discussões de uma educação política e multicultural para o Ensino de Ciência, é 

possível observar como elas podem contribuir para a construção de uma visão global de mundo, a 

qual é construída através da junção de conhecimentos científicos e saberes populares. Este diálogo 

promovido entre o saber de tradição e o saber científico possibilita a construção do saber escolar do 

campo (CARDOSO; ARAÚJO, 2012a), necessário a uma escola comprometida com formação de 

cidadãos atuantes em sua comunidade. 

No entanto, segundo os Multiculturalistas ainda é possível observar um caráter essencialmente 

universalista no Ensino de Ciências, ou seja, a Ciência ensinada na escola consiste em uma forma 

de pensar neutra, inocente, sem implicações sociais e políticas, que visa somente obter 

conhecimentos sobre o mundo natural (STANLEY; BRICKHOUSE, 1994; TAN, 2011). Entretanto, 

sabe-se que não se tem uma Ciência livre de relações políticas, econômicas e éticas com a 

sociedade (LOPES, 1999; EL-HANI; SEPULVEDA, 2007).   

Esta percepção se deu diante dos problemas ambientais gerados por uma sociedade na qual o 

desenvolvimento econômico é baseado na tecnologia e na Ciência, despertando os questionamentos 

sobre a superioridade da Ciência em relação às outras formas de pensar (EL-HANI; SEPULVEDA, 

2007), posto que a crise ambiental não é somente uma catástrofe ecológica, mas em parte é também 

efeito do modo de pensar ocidental (LEFF, 2004).  

Na visão dos multiculturalistas, o universalismo (corrente que segue princípios positivistas, e ainda 

estão sob influência popperiana) (STANLEY ; BRICKHOUSE, 1994), defende que a interpretação 

do mundo natural não é relacionada à cultura, gênero, raça, etnia ou orientação sexual do aluno. 

Para fundamentar suas afirmações, estes autores listam algumas críticas a alguns princípios 

universalistas de produzir conhecimento científico: o fato de acreditar que a realidade pode ser 

dividida em segmentos para serem estudados independentemente; a crença na existência de 

linguagem científica e métodos de estudo universais; os conhecimentos podem e devem ser 

verificados e justificados por teorias e experimentos; teoria e observação, assim como o observador 
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e o observado, podem ser separados a partir de um método livre de valores e a separação dos fatos e 

significados; e a independência temporal e contextual das observações. 

Stanley e Brickhouse (1994) defendem o Multiculturalismo nas Ciências e criticam vários pontos 

do universalismo, dentre os quais quando os universalistas afirmam que o conhecimento científico é 

livre de valores e que não está relacionado aos interesses humanos, culturais, de gênero, raça, 

classe, etnia e orientação sexual.  

Staney e Brickhouse (1994) argumentam que o fato de que o conhecimento científico só é validado 

após a avaliação de uma comunidade de cientistas, ou seja, o que é estudado e os métodos 

escolhidos são determinados através do diálogo e da interpretação humana. Desta forma, ao 

reconhecer que o conhecimento científico e suas práticas são normas estabelecidas e compartilhadas 

por comunidades de indivíduos durante um determinado período de tempo permite perceber que a 

Ciência, assim como o Ensino de Ciências, são um empreendimento cultural (TAN, 2011).   

Ao considerar estes fatores, os multiculturalistas desejam, assim, que sejam consideradas as várias 

visões de mundo para entender e determinar um conhecimento (STANLEY; BRICKHOUSE, 

1994), uma vez que a ciência é uma postura relativa à forma de organizar o pensamento e a ação 

diante do que é desconhecido (BIZZO, 2009),  caracterizando a ciência como uma forma cultural de 

conhecimento (TAN, 2011).  

Siegel (2002), no texto Multiculturalism, Universalism and Science Education: In search of 

Common Ground, rebate as críticas ao Universalismo feitas por Stanley e Brickhouse (1994), 

afirmando que em muitos pontos não há divergência de ideias entre as duas correntes de 

pensamento, inclusive concordando com a existência de influência da cultura na ciência. Ele 

esclarece que os conhecimentos tradicionais podem contribuir para o conhecimento científico, uma 

vez que muitas vezes são baseados na observação do mundo natural.  

No entanto, o conhecimento ocidental é considerado superior às outras formas de pensamento 

porque possibilita um conhecimento profundo sobre o mundo natural através de teorias 

explanatórias e testáveis. Assim, ele concorda que os outros sistemas de pensamento devem estar 

presentes nas discussões em sala de aula, mas que é necessário deixar claro aos alunos a 

superioridade da ciência ocidental (SIEGEL, 2002). 
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Para Baptista (2010), a visão universalista no Ensino de Ciências promove a instrução científica, a 

qual tende a forçar o aluno a abandonar sua visão de mundo, de forma que ocasiona o abandono 

destes conhecimentos após a avaliação dos conteúdos ministrados na disciplina, pois estes não 

condizem com a realidade do aluno. No Ensino de Ciências, Stanley e Brickhouse (1994) não 

defendem que as Ciências das várias culturas tenham o mesmo espaço da ciência ocidental, mas sim 

que, através de alguns exemplos, seja esclarecido aos alunos que a Ciência ocidental é somente uma 

dentre as várias formas de pensar.  

Outra sugestão destes autores é que seja contada a história da Ciência ocidental, objetivando revelar 

como teorias e metodologias vem mudando ao longo do tempo, necessário para incentivar o 

pensamento crítico sobre a que propósitos tem servido a Ciência ocidental, e como estes poderiam 

ser alterados para criar Ciências futuras que melhor atendam às necessidades das sociedades 

diversas que lhes dão suporte (STANLEY; BRICKHOUSE, 1994). 

Considerando que as salas de aula congregam diferentes visões de mundo influenciadas pelas 

culturas que ali convivem (BAPTISTA, 2010), a corrente de pensamento dos pluralistas 

epistemológicos (COBERN; LOVING, 2001; BAPTISTA, 2007; 2010; EL-HANI; SEPULVEDA, 

2007; TRÉZ, 2011) também defende a inserção dos diferentes saberes no ensino de Ciências. No 

entanto, nesta concepção pluralista, estes saberes não podem ser classificados como Ciência, uma 

vez que esta nomenclatura caracteriza a forma de pensamento da sociedade ocidental. 

Desse modo, deve ser promovido um diálogo entre estes diferentes saberes em sala de aula, 

possibilitando ao aluno ter o discernimento para escolher qual tipo de saber é mais pertinente para 

cada situação (LOPES, 1999; EL-HANI; SEPULVEDA, 2007). O ensino de Ciências que considera 

o pluralismo epistemológico auxilia na negociação e transposição de fronteiras culturais para que 

possibilite a aprendizagem de teorias e conceitos científicos, mesmo quando estes são conflitantes 

com a visão de mundo dos alunos (EL-HANI; SEPULVEDA, 2007).  

A visão de mundo compreende a organização da mente do indivíduo, composta por pressupostos ou 

suposições que determina as pessoas a pensarem, sentirem e agirem em padrões previsíveis em 

relação ao mundo exterior, uma vez que esta embasa o raciocínio, ou seja, explica ou justifica o 

pensamento ou ato (COBERN, 2000). Para o autor, estas ideias determinam o que as pessoas são, 

como também o que não são, influenciando as relações com as outras pessoas e com o ambiente. 
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Assim, o autor conclui que a visão de mundo compreende vários saberes congregados que 

subsidiam ideias, conceitos e ações dos indivíduos, a depender do contexto em que se encontram.  

No mesmo sentido de que as pessoas utilizam diversos modos de pensar a depender do domínio em 

que se encontram, Mortimer (1996) defende o modelo de mudança de perfis conceituais, Neste 

modelo, as concepções alternativas dos alunos não são eliminadas no processo de ensino científico, 

elas sempre estão presentes de forma residual no aluno, de forma que ele mantém a velha 

concepção enquanto, gradualmente, incorpora elementos de uma nova concepção (MORTIMER, 

1996). 

Portanto, a visão de mundo ajuda a manter a ordem e o equilíbrio mental através da interação 

dialética entre os pressupostos existentes e as mudanças ambientais (COBERN, 2000). Assim, 

entende-se que o perfil conceitual do indivíduo permite diferentes formas de pensar, mesmo sendo 

contraditórias, convivam de modo estável na ecologia conceitual de uma única pessoa, uma vez que 

é possível utilizar diferentes modos de pensar em diversos domínios, já que uma nova concepção 

não necessariamente substitui ideias prévias e alternativas, ou seja, os significados “aceitos” e “não 

aceitos” são conscientemente diferenciados e aplicados devidamente de acordo com a situação 

(MORTIMER, 1996). 

É importante destacar que o pluralismo epistemológico proporciona mostrar aos alunos que a 

Ciência pode se valer de outros domínios de saberes, como também mostra o que a Ciência pode 

fazer que os outros domínios de saberes não podem (COBERN; LOVING, 2001). Não deve haver a 

tentativa de fazer com que os estudantes abandonem seus conhecimentos com o objetivo de ter a 

Ciência como única fonte de conhecimentos válidos, mas sim a oportunidade de que o aluno 

reconheça os domínios particulares de cada saber (BAPTISTA, 2010).  

Logo, esta demarcação de saberes é promovida através do diálogo, o qual mostra como as visões 

tradicionais são diferentes da científica. Esta prática pode ser realizada por meio da argumentação, 

posto que o debate em sala de aula desenvolve nos alunos a consciência crítica, a autonomia, a 

emancipação e a valorização das culturas (COBERN; LOVING, 2001; BAPTISTA, 2010; TAN, 

2011).  

Dentre as várias possibilidades de realizar um Ensino de Ciências pluralista, alguns autores sugerem 

a utilização dos saberes etnobiológicos para promover este diálogo (BAPTISTA, 2007; TRÉZ, 
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2011). As etnociências investigam o conhecimento das populações humanas sobre os processos 

naturais (DIEGUES, 2001), e dentre elas está a etnobiologia, que estuda a relação entre a natureza e 

o sistema de crenças do homem aos vários ambientes (POSEY, 1987). Segundo o autor, ela pode 

fornecer dados para a construção de uma política ecológica socialmente responsável, já que 

considera os conhecimentos científicos e populares, estabelecendo assim uma compreensão mútua 

dos interesses envolvidos.  

Desse modo, a seleção de etnoconhecimentos para serem inseridos no ensino de biologia, sendo 

respeitado o contexto do saber, faz um contraponto com a visão científica, contribuindo para 

ampliar a visão de mundo dos estudantes (TRÉZ, 2011). Esta seleção de conteúdos deve ser 

realizada, pois esta proposta não visa somente a introdução de determinadas práticas e conteúdos, 

como também não implica em dar conta de um universo vasto de saberes. O professor, selecionando 

alguns saberes pertinentes e situados no conteúdo que está sendo ministrado, respeitando os 

respectivos contextos de cada saber, já contrapõe o unicismo da visão científica, contribuindo para 

ampliação de possibilidades que contornam os saberes em relação à biologia. 

Baptista (2007), em sua dissertação de mestrado, realizou um estudo que objetivou investigar a 

contribuição da etnobiologia para o Ensino de Ciências no campo e avaliar intervenções 

pedagógicas baseadas no diálogo entre o conhecimento tradicional e o científico. Como resultado de 

pesquisa, a autora elaborou um material didático que continha um quadro no qual fazia uma 

comparação entre os conhecimentos cotidianos dos alunos com conteúdos que constavam em livros 

didáticos de biologia.   

Quando questionados acerca das diferenças encontradas entre o saberes tradicionais agrícolas e o 

conhecimento científico, os alunos pesquisados disseram que ampliaram seu conhecimento a partir 

do momento em que adquiriram o conhecimento científico, mas não romperam com seu 

conhecimento tradicional e que não abandonariam estes, já que esta é a forma como eles se 

comunicam com sua família e sua comunidade, como também são estes que permeiam a sua prática 

diária (BAPTISTA, 2007). 

Outros estudos tem mostrado que alguns valores de outras culturas apresentam conhecimentos fruto 

da relação direta das pessoas com a natureza que são bastante eficazes na sua preservação (EL-

HANI; SEPULVEDA, 2007). Para os autores, esses conhecimentos, denominados “conhecimento 

ecológico tradicional” (expressão internacionalmente conhecida como TEK – Traditional 
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Ecological Knowledge) são passados de geração a geração e podem contribuir para a construção de 

soluções para a crise ambiental. Logo, é necessário conhecer melhor a visão de conservação das 

populações tradicionais para ser parte de uma nova política de conservação ambiental (DIEGUES, 

2001). 

Isto se deve ao fato de que o saber ambiental deve surgir da problematização dos conhecimentos 

científicos através do seu entrelaçamento com conhecimentos não científicos, possibilitando a 

construção de uma nova racionalidade teórica, social e produtiva, que inclui novas teorias e novos 

instrumentos para reorientar o manejo produtivo da natureza, sustentada por valores (qualidade de 

vida, identidades culturais, sentidos da existência) que não aspiram serem considerados Ciência 

(LEFF, 1998, p. 231). 

Deste modo, ninguém está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que são impostos por 

suas próprias representações, linguagem ou cultura, posto que pensamos através de uma linguagem 

e organizamos estas ideias de acordo com sistemas condicionados por nossas representações e 

cultura (MOSCOVICI, 2003).  O saber ambiental não é algo dado aos alunos, mas sim construído a 

partir de suas “significações primárias”, considerando que este é inserido em um meio ideológico e 

social (LEFF, 1998), e é baseado nestas representações que as pessoas agem sobre seu meio 

(DIEGUES, 2001; REIGOTA, 1999b; 2004).  

A forma como as pessoas veem e se relacionam com a natureza são constituídas culturalmente, pois 

através dos artefatos culturais (vídeos, revistas, livros didáticos, televisão, dentre outros) são 

negociados significados à natureza, como também formas de nos relacionarmos com a mesma, de 

forma que se assume uma posição frente ao meio ambiente, não sendo necessariamente a intenção 

explícita de estes artefatos expressarem esta relação homem-ambiente (GUIMARÃES, 2007). 

Contudo, o Ensino de Ciências, geralmente, mostra dois enfoques: um que aborda domínio de 

conceitos e informações sem maiores significados, e um que alia a competência técnica a um 

compromisso político de superação dos problemas ambientais atuais, sendo necessário aliar a 

dimensão técnica (no sentido de conceitos e informações) à dimensão política, já que, para que a 

escola cumpra sua função educativa efetivamente, estes dois aspectos são indispensáveis (CUNHA, 

2006). 
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Em relação às significações sobre o ambiente natural, mais especificamente sobre a Caatinga, 

Maciel (2009) analisou as representações sociais que licenciandos e professores de Biologia da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco tem deste bioma. Foi verificado que as representações 

sociais estão centradas nas características físicas e vegetacionais do bioma, não enfatizando os 

aspectos econômicos, sociais e éticos da Caatinga, os quais poderiam contribuir para a conservação 

e medidas sustentáveis para o bioma. Concluiu-se que os resultados encontrados são reflexos dos 

programas das disciplinas que abordam superficialmente o bioma. O trabalho indica também que 

um dos problemas para a não valorização da Caatinga em sala de aula venha da formação dos 

docentes, pois a representação social do bioma não contempla questões sociais, econômicas e 

culturais, contribuindo para que em sala de aula estes aspectos também não sejam contemplados.  

Ainda sobre as representações sociais sobre o semi-árido, Castro (2008), em sua tese de 

doutoramento, realizou um trabalho de Educação Ambiental em uma área de Caatinga no Piauí. 

Dentre os resultados encontrados, destaca-se a discussão acerca do termo Caatingueiro. Ser 

Caatingueiro não é simplesmente aquele que vive na Caatinga, mas sim quem vive, agindo e 

interagindo com o ambiente, no entanto, para a maioria das pessoas, inclusive as que moram no 

bioma, o termo significa pobreza e analfabetismo (CASTRO, 2008).  Um dos professores da escola 

onde foi realizado o estudo de Castro (2008) ilustrou bem a dualidade do termo ao afirmar que não 

se sente catingueiro por ser alfabetizado e não ser pobre, mas se sente catingueiro no sentido de ser 

forte e batalhador que aprendeu a lidar com as adversidades da vida.  

Esta dualidade também foi encontrada no trabalho de Mendes (2009), em sua tese de doutorado, na 

qual estudou as representações sociais acerca de sertão dos moradores de Vitória da Conquista (BA) 

e seus arredores. Foi questionada aos moradores sua opinião sobre a classificação do município 

como localizado no sertão baiano e o porquê da opinião, buscando entender as relações entre 

território, lugar, memória e representações sociais para pensar nas relações de pertencimento que 

permeiam este território marcado por múltiplas representações. Vale ressaltar que se entende por 

pertencimento as relações de reconhecimento mútuo e sentimentos de adesão que faz com que as 

pessoas se sintam parte de um espaço-tempo (MOURÃO, 2005). Os resultados mostraram que a 

condição de ser ou não sertanejo é quase na mesma medida reforçada e negada, pois os sentidos 

atribuídos ao sertão estão permeados de ambivalências e multiplicidades, que envolvem aspectos 

econômicos, sociais, políticos e culturais.  
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Desta forma, podemos concluir que os estudos de Castro (2008) e Mendes (2009) corroboram no 

sentido de os moradores do sertão se identificarem com a cultura local, no entanto, rejeitam esta 

identidade em termos de estereótipos sociais e econômicos, criando uma dualidade na identidade 

local.  

Por fim, vale destacar que este trabalho defende uma postura pluralista epistemológica do ensino de 

Ciências, pois se acredita que os alunos podem conviver com os diversos saberes, aplicando-os de 

acordo com a situação em que melhor se adequar. Adotar uma postura pluralista epistemológica no 

ensino de Ciências de escolas rurais é uma forma de atender aos pressupostos da Educação do 

Campo, assim como a contribuições dos EC para a educação, uma vez que possibilita discutir 

questões relacionadas à comunidade e à região da escola, respeitando aspectos como identidade e 

cultura dos alunos.  
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CAPÍTULO 2: A CAATINGA EM LIVROS DIDÁTICOS DE CIÊNCIAS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 

Conforme discutido no capítulo um, os artefatos culturais (livros, filmes, jornais, programas de 

rádio e televisão) são fundamentais na construção dos significados dos sujeitos sobre determinado 

assunto (GUIMARÃES, 2007; CASTRO, 2008; VIEIRA, 2009).  

Logo, na escola, o livro didático ainda é o principal instrumento de trabalho dos professores 

(DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002; SILVA; SOUZA; DUARTE, 2009), 

tornando-os importante na formação de significados apresentados pelos alunos. Portanto, diante do 

papel fundamental do livro nas aulas, a seleção dos conteúdos pelos autores a serem inseridos nos 

livros didáticos podem reforçar estereótipos e preconceitos sociais, como também difundir erros 

conceituais (SILVA; SOUZA; DUARTE, 2009). 

Neste capítulo pretende-se mostrar como a Caatinga é retratada nas pesquisas acadêmicas e no livro 

didático. Em um primeiro momento, são discutidos dados produzidos através de pesquisas 

científicas sobre o bioma Caatinga que refletem a visão que os cientistas tem acerca deste ambiente; 

em seguida, analisam-se se os livros didáticos adotados em escolas do semiárido do estado de 

Sergipe quanto à abordagem do bioma Caatinga, e em caso positivo, quais aspectos e de que forma 

são abordados. Objetivou-se com os resultados buscar parte da compreensão das significações do 

bioma apresentadas pela professora de Ciências e os alunos da escola pesquisada.  

2.1 Metodologia adotada para análise dos livros didáticos 

Nesta etapa do trabalho serão analisados livros didáticos de Ciências do 7º ano, inclusive o livro 

didático de Ciências do 7º ano adotado na escola em que se realizou o estudo. 

A escolha dos livros se deu através da análise de dados disponíveis no site do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). Listaram-se os livros didáticos distribuídos pelo Programa 

Nacional do Livro Didático (PNLD) nas escolas estaduais localizadas nos 25 municípios do 

semiárido sergipano em 2012. Da listagem obtida, foram escolhidos os quatro mais utilizados nas 

51 escolas que receberam livros de Ciências pelo referido programa. 
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Em relação à estrutura dos textos e dos recursos visuais apresentados relativos ao bioma Caatinga, 

consideraram-se aspectos relacionados à estrutura do texto e ilustrações, adaptados da proposta de 

Vasconcelos e Souto (2003), os quais classificaram, de acordo com a adequação do conteúdo à 

série, os textos e recursos visuais como “fraco”, “regular”, “bom” e “excelente”. 

Quanto às informações científicas acerca do bioma Caatinga contidas nos livros analisados foram 

criadas as seguintes categorias: 

a) Categoria biológica 

Nesta etapa adaptou-se a metodologia de Sales e Landim (2009). Inicialmente, foram listadas todas 

as espécies biológicas que foram relacionadas à Caatinga encontradas dentro do conteúdo de 

Ciências. A partir disto, analisou-se a forma como essas espécies são abordadas (através do texto 

e/ou ilustrações); se estão acompanhadas de seu nome científico e/ou popular, se são nativas do 

Brasil e se esta informação é mencionada no texto, caso em que era analisado se o bioma e/ou 

região de origem da espécie é citado.  

b) Categoria cultural 

Foram analisados os fatores relacionados ao estilo e as condições de vida, como crenças, hábitos, 

alimentação, festejos, dentre outros fatores que surgiram. 

c) Categoria socioeconômica 

Inclui informações sobre o quantitativo da população, Grau de instrução, Índice de Mortalidade 

infantil, Trabalho infantil, predomínio de áreas rurais ou urbanizadas, acesso à água encanada e 

energia elétrica, meios de produção agropecuário e industrial. 

          d) Categoria conservação 

Busca analisar a apresentação de problemas ambientais enfrentados no bioma, como desmatamento, 

doenças mais frequentes, existência de sistemas de esgotamento sanitário e coleta de lixo. 

2.2 Análise da abordagem sobre a Caatinga nos livros didáticos  

Apesar de não ser o recomendado, o livro didático de Ciências ainda é utilizado como base para o 

planejamento do professor (MELO; URBANETZ, 2008). Vale ressaltar que o livro é um material 
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didático de apoio necessário, assim como vários outros tipos de materiais didáticos que podem 

contribuir para a melhoria da prática docente (BIZZO, 2009), no entanto, a prática do professor não 

deve ser baseada somente nele. 

Desse modo, considerando a importância do livro didático para a prática do professor e sua 

importância na formação das significações dos alunos, esta etapa do trabalho analisa os livros 

didáticos de Ciências do sétimo ano adotados em municípios do semiárido sergipano, com a 

finalidade de examinar o conteúdo quanto à existência de abordagem do bioma Caatinga, como 

também quais aspectos deste bioma são abordados, tais como em qual época ele é apresentado, se é 

demonstrada a sua diversidade biológica e estado de conservação, como também se são 

mencionados aspectos econômicos, sociais e culturais.  

2.2.1. Resultados e discussão 

a) Os livros utilizados no sertão sergipano 

A partir dos dados obtidos no site do FNDE (www.fnde.gov.br) foi possível elaborar a tabela 

abaixo. Nos 25 municípios listados para o semiárido sergipano, foi encontrada a ocorrência dos 

seguintes livros didáticos de Ciências para o sétimo ano: 

Tabela 4 - Ocorrência de livros didáticos de Ciências do 7º ano nos municípios do semiárido sergipano. 

Título do Livro didático Autoria 
No. de 

municípios em 
que ocorrem 

No. de escolas 
que adotaram 

Ciências: os seres vivos 
Carlos Barros e Wilson 

Paulino 
10 17 

Ciências Naturais: 
aprendendo com o 

cotidiano 
Eduardo Leite do Canto 10 12 

Projeto Radix: Ciências 
Leonel Delvai Favalli, 

Karina Alessandra Pessôa e 
Elisangela Andrade Angelo 

5 5 

Ciências: a vida na terra Fernando Gewandsznajder 4 5 

Perspectiva Ciências 
Ana Maria Pereira, 

Margarida Santana e 
Monica Waldhelm 

3 5 

Ciências integradas 

José Luiz Pedersoli, 
Jenner Procópio De 

Alvarenga, 
Wellington Caldeira Gomes 

, 
Moacir Assis d'Assunção 

2 2 
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Filho 
Ciências, Natureza e 

Cotidiano 
José Trivellato, Silvia 

Trivellato e M. Motokane 
2 3 

Construindo ConsCiências 
APEC – Ação e Pesquisa 
em Educação em Ciências 

1 1 

Ciências: atitude e 
conhecimento 

Maria Cecilia Guedes 
Condeixa 

1 1 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 b) Caracterização da amostra analisada 

Da amostra, escolheram-se os quatro livros mais adotados pelas escolas, que são: 1) Ciências: os 

seres vivos (BARROS; PAULINO, 2009); 2) Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano 

(CANTO, 2009); 3) Ciências: a vida na terra (GEWANDSZNAJDER, 2009); 4) Projeto Radix 

(FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2009). 

Destes, dois abordam a Caatinga enfatizando os aspectos biológicos, um abrange tanto aspectos 

biológicos quanto socioeconômicos e ambientais, e um não aborda de forma alguma o referido 

bioma. A seguir, são apresentadas as análises de cada livro individualmente. 

1) Ciências: os seres vivos (BARROS; PAULINO, 2009) 

O livro não faz nenhuma referência ao bioma Caatinga no seu conteúdo. Somente no glossário, 

localizado no apêndice do livro, na palavra biodiversidade, o referido bioma é colocado como 

exemplo (p. 267).  

Nesta seção, aspectos biológicos do bioma são abordados, como a fauna e a flora, que são 

exemplificados com cinco espécies de plantas e dez espécies animais. Informações como nome 

científico das espécies, se são nativas do Brasil ou do bioma Caatinga não são mencionadas. A 

única ilustração do livro que apresenta uma área de Caatinga é uma fotografia que tem como centro 

um cacto e árvores secas ao fundo, enfatizando o contraste entre o ambiente seco e a biodiversidade 

do bioma. Aspectos das categorias cultural, socioeconômica e ambiental não são contemplados. 

Dessa forma, em relação ao objetivo da análise, o livro faz uma abordagem insatisfatória da 

Caatinga, uma vez que somente a aborda em um de seus apêndices e o faz somente quanto às 

características biológicas. O único ponto positivo é que desmente o mito de um ambiente pobre em 

espécies, uma vez que o utiliza como exemplo de grande biodiversidade. 
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2) Ciências Naturais: aprendendo com o cotidiano (CANTO, 2009) 

O livro faz referência ao bioma Caatinga em dois momentos no conteúdo: o primeiro ao falar sobre 

a adaptação dos seres vivos ao ambiente (p. 5), e o segundo, ao tratar dos ecossistemas brasileiros 

(p.69; 75).  

Aspectos das categorias cultural, socioeconômica e ambiental não são abordados, enfatizando 

somente a categoria biológica, visto que as considerações feitas são relacionadas apenas às 

características físicas e das espécies animais e vegetais. O bioma é descrito como semelhante ao 

deserto e, quando comparado à Floresta Amazônica, afirma-se que ele possui muito menos espécies, 

transmitindo a ideia de um ambiente pobre em diversidade: 

A Floresta Amazônica tem uma exuberante variedade de formas de vida. Já a 

Caatinga do interior do Nordeste apresenta muito menos espécies. O que determina 

essa diferença? (p. 68) 

A Caatinga tem aspecto de deserto, e a seca, às vezes, pode durar anos (p.75) 

Em relação às espécies da Caatinga, o livro cita nove espécies, sendo duas de plantas e sete de 

animais. Novamente, informações como nome científico das espécies, se são nativas do Brasil ou 

do bioma Caatinga não foram mencionadas. Apresenta duas ilustrações: uma de cactos em solo 

rochoso e uma que mostra uma espécie de lagarto, denominado pelo autor com o termo genérico 

para um grupo de répteis, calango.  

A abordagem da Caatinga no livro é insatisfatória, uma vez que aborda somente aspectos biológicos 

e passa uma ideia de que o bioma é pobre em espécies.  

3) Ciências: a vida na terra (GEWANDSZNAJDER, 2009) 

O livro aborda as categorias biológicas, ambiental e socioeconômica da Caatinga, não 

contemplando somente a categoria cultural (p. 268 e 269). Em relação às espécies biológicas, foram 

citadas nove espécies de plantas e vinte espécies animais. No entanto, informações como nome 

científico das espécies, se é nativa do Brasil ou do bioma Caatinga não foram mencionadas. O livro 

apresenta ilustrações com fotografias de animais (tatu-bola, galo-de-campina e cascavel) e de 

cactos.  
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Na categoria conservação, enfatiza temas como o desmatamento e suas consequências, e como a 

desertificação ocorre, enfatizando a necessidade de preservação da vegetação natural (p. 269): 

A desertificação é um processo que destrói as terras agrícolas e férteis de regiões 

secas. A principal causa da desertificação é o uso excessivo e inadequado do solo 

para a produção agrícola, para a pecuária (um rebanho maior do que o suportado 

pelo solo) e para a extração de minérios (mineração). Com isso, o solo fica sem 

proteção contra a erosão, perdendo sua camada fértil e tornando-se estéril.  

Na página 271, em um texto complementar sobre desertificação, ele propõe medidas 

governamentais para o combate a este efeito, dentre elas o reflorestamento e assistência técnica aos 

agricultores, como também melhorar o nível de educação de toda a população (p. 271): 

Para reverter esse processo, é preciso que o governo promova o reflorestamento e a 

reconstituição da vegetação natural dessas regiões, invista em obras de captação de 

água e dê assistência técnica aos agricultores, além de melhorar o nível de 

educação de toda a população.  

Em relação à situação socioeconômica do bioma, o autor cita a importância das atividades 

agropecuárias e como estas atividades são prejudicadas pela escassez de água na região. Assim, 

medidas como a construção de açudes para regar pastos e plantações, e projetos de irrigação 

poderiam aumentar o potencial agrícola da região (p. 269):  

Embora o solo seja razoavelmente fértil e sirva para a agricultura e a pecuária, 

muitas plantações acabam secando por falta de chuvas. Por isso é necessário 

construir mais açudes (represas usadas para guardar a água da chuva, que depois 

servirá para regar pastos e plantações). A irrigação solo também é fundamental 

para que o potencial agrícola da Caatinga seja bem aproveitado.  

A partir de abordagens como esta é possível promover debates em sala de aula, ligando com a 

situação da região em que está inserida a escola, com a finalidade de discutir e conscientizar os 

alunos das possibilidades que existem e das responsabilidades dos governantes para com a 

comunidade. 

Nas sugestões de trabalho em grupo (p. 275), propõe a elaboração de um texto sobre os problemas 

atuais que afetam alguns dos biomas brasileiros, dentre eles a Caatinga. O autor sugere também que 
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o aluno identifique o bioma mais representativo da cidade e investigue quais as agressões que este 

bioma sofre, e quais as consequências que estas podem trazer para a população local e o que pode 

ser feito para evitar isso. Ainda dentro desta atividade, é solicitado que os alunos entrevistem alguns 

moradores perguntando por que eles acham importante preservar esse bioma e o que deveria ser 

feito para isso.  

Desse modo, esta atividade possibilita uma boa oportunidade de contextualização das condições do 

bioma da região do aluno, como a descoberta e reflexão dos problemas ambientais da sua região, 

promovendo uma educação ambiental formal contextualizada e politizada, como também permite a 

conversa entre a Ciência e outros saberes no sentido de promover melhores ações na conservação 

do ambiente. 

O livro aborda de forma satisfatória o bioma, uma vez que contempla quase todas as categorias de 

análise, como também possibilita ao professor propor atividades que problematizem as questões 

ambientais locais e a reflexão de problemáticas econômicas e sociais. 

4) Projeto Radix (FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2009) 

O livro não faz nenhuma referência ao bioma Caatinga. Ao tratar de ecossistemas terrestres e 

biomas brasileiros, destaca somente a Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal, Manguezal, 

Cerrado e Floresta de Araucárias (p.13), e ainda quando faz referência a ambientes secos, menciona 

áreas desérticas na Arábia Saudita (p. 258). Plantas características da Caatinga, como os cactos 

coroa-de-frade e mandacaru, foram citados no tópico que aborda as folhas modificadas em forma de 

espinhos (p. 235), no entanto, não é feita nenhuma referência ao ecossistema brasileiro no qual são 

encontrados. 

Em relação ao objetivo da análise, o livro faz uma abordagem insatisfatória da Caatinga, uma vez 

que não menciona o bioma em momento algum.  

c) Aspectos gráficos e textuais 

Quanto à avaliação da estrutura dos textos e dos recursos visuais apresentados relativos ao bioma 

Caatinga, os livros obtiveram uma classificação satisfatória no geral (tabela 5). Vale ressaltar que o 

livro 4 (FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2009) não participou desta avaliação por não mencionar 

em nenhum momento o bioma Caatinga. 
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As estruturas dos textos dos livros apresentam-se claras e coerentes, mas precisam de atualização 

com as informações obtidas com pesquisas científicas recentes. Quanto aos textos complementares, 

somente o livro 2 (CANTO, 2009), adotado pela escola em estudo, não possui.  

Quanto às ilustrações, os livros apresentam ilustrações de qualidade regular, mas que se relacionam 

com o conteúdo dos textos apresentados e com informações verdadeiras. Em relação à diagramação 

das figuras, o livro 3 (GEWANDSZNAJDER, 2009) apresenta uma disposição de ilustrações fraca, 

sendo os demais livros classificados como bom (livro 1 - BARROS; PAULINO, 2009) e excelente 

(livro 2 - CANTO, 2009).  

Apesar de o livro 4 (FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2009) não parecer nesta etapa da análise, 

vale destacar um ponto em relação às figuras utilizadas pelos livros didáticos. O uso de imagens de 

paisagens e espécies estrangeiras substituindo as paisagens brasileiras não é interessante (SILVA; 

CAVASSAN, 2005), como acontece no livro 4 (FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2009) ao 

representar ambientes secos com os desertos na Arábia Saudita. Os autores ressaltam que o uso de 

imagens estrangeiras não deve ser proibido, uma vez que os alunos não devem ter conhecimento 

somente do que pertence à sua região, no entanto, há momentos adequados para a utilização destas 

imagens, ao considerarmos o conteúdo e o contexto trabalhado.  

Todos os livros são satisfatórios quanto à oportunidade de contextualização, mas em relação ao grau 

de inovação, somente o livro 3 (GEWANDSZNAJDER, 2009) é classificado como satisfatório.  

Tabela 5 - Avaliação dos quatro livros didáticos mais utilizados no semiárido sergipano quanto à estrutura do 
texto e ilustrações em relação ao bioma Caatinga. 

Parâmetro Fraco Regular Bom Excelente 
Clareza do texto 

(definições, termos, etc.) 
  L3 L1, L2 

Nível de atualização do 
texto 

 L2 L1, L3  

Grau de coerência entre as 
informações 

apresentadas (ausência de 
contradições) 

   L1, L2, L3 

Apresenta textos 
complementares? 

L2   L1, L3 

Qualidade das ilustrações 
(nitidez, cor, etc.) 

 L1, L2, L3   

Grau de relação da 
ilustração com as 

informações 

 L1 L2, L3  
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contidas no texto 
Inserção da ilustração ao 

longo do texto 
(diagramação) 

L3  L1 L2 

Veracidade da informação 
contida na 
Ilustração 

  L3 L1, L2 

Possibilidade de 
contextualização 

  L1 L2, L3 

Grau de inovação 
(originalidade/criatividade) 

L1, L2   L3 

Fonte: Elaborada pela autora. 
Legenda: L1 - Ciências: os seres vivos (BARROS; PAULINO, 2009); L2 - Ciências Naturais: aprendendo 
com o cotidiano (CANTO, 2009); L3 - Ciências: a vida na terra (GEWANDSZNAJDER, 2009); L4 - Projeto 
Radix (FAVALLI; PESSÔA; ANGELO, 2009).  
 

2.3 A Caatinga no meio acadêmico 

Nesta etapa do estudo são discutidas as pesquisas acadêmicas voltadas para o bioma Caatinga de 

caráter biológico, socioeconômico, cultural e do ponto de vista da conservação.   

A Caatinga é um bioma característico da região nordeste do Brasil, que ocupa uma área de 844.453 

km2 (IBGE, 2004), o que corresponde a 9,92% do território do país, onde vivem 23 milhões de 

brasileiros (AB’SABER, 2003).  

Apesar de o bioma impor vários fatores limitantes aos recursos hídricos, aos seus habitantes e à 

economia (AB’SABER, 2003), a alta incidência luminosa e a alta temperatura (média entre 25 e 

30°) não são fatores limitantes ao crescimento dos vegetais da Caatinga, como também não são a 

causa de maior variabilidade (SAMPAIO, 2010), ao contrário da disponibilidade de água e 

nutrientes no solo, que se tornam obstáculos limitantes aos seres que habitam o local. No entanto, 

quando ocorrem as primeiras chuvas, a combinação de água no solo e a forte luminosidade restaura 

rapidamente a funcionalidade da fotossíntese e as plantas reverdecem irregulares e concentradas em 

algumas épocas do ano, como também pela variedade de solos, que possuem maior ou menor 

capacidade de reter água das chuvas, devido às diferentes profundidades e texturas (SAMPAIO, 

2010).  

Em relação à pluviosidade, de 50 a 70% das chuvas ocorrem em três meses consecutivos, 

constituindo uma sazonalidade muito forte ao ambiente (PRADO, 2008). A disponibilidade de água 

varia bastante de acordo com o tempo e localidade, e é afetada pela interceptação de frentes úmidas 

devido à disposição de suas montanhas, que ocasiona a perda de força destas frentes, causando 

chuvas irregulares e concentradas em algumas épocas do ano; como também pela variedade de 
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solos, que possuem maior ou menor capacidade de reter água das chuvas, devido às diferentes 

profundidades e texturas (SAMPAIO, 2010).   

Dessa forma, nos solos com menos de um metro de profundidade, o estoque de água dura somente 

por poucas semanas; em solos com vários metros de profundidade, o estoque de água pode durar 

alguns meses, possibilitando que a planta não passe por stress hídrico (SAMPAIO, 2010).  

Entretanto, diferentemente de outras áreas semiáridas do mundo, todos os rios do nordeste, em 

alguma época do ano, chegam ao mar, o que resulta na inexistência de salinização excessiva, 

somente encontradas em pequenas manchas ou riachos curtos (AB’SABER, 2003).   

A vegetação é uma das características marcantes do ambiente. É formada por árvores, arvoretas e 

arbustos decíduos na época seca, que geralmente possuem espinhos ou acúleos, e as ervas são quase 

todas anuais, caracterizadas por cactáceas e bromeliáceas (RIZZINI, 1997). Devido ao ambiente 

seco, estas plantas possuem adaptações morfológicas, anatômicas, fisiológicas e ecológicas 

diferenciadas (FERNANDES, 2006).   

O referido bioma está bastante degradado e não é valorizado como deveria, posto que é a região 

natural brasileira menos estudada (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2008).  Isto se deve ao fato de 

existir três mitos a respeito da biodiversidade da Caatinga, o de que seja: 1) homogênea, 2) pobre 

em espécies e endemismos, e 3) pouco alterada (SILVA et al., 2003).  

Em relação ao primeiro e segundo mito, pesquisas mostram que a Caatinga é a mais rica das 

florestas secas da América do Sul, visto que apresenta hábitats numerosos e variados, com 437 

espécies listadas, 14 gêneros e 183 espécies endêmicas para o bioma (PRADO, 2008). 

Embora a ideia que prevalece é de um bioma pobre em biodiversidade, inclusive em Sergipe, as 

pesquisas acadêmicas sobre a riqueza de espécies da Caatinga já apresentam bastante dados: em 

relação à flora, Ferreira (2011) encontrou 176 espécies de plantas em Poço Verde, Machado (2011) 

encontrou 47 espécies botânicas na área de Caatinga da Serra da Guia, Silva (2011) encontrou 173 

espécies e Nogueira-Junior (2011) encontrou 93 espécies na Serra dos Macacos, município de 

Tobias Barreto.  

A partir de dados obtidos no site da Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/index), 

atualizado em 2012, é possível fazer um comparativo que ilustra esta riqueza botânica do bioma em 

Sergipe através da comparação com a Mata Atlântica, o qual possui grande riqueza de espécies 

conhecida pelo público em geral: 

 

 



40 
 

Tabela 3: Quantitativo de espécies e gêneros botânicos nos biomas do estado de Sergipe. 

Domínio Quantidade de gêneros Quantidade de espécies 

Estado de Sergipe 497 1035 

Mata Atlântica 474 841 

Caatinga 426 717 

Fonte: http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2012/index 

 Em relação à riqueza da fauna, Freitas (2010) registrou 10 espécies de mamíferos não voadores e 

66 espécies de aves em uma área no município de Porto da Folha, dentre estas, três espécies são 

endêmicas da Caatinga. Aguilar (2010) encontrou 82 espécies de aves na Serra da Guia, Rocha 

(2010) encontrou 18 espécies de morcego na Serra da Guia e Soares (2012) 15 espécies na Serra 

dos Macacos. Rocha (2012) encontrou 14 espécies de lagartos no Monumento Natural Grota do 

Angico, entre os municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco.  

Desse modo, é possível observar que a riqueza biológica da Caatinga sergipana é muito grande, 

apesar de ainda faltarem muitos grupos taxonômicos a serem estudados. No entanto, essas 

informações parecem não chegar à sociedade, inclusive nas escolas.  Existe pouca ênfase na 

divulgação de pesquisas sobre a Caatinga na mídia pela pouca demanda de informações solicitadas 

aos pesquisadores pelos veículos de comunicação (SOUSA HAYASHI; SILVA; GONÇALVES 

2010). 

Quanto ao terceiro mito, este bioma já sofreu bastante com atividades de grande impacto ambiental 

no país. Cerca de metade da paisagem de Caatinga já foi deteriorada pela ação do homem, sendo 

que 15 a 20% do bioma estão em alto grau de degradação, com risco de desertificação (WWF 

Brasil). Segundo Alves, Araújo e Nascimento (2008), nos últimos quinze anos aproximadamente 40 

mil Km2 do bioma se transformaram em deserto devido à interferência humana, fato que leva à 

perda de espécies únicas, à eliminação de processos ecológicos chaves e à desertificação (LEAL; 

TABARELLI; SILVA, 2008). 

Em Sergipe, a situação de conservação do referido bioma é preocupante, uma vez que de uma lista 

de 25 municípios que apresentam a vegetação mais degradada do estado, 18 estão inseridos neste 

bioma (LEMOS, 2001). Existem muitos municípios situados em áreas de Caatinga, fator que leva 

este ambiente natural a ocupar 49% do estado (Figura 3), dos quais seis estão em áreas de 

desertificação, sendo eles: Poço Redondo, Canindé do São Francisco, Nossa Senhora da Glória, 

Monte Alegre, Gararu e Porto da Folha (SEMARH, 2010).  
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Figura 1: Mapa do estado de Sergipe com as mesorregiões climáticas. 
 Fonte: Seplantec/SRH (2004). 

Esta interferência na vegetação de Caatinga se dá principalmente pelas atividades econômicas 

desenvolvidas na região, conforme informações do IBGE que estimaram que a área da Caatinga 

coberta por atividades agrícolas corresponde a 27,47% e se estendem praticamente por toda a área 

(CASTELLETTI et al., 2008). O semiárido nordestino continua com a predominância de grandes 

latifúndios, no entanto, áreas de pastagens vem perdendo espaço para grandes cultivos comerciais 

como soja e cana de açúcar para produção do etanol, o que de fato ocorreu em Sergipe, já que entre 

1996 e 2006, houve uma perda de 18% das pastagens para áreas cultivadas (PAUPITZ, 2010). 

Devido à seca, as atividades econômicas da região são prejudicadas, no entanto fazem-se 

adaptações para que as famílias possam sobreviver nestes períodos. Ab’Saber (2003) descreve a 

agricultura de sequeiros, que ocorre devido aos longos períodos de seca, os rios secam, sendo o leito 

destes utilizados para a produção agrícola, principalmente de produtos alimentares básicos 

(mandioca, milho e palmas forrageiras). O leito seco do rio, que possui água por baixo das areias de 

seu leito seco, também fornece água para o uso doméstico através da exploração de poços. Aliado a 

isso, a prática de pastoreio extensivo, ou seja, criação de animais sem confinamento 

permanentemente, ainda predomina na região como principal atividade econômica das famílias 

(AB’SABER, 2003).   
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Dentro da economia agropecuária da região semiárida, o setor mais afetado pela seca é a economia 

familiar de subsistência (VASCONCELOS, 2002). Uma análise da economia do semiárido de 

Pernambuco, a partir de dados estatísticos do IBGE, realizada por Sampaio e Sampaio (2002), 

aponta a falta de perspectiva da agricultura de sequeiro e do modelo atual de pecuária, baseado nos 

baixos índices de produção por hectare, não sendo possível competir com outras regiões do país. 

Assim, a agricultura tradicional de milho e feijão, e a pecuária extensiva estão condenadas a ocupar 

pequenas manchas de maior produtividade, em vales férteis (SAMPAIO; SAMPAIO, 2002).  

Entretanto, quando se trata da agricultura irrigada, o cenário muda drasticamente, onde fruticulturas 

estão bem estabelecidas, com parte da produção voltada para exportação (SAMPAIO; SAMPAIO, 

2002). Assim, é fácil perceber como medidas de investimento na infraestrutura da economia da 

região transformaria bastante o cenário atual. 

No entanto, as políticas públicas voltadas para a agropecuária de subsistência tem contribuído para 

a manutenção de práticas tradicionais insustentáveis do ponto de vista ambiental, que acarretam 

sobreuso dos recursos naturais e maximiza as fragilidades ambientais já conhecidas, como a 

desertificação, de forma que são necessárias políticas públicas que modernizem a produção 

agropecuária de subsistência, como a cultura irrigada, como também investimentos em atividades 

não agrícolas, visando modificar o padrão de degradação ambiental existente e aproveitar as 

potencialidades naturais existentes (VASCONCELOS, 2002).  

Dessa forma, uma atividade que vem apresentando um grande potencial é o turismo (SAMPAIO; 

SAMPAIO, 2002). Trabalhos acadêmicos mostraram como o sertão do país tem um rico patrimônio 

natural, cultural e arqueológico, deve ser estimulada uma atividade econômica que proporciona 

renda às famílias sertanejas, desenvolvimento econômico sustentável da área e preservação e 

valoração da identidade cultural do sertanejo (SEABRA, 2003).  

Contudo, o tamanho da população é também um aspecto único da Caatinga, sendo a região 

semiárida mais povoada do mundo (população aproximada de 23 milhões), com alta taxa de 

fertilidade humana, e que se estende por toda a área, apesar das condições adversas, o que contrapõe 

outras áreas secas, nas quais as pessoas se concentram nos oásis e tem um drástico controle de 

natalidade (AB’SABER, 2003).  

No entanto, esse grande quantitativo de pessoas e as dificuldades do ambiente resultam no 

fornecimento de mão de obra barata e pouco exigente para outras regiões do país (AB’SABER, 

2003). A retenção de parcela da população na região, principalmente a parcela mais idosa e a mais 

jovem, é realizada através de programas de transferência de renda governamentais, que funcionam 
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como rendas complementares à atividade econômica, através pensões, aposentadorias, programas 

sociais e do fundo de participação dos municípios (SAMPAIO; SAMPAIO, 2002; 

VASCONCELOS, 2002). 

Esta população numerosa culmina no surgimento de pequenas e médias cidades sertanejas com 

expressão regional, que apoiam o meio rural, com funções de comércio (grandes feiras), educação 

superior, política, lazer e manutenção da cultura popular sertaneja, a exemplo: Campina Grande 

(PB), Feira de Santana (BA), Mossoró (RN), Caruaru (PE) (AB’SABER, 2003).  

Nestas cidades, as festas juninas, religiosas e as feiras regionais são expressões da identidade 

cultural do nordestino (SEABRA, 2003). Em Sergipe, a identidade cultural do sertanejo é bem 

expressa em festejos como as festas juninas e as vaquejadas (MENEZES; ALMEIDA, 2008; 

ROCHA; AZEVEDO; ANDRADE, 2009).  

Nas festas juninas são celebrados os santos do mês de junho (Santo Antônio, São João e São Pedro), 

sendo estas festas caracterizadas pela música, dança, vestuário, comidas e os fogos de artifício 

(barcas de fogo, guerras de buscapé e espada, bacamarteiros) (ROCHA; AZEVEDO;  ANDRADE, 

2009). Já a vaquejada é uma festa que tem como origem a procura e captura de bovinos na Caatinga 

por vaqueiros, de modo que, com o tempo, o trabalho tornou-se entretenimento, momento de 

confraternização e competição, envolvendo até premiações aos vencedores dos jogos (MENEZES; 

ALMEIDA, 2008).    

Por conseguinte, esta população numerosa também influencia na conservação do bioma. Apenas 

3,56% da Caatinga estão protegidos por unidades de conservação federais (16) e destes, apenas 

0,87% em unidades de proteção integral, ou seja, parques nacionais, reservas biológicas e estações 

ecológicas (SILVA et al., 2003),  e além destas, existem mais sete estaduais, localizadas nos estados 

da Bahia e Rio Grande do Norte (TABARELLI; SILVA, 2008). 

Em Sergipe, existem 15 unidades de conservação, destas seis são de proteção integral e nove de uso 

sustentável (SILVA; SOUZA, 2009).  Na Caatinga sergipana, existem apenas duas unidades de 

conservação, ambas de proteção integral: o Monumento Natural Grota do Angico (entre os 

municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo) e o Parque Natural Municipal Lagoa do 

Frio (município de Poço Redondo) (SILVA; SOUZA, 2009).  Assim, medidas voltadas para 

preservação e revitalização de áreas e para a EA são fundamentais e urgentes. 

Os critérios de seleção de áreas de proteção da Caatinga são baseados em estudos multidisciplinares 

e em processo participativo de decisão, no qual a seleção é realizada com base no conhecimento de 

cientistas e de membros dos mais diferentes grupos da sociedade civil (TABARELLI; SILVA, 
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2008). Dentre os critérios científicos utilizados para definir áreas prioritárias para conservação estão 

a riqueza de espécies e registro de espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção (OLIVEIRA ET 

AL., 2008), que representa a importância biológica, aliado à integridade dos ecossistemas e 

oportunidades para ações de conservação da biodiversidade (TABARELLI; SILVA, 2008).  

Em um estudo realizado por Silva, Tabarelli e Fonseca (2003) foram identificadas 82 áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade da Caatinga, que, se preservadas, cobririam um 

total de 59,4% do bioma. Elas foram classificadas em de extrema importância biológica (27 áreas), 

muito alta importância (12), alta importância (18) e insuficientemente conhecidas (25), mas de 

provável importância. 

Ainda neste estudo, outros dados a destacar foram o elevado número de áreas das quais pouco se 

conhece, enfatizando a necessidade de um programa especial de fomento para o inventário 

biológico desse bioma, assim como o fato de a indicação de Proteção integral foi a ação mais 

recomendada para a maioria (54,8%) das áreas prioritárias.  

Para Sergipe, indicaram-se três áreas para a conservação: uma no município de Monte Alegre, 

indicada pela presença de aves, mamíferos e invertebrados interessantes à conservação; uma em 

Itabaiana, indicada pela flora e pela presença de répteis e anfíbios; uma localizada em Canindé do 

São Francisco e Poço Redondo, indicados pela flora, répteis, anfíbios e invertebrados.  Além disso, 

uma área do município de Lagarto, a Serra da Miaba, foi indicada como área de provável 

importância que necessita de mais estudos (SILVA; TABARELLI; FONSECA, 2003) 

Vale destacar também a importância da adoção de um critério econômico, de forma complementar 

aos critérios ambientais, biológicos ou geográficos, para aumentar a eficiência da gestão ambiental, 

reforçando a dimensão humana nesta gestão (ORTIZ; MOTTA, 2002). Neste sentido, em projetos 

de EA formal é importante abordar as questões sociais, econômicas e culturais envolvidas nas 

problemáticas ambientais mais urgentes para que seja possível promover debates mais consistentes 

acerca de que medidas podem ser tomadas para a solução dos problemas.  

Dessa forma, observou-se que o meio acadêmico já possui bastante informação quanto às riquezas e 

problemas do bioma, valorizando e discutindo sua preservação ambiental e desenvolvimento 

econômico. No entanto, há pouca ênfase na divulgação dos resultados da pesquisa sobre a Caatinga 

na mídia devido: 1) ao pouco interesse dos pesquisadores em popularizar os resultados de sua 

pesquisa, priorizando meios científicos de divulgação (congressos e periódicos, por exemplo) e 
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produções técnico-didáticas (manuais e cartilhas, por exemplo); 2) dificuldade de tradução do 

discurso técnico-científico para uma linguagem acessível ao público leigo; 3) incompatibilidade do 

discurso científico que prima pelo rigor, objetividade e clareza dos dados com o discurso midiático, 

que geralmente é sensacionalista e superficial; 4) a mídia não demonstra interesse pela pesquisa, 

não procurando os pesquisadores para entrevistas ou para buscar informações (SOUSA; 

HAYASHI; SILVA; GONÇALVES, 2010).  

 
2.4 Considerações finais 

É importante que o livro de Ciências aborde as características do bioma da região para que 

possibilite ao professor a contextualização com as características biológicas e os problemas 

ambientais locais. Nos livros 1 (BARROS; PAULINO, 2009), 2 (CANTO, 2009) e 4 (FAVALLI; 

PESSÔA; ANGELO, 2009), se viu como a Caatinga é ignorada ou abordada superficialmente em 

relação à sua riqueza de espécies e adversidades ambientais.  A ênfase em aspectos naturais também 

é preocupante, uma vez que não proporciona uma discussão em sala das outras problemáticas que 

envolvem o ambiente, que influenciam na formação cidadã dos alunos, que são necessárias à 

alfabetização científica (CHASSOT, 2003; 2006).  

No entanto, observou-se com o livro 3 (GEWANDSZNAJDER, 2009) que é possível abordar o 

bioma em seus diversos aspectos, propiciando ao professor a contextualização dos conteúdos. Em 

um texto de cinco parágrafos e algumas figuras, conjuntamente com um pequeno texto 

complementar e sugestões de atividade em grupo, o autor propicia e estimula o professor a abordar 

as questões locais; e caso estas informações não sejam conhecidas pelo professor, ele sugere formas 

de levantar estes dados. Infelizmente, este livro só é adotado por cinco escolas da Caatinga 

sergipana (ver tabela 4). 

É responsabilidade do professor escolher o melhor material possível disponível de acordo com a 

realidade de sua escola para que a utilização deste material venha a constituir um apoio efetivo à 

sua prática, de forma que ofereça informações corretas e adequadas à realidade de seus alunos 

(BIZZO, 2009). Dessa forma, é possível concluir que o cuidado na escolha do livro didático de 

Ciências é fundamental, posto que, em muitos casos, ele funciona como documento base para 

nortear decisões a respeito de seleção de conteúdos, a sequência didática, as atividades e a avaliação 

a serem ministrados em escolas rurais do alto sertão sergipano, conforme encontrado em um dos 

municípios por Cardoso e Araújo (2012a). 
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 A escolha de um livro que aborde as questões regionais de forma que possibilite o professor 

desenvolver atividades contextualizadas é importante para um ensino de Ciências que forma 

cidadãos conscientes e atuantes no ambiente em que vivem.  

Vale ressaltar que a comunidade científica sergipana já possui bastantes informações sobre a 

riqueza biológica e cultural, como também o potencial econômico da Caatinga. Entretanto, estas 

informações não são inseridas nos livros didáticos, nem chegam por outros meios adequados nas 

escolas. As razões para este fato, discutidas anteriormente neste capítulo, indicam que deve haver 

políticas de incentivo a estes pesquisadores de levar a informação às escolas, que pode ser através 

de eventos, materiais didáticos, cursos de formação continuada para professores, atividades de 

extensão universitária, dentre outros meios.  
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CAPÍTULO 3: OS SIGNIFICADOS DE CAATINGA PARA OS SUJEITOS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Introdução 

Neste estudo abordaram-se as necessidades de adaptações do currículo formal em escolas de áreas 

rurais de forma a construir uma prática pedagógica voltada para as questões locais, respeitando e 

trabalhando em conjunto com os saberes e costumes da comunidade, conforme recomenda o 

movimento de educação do campo. 

Dessa forma, discutiram-se as contribuições dos Estudos Culturais para uma educação que 

considere as relações sociais, econômicas, políticas e culturais que permeiam o relacionamento da 

escola com a sociedade, de forma a estreitar esta relação e cumprir um dos objetivos da educação 

formal. Trazer estas implicações para o Ensino de Ciências envolve discutir como o conhecimento 

científico vem sendo abordado nas escolas e como este pode abranger os aspectos ressaltados pelos 

Estudos Culturais, posto que as relações entre a sociedade e a natureza também envolvem questões 

relacionadas com economia, política e cultura.  

Daí a necessidade de se discutir as significações que as pessoas tem da natureza: como estes 

significados são construídos e como podem ser desconstruídos e reconstruídos a partir de discussões 

que atentem os alunos para as relações culturais e políticas que cercam suas relações com o 

ambiente natural? 

O objetivo deste capítulo é discutir as significações que alunos e a professora de Ciências da escola 

escolhida para a realização do trabalho, situada em uma área rural do alto sertão sergipano, 

apresentaram sobre o bioma Caatinga durante a pesquisa.  

Para tanto, além de basear as discussões levantadas no referencial teórico deste estudo, 

compararam-se os resultados encontrados com trabalhos realizados sobre outros biomas, como a 

Mata Atlântica (SCHWARZ; SEVEGNANI; ANDRE, 2007; MAGALHÃES-JÚNIOR; 

TOMANIK, 2012) e o Manguezal (BARCELLOS et al, 2005), com estudos sobre as representações 

sociais de nordeste (VIEIRA, 2009) e mais especificamente sobre sertão e Caatinga (CASTRO, 

2008; MENDES, 2009; CASTRO, 2010). 
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De modo a organizar as discussões, o presente capítulo estruturou-se da seguinte maneira: em um 

primeiro momento, apresentaram-se os procedimentos metodológicos relativos a este estudo de 

caso; logo após, os resultados foram apresentados e discutidos de acordo com as categorias de 

análise definidas pela autora. 

3.1 Procedimentos metodológicos 

Nesta etapa foram expostos os procedimentos metodológicos que direcionaram esse estudo rumo à 

compreensão do problema de pesquisa, sendo, portanto, disposta na seguinte estrutura: abordagem 

metodológica, critérios de escolha de casos, caracterização do município, da escola estudada e dos 

sujeitos de pesquisa, além das técnicas de coleta e análise de dados adotados. 

A abordagem metodológica adotada neste trabalho é a qualitativa, pois se pretende abranger os 

aspectos emocionais e pessoais envolvidos nas questões pesquisadas, uma vez que a pesquisa 

qualitativa trabalha os motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes dos entrevistados (MINAYO, 

2007). Este tipo de pesquisa considera as diversas perspectivas e contextos sociais relacionados à 

questão pesquisada, visto que, na coleta de dados, a subjetividade e as reflexões do pesquisador e 

dos pesquisados são parte da pesquisa (FLICK, 2009), de forma que a pesquisa parte de questões 

amplas que vão sendo elucidadas no decorrer da investigação e pode ser conduzido por meio de 

diferentes procedimentos de coleta (GODOY, 1995). 

Dentre as estratégias qualitativas, a escolhida foi o estudo de caso, já que o objetivo é realizar um 

estudo aprofundado sobre um indivíduo ou fenômeno. Este método focaliza acontecimentos 

contemporâneos de fenômenos individuais, organizacionais, sociais, políticos e de grupo, e é o tipo 

mais usado para responder questões “como” e “por quê” certos fenômenos ocorrem, quando há 

pouca possibilidade de controle dos eventos estudados ou quando o foco de interesse é sobre temas 

atuais (YIN, 2005). Assim, adota um enfoque exploratório e descritivo; e atenta para novos 

elementos e dimensões que podem surgir no trabalho (GODOY, 1995). 

Neste método, os procedimentos de coleta de dados mais utilizados no estudo de caso são 

observação, análise de documentos, entrevistas e histórias de vida (GIL, 1991), como também pode 

se utilizar fotos, desenhos, colagens ou qualquer outro tipo de material que auxilie na transmissão 

do caso (GODOY, 1995). Desse modo, a ênfase está na qualidade dos dados, pois devido à 
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profundidade do trabalho, o problema é percebido como um todo, evitando que as conclusões sejam 

baseadas nas ideias do pesquisador (LEITE, 2008).  

A desvantagem principal do estudo de caso é o fato de que os conhecimentos produzidos por este 

método dificilmente podem ser considerados para outras situações e/ou localidades (LEITE, 2008; 

GIL, 1991). No entanto, o propósito deste tipo de investigação não é a generalização dos resultados 

para os indivíduos ou locais fora daqueles em estudo, uma vez que o importante é a descrição 

específica e os temas desenvolvidos no contexto de um local específico, enfatizando 

particularidade, em vez de generalização (CRESWELL, 2003).  

Em alguns momentos da pesquisa foram utilizados aspectos quantitativos, que são permitidos para 

aclarar algum aspecto da pesquisa, no entanto, geralmente, o tratamento estatístico não é sofisticado 

nestes casos (GODOY, 1995). 

Outra característica marcante do estudo de caso é flexibilidade da pesquisa, pois durante seu 

desenvolvimento podem surgir novos temas na investigação (LEITE, 2008), e, em muitos casos, os 

novos aspectos podem ser mais relevantes para a resolução do problema do que os considerados 

anteriormente (GIL, 1991). 

Aspectos mais relevantes do que os pensados anteriormente foram encontrados nesta pesquisa ao 

coletar os primeiros dados em campo. Primeiramente, um dos objetivos era encontrar relações que 

poderiam ser estabelecidas entre os conhecimentos tradicionais e os científicos que são trabalhados 

no ensino de Ciências de escolas rurais através de conteúdos de botânica e ecologia. No entanto, ao 

realizar os procedimentos de coleta de dados acerca da percepção da professora de Ciências e 

alunos sobre o ambiente natural, percebeu-se que a compreensão da relação destes alunos com a 

Caatinga seria fundamental para basear práticas pedagógicas no ensino de Ciências com a 

finalidade de promover o diálogo entre os saberes pretendidos anteriormente.   

Assim, alterou-se o enfoque do estudo, que antes procurava estabelecer relações entre a 

etnobiologia e o ensino de Ciências, agora prioriza as significações apresentadas pelos indivíduos 

sobre o ambiente natural de forma a discutir relações entre conhecimento científico, identidade 

social e saberes cotidianos.    

3.1.1 Critérios de escolha do caso 
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A escolha da escola de estudo se deu considerando os seguintes critérios: 

1. Diferentes tipos de relações com a natureza por estar situada em comunidades com 

características sociais e culturais distintas das escolas urbanas;  

2. A necessidade de contextualização dos conteúdos do currículo formal de Ciências na 

educação do campo; 

3. A escola ser localizada dentro da área do bioma Caatinga, por ser este carente de 

estudos relacionados ao Ensino de Ciências, como também por seu avançado estado 

de degradação aqui no estado.  

Dentre os municípios que estão na Caatinga sergipana, foi o escolhido o município de Nossa 

Senhora da Glória, por ser o que mais se aproxima da realidade pessoal da autora, uma vez que 

possui família na região, fator que facilita o acesso à escola e o contato com os sujeitos da pesquisa. 

3.2 Caracterização socioambiental de Nossa Senhora da Glória – SE 

Esta pesquisa foi realizada em uma escola da área rural do município de Nossa Senhora da Glória, 

no norte do estado de Sergipe. Este município dista 126 km da capital do estado, Aracaju, e está 

localizado na microrregião Agreste do Sertão do São Francisco e possui uma extensão de 756 Km2. 

Seu regime hidrográfico está inserido nas bacias do Rio São Francisco e Rio Sergipe 

(MENDONÇA; SILVA, 2002). 

O município limita-se ao norte com os de Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha; ao sul, com 

Carira, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel do Aleixo; ao leste, com os municípios de Gararu, 

Feira Nova e Graccho Cardoso e ao oeste, com parte do município de Carira e com o estado da 

Bahia (Figura 1). Além da sede, possui 71 povoados, dos quais se destacam o Angico, Aningas, 

Lagoa Bonita, Nova Esperança, São Clemente, Quixaba e Lagoa grande 

(CASACIVIL.SE.GOV.BR).  

A cidade apresenta uma população estimada em 30.804 habitantes (IBGE Cidades, 2009). O 

principal produto cultivado é o milho (IBGE Cidades, 2009), mas outros produtos também são 

produzidos, tais como mandioca, feijão, algodão e fava (MENDONÇA; SILVA, 2002), 

tradicionalmente marcada pela presença de grandes propriedades improdutivas (SILVA, 2004).   
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Entretanto, a criação de animais, como bovinos, suínos, eqüinos e caprinos, também é 

representativa na economia local, e, o setor industrial, destaca-se a produção de derivados do leite 

(MENDONÇA; SILVA, 2002), e, além disso, fornece madeira e possui fábricas de móveis (SILVA, 

2004). O comércio local é aquecido pelas lojas de grande, médio e pequeno porte, como também 

pela feira livre que ocorre semanalmente, a qual atrai comerciantes e consumidores das cidades 

vizinhas (SILVA, 2004).  

 

Figura 2: Mapa do estado de Sergipe com divisão político-administrativa.  
Fonte: Seplantec/SRH (2004). 
 

Inicialmente, o nome do povoado criado em 1922 era Boca da Mata, devido a uma mata que existia 

no local. Este povoado surgiu por conta do processo de ocupação do sertão sergipano por servir de 

parada de descanso de viajantes durante a noite (AZEVEDO, 2006). Estas paradas iniciaram o 

processo de ocupação e, consequentemente, a modificação da vegetação (VALIO, 2007).  

Dessa forma, a cidade apresenta problemas com o desmatamento desde sua fundação, em 1938, 

principalmente por sua economia pastoril e agrícola (BARRETO; GOMES, 2010), conforme pode 

ser observado no mapa que representa a vegetação e o uso da terra do estado de Sergipe (Figura 2). 

A região do município de Nossa Senhora da Glória é caracterizada por pastagens em sua maioria, 

com manchas de mata secundária e área cultivada, de forma que a presença de florestas é bem 

pequena.  
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Contudo, o município não apresenta nenhuma unidade de conservação, apesar de ser reconhecida a 

necessidade de criação de mais unidades de conservação do bioma no estado (GOMES; 

SANTANA; RIBEIRO, 2006; SOUZA; LANDIM, 2007).  

 

Figura 3: Mapa do estado de Sergipe com o uso da terra. 
 Fonte: Seplantec/SRH (2004). 
 

Na rede de ensino de Nossa Senhora da Glória existem 50 escolas (federais, estaduais, municipais e 

particulares) em atividade, dentre elas 32 estão na zona rural (uma federal e as restantes municipais) 

para uma população de 8945 pessoas em idade escolar regular (4 a 17 anos) (MEC, 2011).  

Barreto e Gomes (2010) realizaram uma pesquisa sobre a prática de educação ambiental formal 

realizada por 25 professores das escolas municipais da área urbana de Glória. Como resultado, 

encontrou-se que os professores afirmam não estar adequadamente formados em relação à temática 

ambiental, e os que abordam o tema em suas aulas, o fazem através de textos, práticas dissertativas, 

projetos desenvolvidos nas escolas e excursões. Foi observado também que os temas escolhidos por 

estes professores são de caráter global, como, por exemplo, o efeito estufa, o que indica a falta de 
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abordagens voltadas à realidade local. Os resultados desta pesquisa indicam a necessidade de cursos 

de formação continuada que enfatizem metodologias de ensino que englobem atividades de 

aproximação entre a escola e o ambiente que a cerca. 

3.2.1 A Escola 

A pesquisa foi realizada em uma escola municipal localizada em um povoado do município de 

Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Ela oferta turmas do pré-escolar ao nono ano do ensino 

fundamental aos alunos deste povoado, como também a quatro povoados vizinhos, num total de 201 

alunos (INEP, 2011). A equipe de coordenação é composta por uma diretora e um coordenador. 

Não há pedagogos e psicólogos na equipe.  

A escola dispõe somente de quatro salas, sendo necessário ministrar aulas nos três turnos para suprir 

a demanda de turmas. As aulas do pré-escolar são ministradas pela manhã, as do fundamental 

menor pela tarde e as do fundamental maior pela noite. O turno da noite inicia às 17:30h e termina 

às 21:30h. Devido ao tamanho das salas e à quantidade de carteiras, as turmas possuem uma média 

de 20 alunos. 

A escola possui uma sala onde estão concentradas a Biblioteca, Sala de Recursos Audiovisuais e o 

Laboratório de Informática, a qual possui quatro computadores, uma televisão, um aparelho de 

DVD, duas estantes com livros e coleções de DVDs a disposição de alunos e professores. Nesta 

coleção havia DVDs relativos à disciplina Ciências, como também alguns exemplares da revista 

“Ciência Hoje”, enviados pelo Ministério da Educação (MEC).  

3.3 Sujeitos da pesquisa 

Para a realização da pesquisa foi solicitada, inicialmente, autorização na Secretaria Municipal de 

Educação de Nossa Senhora da Glória (Apêndice A). Após esta autorização, apresentou-se o projeto 

de pesquisa à direção da escola, a qual também concordou com a realização desta. À professora de 

Ciências e aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental apresentou-se o projeto de pesquisa 

com a finalidade de informá-los acerca dos procedimentos da pesquisa, abrindo espaço para que 

eles se propusessem ou não a participar (Apêndice B). Aos alunos que aceitaram, foi solicitada a 

assinatura de um termo de consentimento livre e esclarecido por eles e pelos pais (Apêndices C e 

D). 
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A escola dispõe de somente uma professora de Ciências, a qual sempre residiu no povoado e 

leciona há mais de vinte anos. Ela tem graduação em Pedagogia e assumiu a disciplina Ciências por 

não ter professor com formação adequada à disciplina na escola.  

Foram selecionados para a realização deste estudo os alunos do sétimo ano pelo fato de o conteúdo 

do ano letivo deste nível abordar os temas Biomas Brasileiros, assim como Os Seres Vivos. A 

escola dispõe de duas turmas do sétimo ano, 7ºA e 7ºB, com 22 alunos em cada.  Após a 

apresentação do projeto de pesquisa nas duas turmas, somente 17 alunos (nove na turma A e oito na 

turma B) concordaram em participar e assinaram um termo de concessão de pesquisa (Apêndice C). 

Na segunda etapa da pesquisa, referente à aplicação de questionários (Apêndice G), a quantidade de 

alunos reduziu para catorze, uma vez que três dos alunos não estavam presentes durante a realização 

das atividades.  

 

3.4 Coleta e análise dos dados 

3.4.1 Conhecendo as significações dos sujeitos  

No primeiro contato, buscou-se analisar as significações que os alunos e a professora de Ciências 

apresentavam sobre o bioma Caatinga. Para tanto, foi realizada uma entrevista (Apêndices E) com a 

professora e a elaboração de desenhos pelos alunos a fim de conhecer os alunos e seu ambiente, 

além de perceber qual a visão que os alunos têm do bioma e os aspectos emocionais envolvidos.  

Com a finalidade de esclarecer e aprofundar algumas questões que surgiram a partir da primeira 

coleta de dados, foi realizado um segundo contato, quando foi realizada uma nova entrevista 

(Apêndice F) com a professora e aplicados questionários aos alunos (Apêndice G). A escolha do 

questionário para aprofundar o tema com os alunos se deu por entender que eles ficariam mais à 

vontade para expressar suas ideias e teriam mais tempo de reflexão. Assim, optou-se por questões 

objetivas e dissertativas. 

Uma perspectiva metodológica interessante utilizada tanto com os alunos nos questionários, como 

com a professora de Ciências na segunda entrevista foi a técnica de associação de palavras, 

conforme Bardin (2008). Neste teste, busca-se estimular o surgimento espontâneo de associações 

relativas às palavras apresentadas (indutoras ou estímulo) e, de modo livre e rápido, obtem-se 

respostas ou palavras induzidas, de forma a possibilitar a análise de estereótipos em relação às 

palavras indutoras.  
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É necessário definir que estereótipo é o que se pensa sobre ideias, pessoas, coisas, ilustrando a 

imagem que se tem espontaneamente (BARDIN, 2008). Para esta autora, é uma estrutura cognitiva 

adquirida com influência do meio cultural e das comunicações de massa aliada à experiência 

pessoal, que se fundamenta no afetivo e no emocional. Levando-se em consideração estes aspectos, 

esta técnica é bastante útil para a investigação das significações de Caatinga apresentadas pelos 

alunos e pela professora de Ciências.  

Para tanto, escolheu-se como palavras indutoras “Caatinga” e “Caatingueiro”: a primeira por ser 

conceito chave no estudo; a segunda por ter sido identificada na primeira fase do trabalho (desenhos 

dos alunos e a primeira entrevista com a professora de Ciências) como fonte de significados 

variados interessantes para a compreensão das questões de pesquisa. 

A análise dos resultados destas questões também foi orientada por Bardin (2008), na qual listaram-

se todas as palavras obtidas, eliminando-se os sinônimos. Após esta etapa, foram criadas categorias 

organizadas em um quadro, permitindo compreender as dimensões em que se apoiam estes 

estereótipos.  

É importante destacar que as transcrições de trechos da entrevista da professora, como também dos 

questionários dos alunos são literais, visto que o objetivo é analisar as relações culturais que 

permeiam o envolvimento dos alunos com o ambiente e que a transcrição seguindo as normas 

gramaticais padrão poderiam alterar o sentido das informações. A seguir, especificamos os 

procedimentos de coleta de dados. 

a) Alunos 

Primeiramente, apresentou-se o projeto de pesquisa aos alunos, esclarecendo a livre escolha de 

participar das atividades. Em uma folha em branco, foi solicitado aos alunos que desenhassem a 

Caatinga a partir do questionamento: “o que vem à sua mente quando você pensa em Caatinga?”. O 

objetivo é entender a forma como os alunos enxergam o ambiente que os cerca e se eles se sentem 

inseridos neste, verificando os conhecimentos científicos, sociais, econômicos e culturais sobre o 

referido bioma, os quais são importantes para construção de significados. 

Vale destacar que nenhuma discussão sobre o tema foi realizada antes da atividade, e que, baseado 

na metodologia de Sodré, Reis e Guttin (2007), durante a confecção dos desenhos, foi solicitado aos 

alunos que explicassem/comentassem o desenho em uma frase, escrita por eles no verso ou na 
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mesma página do desenho. Para categorização das informações foram considerados os desenhos e 

as explicações que os alunos fizeram destes, como também observações realizadas pela autora no 

momento da atividade em sala de aula.  

Para análise dos desenhos foi utilizada a metodologia de análise de conteúdo, de modo que junto 

das categorias analíticas se organizaram os elementos de conteúdos agrupados de acordo com o 

sentido (LAVILLE; DIONNE, 1999), considerando que categorizar compreende isolar elementos 

para depois agrupá-los (VERGARA, 2005). Esta autora afirma que as categorias devem ser 

exaustivas, uma vez que se deve procurar incluir praticamente todos os elementos; mutuamente 

exclusivas, visto que cada elemento só poderá ser incluído em uma categoria; objetivas, ou seja, 

precisas, a fim de evitar dúvidas na distribuição de elementos; e pertinentes, ao considerar o 

objetivo da pesquisa. 

Estas categorias podem seguir o modelo aberto, fechado ou misto. No primeiro, as categorias são 

definidas durante o curso da análise; no segundo, as categorias são definidas previamente, sem 

alterações posteriores; e no terceiro, as categorias são previamente definidas, mas ao longo da 

análise ela pode ser modificada (LAVILLE & DIONNE, 1999; VERGARA, 2005). Para este estudo 

foi adotado o modelo misto conforme Laville e Dionne (1999) e Vergara (2005), considerando o 

caráter exploratório do estudo.  

Quadro 1- Categorias de análise das significações dos alunos 

Categorias Unidades de análise Fontes de evidência 
Biológica  Vegetação  Fauna  Fatores abióticos   Biodiversidade 

Desenhos e questionários aos 
alunos 

Conservação  Estado de conservação  Desmatamento  Poluição  Queimadas 

Desenhos e questionários aos 
alunos 

Socioeconômica  Economia  Problemas sociais 
Desenhos e questionários aos 
alunos 

Cultural  Identidade regional  Relações culturais com o 
bioma 

Desenhos e questionários aos 
alunos 

Formação do conhecimento sobre 
Caatinga 

 Influência das fontes de 
conhecimento nos 
significados dos alunos  

Livro Didático adotado pela 
escola, Entrevista com a 
professora de Ciências, 
questionário aos alunos 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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b) Professora 

A prática do professor é permeada pelas subjetividades construídas no cotidiano e com sua relação 

com o ambiente natural (CASTRO, 2010), de forma que as significações do ambiente dos 

professores influenciam a construção das representações dos alunos acerca das relações homem 

natureza, uma vez que o planejamento e a prática pedagógica são direcionados pelas significações 

dos docentes (GAZZINELLI, 2002; SAHEB; CIESC; ASINELLI-LUZ, 2006).  

Para identificação dos significados de Caatinga apresentados pela professora de Ciências da escola 

em estudo foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. Estas são “conversas com finalidade” 

(MINAYO, 2007), que além de proporcionar a obtenção de dados, possibilitam avaliar as atitudes 

do entrevistado, observando-se o que ele diz e de que forma é dito (MARCONI; LAKATOS, 2010), 

possibilitando “acompanhar ideias, aprofundar respostas e investigar motivos e sentimentos” 

(BELL, 2008, p. 136).  

Dessa forma, na entrevista semiestruturada o entrevistado pode discorrer sobre a questão sem se 

prender à indagação do entrevistador (MINAYO, 2007) e o entrevistador tem mais espaço para 

envolver o entrevistado, estabelecendo um diálogo com este (MAY, 2004).  

Neste estudo, as entrevistas foram realizadas na residência da professora, a convite da mesma, e se 

deram de forma descontraída como uma conversa informal, na qual a pesquisadora seguiu o roteiro 

previamente elaborado (Apêndice E e F), mas também realizou outros questionamentos a partir dos 

rumos que a conversa tomava.  

Assim, buscou-se identificar quais aspectos da Caatinga (científico, social, econômico, cultural) são 

importantes para a professora a partir das características que ela abordou durante as entrevistas, 

buscando perceber também se a professora conhece o ambiente no qual ela está inserida, e se ela 

aborda esse conhecimento em sala da aula.  

3.5 Análises dos significados apresentados pelos discentes e pela docente 

Foram analisados 14 desenhos, dos quais oito foram de alunos da turma 7ºA e seis, da 7ºB. Nesta 

amostra, as idades dos alunos variam de 12 a 17 anos, sendo dez estudantes do sexo feminino. O 

total de alunos das duas turmas corresponde a 44 alunos, com 22 em cada. No entanto, ao apresentar 
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a pesquisa e explicar que a colaboração não era obrigatória, mas sim voluntária, o restante dos 

alunos não se interessaram em participar. 

Em uma análise inicial, percebeu-se que os alunos da turma A apresentaram em seus desenhos uma 

Caatinga com características semelhantes a observadas em época seca, caracterizada pela presença 

frequente de árvores sem folhas e pela cor marrom da vegetação. No entanto, os alunos da turma B 

caracterizaram uma Caatinga mais similar à sua situação na época úmida, com presença de uma 

vegetação verde, florida e de riachos cheios.  

Diante deste fato, buscou-se investigar se a composição das turmas na escola influenciava a 

condição observada. Quando questionada a esse respeito, a diretora da escola informou que as 

turmas são divididas nas séries iniciais (maternal), sem a utilização de critérios de idade e povoado 

de origem, e que permanecem com a mesma composição até o oitavo ano. Ela ressaltou que o fluxo 

de matrículas e transferências de alunos na escola é baixo, pois os alunos se mantem na mesma 

escola no decorrer do ensino fundamental.  

Confirmamos esta informação ao analisar os dados dos questionários aplicados aos alunos, que 

tinha como um dos objetivos verificar de qual povoado os estudantes eram oriundos. Dos 14 alunos 

estudados, somente dois não nasceram na região, no entanto, já residem há mais de dez anos na 

região. Quanto ao local de residência, 11 deles residem no povoado onde está localizada a escola, e 

três em povoados vizinhos.  

Face ao exposto, observou-se que não há influência do povoado de origem na composição das 

turmas, de modo que este critério não é válido para explicar a diferença observada entre os 

desenhos das duas turmas. Destarte, é possível que os alunos da turma B tenham tido experiências 

culturais diferentes dos da turma A, seja no ambiente escolar ou fora dele.  

Como discutido anteriormente, é a combinação de diferentes saberes que promove a construção de 

um entendimento sobre a natureza (LEFF, 1998), fato que abre um leque de fontes de conhecimento 

sobre o ambiente.  De acordo com Vieira (2009), as representações que circulam na sociedade são 

também reproduzidas no ambiente escolar, já que os alunos constroem suas representações em 

outros meios além do escolar, como, por exemplo, a família.   

A seguir são apresentados e discutidos os resultados encontrados, organizados de acordo com as 

categorias de análise elaboradas pela autora (quadro 1). 

a) Categoria Biológica 
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Os elementos bióticos mais representados nos desenhos foram as plantas, embora de forma 

genérica, ou seja, não possibilitando a identificação da espécie representada (figuras 7, 9, 10). Em 

relação à fauna, o grupo das aves foi o mais representado, também de forma genérica (figuras 13, 

14, 15 e 16). Outros grupos animais não foram representados (anfíbios, invertebrados em geral) ou 

em pouca intensidade (mamíferos, répteis, insetos).  

É importante destacar a ausência de representantes dos reinos Monera, Protozoa e Fungi. Esta 

ausência de representantes destes reinos se dá pela ênfase dada a fauna e a flora por parte dos 

professores e do próprio material didático ao se trabalhar a temática do meio ambiente 

(MAGALHÃES-JÚNIOR; TOMANIK, 2012). Segundo esses autores, é importante esclarecer aos 

alunos que processos como ciclagem de nutrientes, transformação de matéria e equilíbrio dependem 

dos indivíduos destes reinos.  

Ainda sobre a vegetação, alguns alunos reproduziram a Caatinga com árvores que se mostravam 

sem folhagem, de cor marrom, todas com deiscência completa (Figuras 4, 8, 13, 14, 16) e parcial 

(Figuras 7 e 5) das folhas. Ainda assim, nestes desenhos foram representadas algumas flores (em 

uma herbácea, em uma árvore e a flor do mandacaru – figuras 8, 11, 13, 14 e 17). Os indivíduos da 

fauna apresentados foram as aves (grupo dos pássaros) e os mamíferos, representados na figura do 

boi (Figura 16). 
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Figura 4 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A Caatinga é muito 

ruim por que é muita seca” (E2, sexo feminino, 17 anos) 

 

Figura 5 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “Eu acho que a 

Caatinga e mato seco” (E5, sexo feminino, turma A) 

Vale ressaltar a presença marcante do mandacaru, que foi representado em vários desenhos (seis de 

oito), representado com flores e frutos (Figuras 4, 5, 6, 8, 13, 14 e 16). Este fato pode ser explicado 

por esta planta ser facilmente encontrada em áreas de Caatinga e por ser utilizado na alimentação 

humana, animal e como medicamento (MESSIAS et al., 2010).  

Somado a isso, o mandacaru aparece em várias representações estereotipadas de caatinga 

divulgadas nos vários artefatos culturais, como livros didáticos e programas televisivos. A planta 

também é bastante representada nos resultados de Vieira (2009), em sua dissertação sobre as 

representações sociais que alunos de sétimo ano descendentes de nordestinos que moram em São 

Paulo apresentam sobre o nordeste.  
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Figura 6 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “Caatinga pra mim é 

mato seco, mandacaru e árvore verdes ficando seca” (E6, sexo feminino, 13 anos). 

 

Figura 7 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “Caatinga é muitas 

matas secas” (E3, sexo feminino, 13 anos) 

Outros alunos representaram uma Caatinga mais úmida, uma vez que as árvores se mostravam com 

folhagem verde, como também a presença de várias flores coloridas (Figuras 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

e 17). Nestes desenhos, os elementos da fauna representados foram os peixes, borboletas (presentes 

em metade dos desenhos), aves e cobra (um dos desenhos mostra uma cobra de grande porte 

enrolada no tronco de uma árvore – figura 17). 
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Figura 9 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A Caatinga pra mim 

é mato, sol bem quente algumas pessoas falam errado” (E8, sexo feminino, 14 anos) 

 

 

Figura 10 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “Caatinga é → uma 
floresta devastada seca com pouca coisa mas essas coisas são poucas interessantes” (E9, sexo feminino, 14 

anos) 
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Figura 11 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A floresta e cheia de 

árvores e rios mato e outras coisas” (E1, sexo feminino, 17 anos) 

 

Figura 12 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A catinga é um tipo 

de mato feichado” (E13, sexo Masculino, 14 anos) 
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Elementos da fauna e da flora são características do ambiente relevantes para os alunos. Nas 

palavras citadas pelos estudantes ao caracterizar o ambiente, a flora foi representada pelas palavras: 

mato (citada 2 vezes), matagal (2), vegetação (1), plantas (1) e árvores (2). Quanto à fauna, os 

alunos mencionaram os termos: animais (4 vezes), aves (2), cobra (1), pássaros (1) e animais 

diferentes (2).  

Esta importância da vegetação para caracterização do ambiente ficou clara na definição de Caatinga 

apresentada pelos alunos nos questionários: 

A Caatinga é uma mata ceca, feixada cheia de mato etc... (E12, sexo 
feminino, 17 anos). 

É um tipo de vegetação do nordeste, que adapta-se em lugares 
que tem seca como nessa região (E8, sexo feminino, 14 anos). 

Caatinga é uma vegetação cheia de árvores animais que no 
momento estão sofrendo transformações (E1, sexo feminino, 
17 anos). 

Uma árvore que tem no sertão (E11, sexo feminino, 13 anos). 

É o tipo de vegetação que vive no nordeste adapta-se em 
lugares em que tem muita seca como nesta região (E12, sexo 
feminino, 17 anos). 

As definições apresentadas pelos alunos estão condizentes com a apresentada pela professora de 

Ciências, quando perguntada sobre o que vem à mente quando ela pensa em Caatinga:  

Professora: Os tipos de vegetações, né... É...o tipo de 
paisagem.  

Entrevistadora: A paisagem é o mais marcante?  

Professora: É, os animais também, né? Que com a devastação 
agora do meio ambiente, os animais fugiram para outra 
região, aqui, quase não tem mais por aqui né, é muito difícil.  

A biodiversidade da Caatinga, apesar da seca, também foi comentada nos questionários, sendo a 

palavra “diversidade” citada por dois alunos e ficando explícita na definição de Caatinga de duas 

alunas:  

Caatinga, é uma área onde se encontra alguns tipos de 
vegetação que só existe nela, mato seco, mandacarus, etc, 
vários tipos de animais, também é um local onde se chove 
muito pouco (E7, sexo feminino, 13 anos).  



65 
 

Uma mata seca, com diversidade, chão rachado, calor, etc 
(E9, sexo feminino, 13 anos) 

Quanto aos animais representados nos desenhos, eles estão presentes no cotidiano dos alunos, tanto 

por serem comuns em áreas rurais, como por serem domesticados. Martinho e Talamoni (2007) 

também observaram este aspecto em relação aos animais em desenhos de alunos em uma área rural 

do interior do estado de São Paulo.  

É importante destacar que em nenhum dos desenhos analisados o ser humano foi representado, o 

que pode indicar uma visão naturalista do ambiente. Na perspectiva naturalista, o meio ambiente é 

sinônimo de natureza, seja ela intocada ou não, na qual se destaca os aspectos naturais, 

confundindo-os com conceitos ecológicos (por exemplo, o de ecossistema), e inclui aspectos físico-

químicos, a fauna e a flora, mas exclui o ser humano deste contexto, como se este fosse um 

observador externo (REIGOTA, 2004). 

Esse resultado é encontrado também em estudos realizados em ambientes como o manguezal 

(BARCELLOS et al, 2005) e mata atlântica (SCHWARZ; SEVEGNANI; ANDRE, 2007; 

MAGALHÃES-JÚNIOR; TOMANIK, 2012), nos quais os alunos possuem uma representação do 

ambiente que enfoca, principalmente, os aspectos naturais, excluindo o ser humano desse contexto.  

No estudo realizado por Schwarz, Sevegnani e André (2007) em Joinville (SC), as crianças também 

representaram nos desenhos a flora na Mata Atlântica como elemento mais marcante, com árvores 

apresentadas de forma genérica. A fauna, em sua maioria, também foi representada por aves de 

forma geral, posto que não era possível identificá-las em nenhum grande grupo taxonômico. Para 

estes autores, este fato indica que as crianças tem noção da biodiversidade da região, mas tem 

dificuldade de identificá-la, o que pode ser, em alguns casos, fruto da falta de oportunidade de 

estudar e nomear os organismos locais.  

Também na Mata Atlântica, Magalhães-Júnior e Tomanik (2012), utilizando a técnica de evocação 

de palavras, observaram que a flora deste bioma também obteve o maior número de lembranças. 

Estes autores também observaram a indicação de elementos da fauna e flora de forma genérica, o 

que para eles indica que os alunos não tem conhecimento aprofundado sobre a biodiversidade da 

região. 
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O fato de as crianças não conhecerem a biodiversidade da região também foi apontada pela 

professora de Ciências na entrevista:  

Professora: [...] Muitos desses alunos, só se a gente mostrar mesmo, mas não 
conhece quase nada da Caatinga. 

Entretanto, a professora demonstra conhecer as espécies locais mais comuns e enfatiza o impacto do 

desmatamento na biodiversidade local: 

Entrevistadora: A senhora conhece as plantas daqui?  

Professora: As plantas daqui, várias, mas muitas demais não. (...) também 
não tem muito, que o povo já devastou muito, mas tem algumas. Caatinga de 
porco, cedro.   

Entrevistadora: Mas porque a senhora conhece essas plantas? A senhora 
usa ou porque a senhora vê bastante aqui no ambiente?  

Professora: Não, tem muitas que servem para, tem muitas que são tipo de 
erva, que servem para remédio, né. No caso a Caatinga de porco, que serve 
para vários tipos de inflamação, dessas que fazem bem para saúde. E 
juazeiro, que aquela casca do juá serve para as pessoas se quiserem curar 
algum tipo de ferida, tem muitas pessoas que ainda usa na escovação dos 
dentes e para proteger do cárie. Tem outras mais... o angico, que serve 
também de remédio, tem muitas outras aí. 

Entrevistadora: E os animais daqui, a senhora conhece? 

Professora: Boi, vaca, carneiro, ovelha, jegue.  

Entrevistadora: Mas tem algum animal que era da mata que a senhora 
conhece? Que não é de criação? 

Professora: Só que assim, tem que eu conheça, assim, raposa .  

Entrevistadora: Ainda tem por aqui? 

Professora: Tem, bastante. Não fica uma galinha por aqui...na região onde, 
nos campos mesmo, não fica uma galinha! Elas comem tudo. É raposa, 
cachorro do mato, onça não existe mais por aqui, veado.  

Entrevistadora: Ainda tem?  

Professora: Tem, ali na [Fazenda] Guia tem. Tamanduá. Mas porque essa 
área assim, um pedacinho de terra que tem, foi, assim... Do Ibama, tem uma 
parte assim da mata que o Ibama proibiu, aí tem né esse tipo de animais, aí 
ninguém pode caçar lá dentro, é por isso que ainda existe alguns.  

Com o intuito de investigar se os alunos tiveram oportunidade de observar a fauna e a flora em seu 

ambiente natural, se já haviam visitado uma área de Caatinga preservada, na qual ainda houvesse 

vegetação fechada e animais silvestres, questionou-se aos alunos se eles conheciam a Fazenda da 
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Guia, a mesma citada pela professora neste último trecho da entrevista. Esta área é bastante 

conhecida na região dos povoados de origem dos estudantes por ter um assentamento do MST 

próximo e por possuir uma área de Caatinga registrada como reserva legal.  

As respostas mostraram que oito alunos nunca visitaram a referida área, três foram uma única vez e 

somente dois alunos declararam frequentar a fazenda, embora apenas raramente. Nos relatos dos 

alunos que conheceram a área, percebe-se a presença marcante de animais e dos sem-terra: 

    Milhos, sem-terra e muitos animais (E3, sexo feminino, 13 anos). 

Eu vir a mata que esta sendo desmatada por o sem terra que eles ficam lá 
para pegar terra  (E13, sexo masculino, 14 anos) 

Eu vir vários animais, vários barraco, vários plantações (E12, sexo 
feminino, 17 anos). 

Pode-se inferir que a área seria interessante para realização de aulas de campo, uma vez que se 

encontra próxima à escola e apresenta possibilidade de estudo do ecossistema, como também é 

importante para discussão de problemas socioeconômicos, como a questão agrária.  

As altas temperaturas e a baixa umidade são fatores marcantes do ambiente para os alunos, uma vez 

que o sol aparece em dez dos 14 desenhos, e as nuvens em menos da metade deles (6 dos 14).  Esta 

alta representatividade do sol indica a importância que este elemento tem para um ambiente seco. 

Para um estudo realizado na Mata Atlântica (SCHWARZ; SEVEGNANI; ANDRÉ, 2007), assim 

como o sol, as nuvens também foram frequentes, o que para os autores indica um ambiente quente, 

mas úmido. Talvez reforçando o caráter árido da Caatinga, a presença de rios/riachos é registrada 

somente em três desenhos (Figuras 10, 11 e 17). 

Desta forma, a seca é um traço marcante do ambiente para os alunos.  A palavra “seca” aparece em 

treze dos 14 questionários, quando os alunos foram solicitados a citar cinco palavras que 

caracterizam o ambiente da Caatinga, como também foi o primeiro vocábulo a ser mencionado pela 

professora para caracterizar o bioma. As outras palavras que também caracterizam efeitos da seca 

no ambiente foram: calor (citada 3 vezes), sertão (2), falta de chuva (2), chão rachado (1), gado 

magro (1), árvores secas (1). Estas características são representadas na definição de Caatinga que os 

alunos apresentam no questionário e nos desenhos: 

Caatinga pra mim é uma região onde só se tem seca, tudo e seco 
(E6, sexo feminino, 13 anos). 
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Um lugar seco, cheio de arvóres (E3, sexo feminino, 13 anos). 

É um lugar seco (E5, sexo feminino, 12 anos). 

É uma vegetação de vários tipos de matos que nele mora animais 
que estão em estinção, que no verão estão secos e o chão e estão 
rachados que no verão estão sofrendo com a falta de água  (E11, 
sexo masculino, 14 anos). 

 

 

Figura 8 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A catinga pra mim e 

um lugar onde tudo e muito ceco e tem épocas do ano que e mais ainda onde os pássaros tem uma grande 
dificuldade um lugar onde nao tem vida e tudo tao morto mais eu dei um pouco de vida a ele em meu desenho 

não esta tão parecendo uma catinga” (E7, sexo feminino, 13 anos) 

A importância da seca nas significações de Caatinga dos alunos é justificável, uma vez que a falta 

de disponibilidade de água no ambiente é considerado um obstáculo limitante à vida neste meio 

(SAMPAIO, 2010), como também afeta diretamente a economia da região, principalmente a 

agricultura e pecuária familiar de subsistência (VASCONCELOS, 2002).  

Apesar de aparecer citado nos questionários como uma característica da Caatinga, o solo rachado 

não aparece nos desenhos. Na verdade, o solo da Caatinga não é bem caracterizado nos desenhos, 

aparecendo como uma linha marrom ou coberto de vegetação rasteira.  

Quanto ao relevo do bioma Caatinga, este é caracterizado como plano em dez dos desenhos. Nos 

outros quatro, o relevo apresenta alguns acidentes, o que pode representar o fato de o povoado onde 
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a escola está situada ser uma área mais baixa em relação aos outros povoados vizinhos, chamada 

pela população local de “baixada”.  

 

Figura 13 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A Caatinga é mato 
seco no sertão, a Caatinga e mais situada no sertão pernambucano, Bahia e ne canide do seu Francisco” (E11, 

sexo feminino, 13 anos) 
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Figura 14 - Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. A aluna não utilizou frase para explicar o desenho. (E12, sexo 

feminino, 17 anos) 

Face ao acima exposto, é possível perceber que os alunos reconhecem que a Caatinga é um 

ambiente biodiverso. No entanto, eles não apresentam um conhecimento aprofundado das espécies 

da região, fato este reforçado pela fala da professora na entrevista: 

Professora: [...] É como a maioria dos alunos, muitos, hoje é mais diferente, 
porque, nem mesmo, os meus filhos, tem plantas, tem árvores que eles não 
sabem pelo nome. E às vezes o professor mora na cidade e não sabe o nome 
das plantas. 

Destaca-se também nos resultados desta categoria de análise a importância de elementos abióticos, 

como a temperatura e umidade, uma vez que estes são encarados pelos sujeitos da pesquisa como 

elementos que dificultam a sobrevivência na região, ao afetar principalmente a economia local.  

b) Categoria Conservação 

A região da escola estudada apresenta alguns problemas ambientais, problemas estes percebidos 

pelos alunos, uma vez que 12 dos 14 alunos que participaram da pesquisa, quando questionados 

sobre o assunto, afirmam existir problemas ambientais na região, tendo citado como exemplos o 

desmatamento, queimadas e a poluição.  
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De fato, estes mesmos problemas ambientais também aparecem quando se solicita aos estudantes 

que citassem as cinco primeiras palavras que vem à mente quando se pensa em Caatinga, sendo 

acrescentados pela extinção de animais (1 vez). Vale destacar também a presença da palavra 

“preservação” (1 vez).   

Em conformidade com os alunos, a professora de Ciências da escola também aponta como 

problema ambiental da região o desmatamento, uma vez que o termo “devastação” foi um dos cinco 

escolhidos pela professora para caracterizar o ambiente de Caatinga. 

O desmatamento aparece muitas vezes nos questionários e nos desenhos dos alunos. Um dos alunos, 

na frase explicativa do desenho (figura 10), afirma que a floresta de Caatinga não está conservada: 

Caatinga é  uma floresta devastada seca com pouca coisa mas essas 
coisas são poucas interessantes (E9, sexo feminino, 14 anos). 

 

Nos questionários, os alunos apresentam preocupação com o desmatamento, também causado por 

conta de queimadas realizadas na região, e mostram como resolveriam estes problemas, através do 

reflorestamento das áreas e a conscientização da população: 

Preservando o meio ambiente e reflorestando as matas por causa das 
queimadas (E13, sexo masculino, 14 anos) 

Preservando mais o meio ambiente, fazendo também reflorestamentos e 
consientisando o ser humano há não mais desmatar a nossa natureza (E7, 
sexo feminino, 13 anos). 

Não desmatasse as árvores demais, economizasse água e cuida-se da 
natureza (E8, sexo feminino, 14 anos). 

Eu trataria de quida melhor da mata (E12, sexo feminino, 17 anos) 

Resolveria este problema reflorestando as matas (E6, sexo feminino, 13 
anos) 

Falando as pessoas para pararem de desmatar as árvores (E3, sexo 
feminino, 13 anos) 

Preservar o meio ambiente ajudar as pessoas cuidar da vegetação (E1, sexo 
feminino, 17 anos). 

Esta preocupação ambiental também aparece na figura 15, na qual o aluno enfatiza a importância da 

mata, como também a recomendação de não fazer queimadas:  
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Figura 15 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir da 
solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A floresta é uma coisa muito 
importante para nois por exemplo para os pássaros os animais e para todos nos e não fazer quemadas nas matas” (E10, 
sexo Masculino, 15 anos). 

Esta percepção do grau de conservação do ambiente local também é apresentada pelos alunos nos 

estudos de Barcellos et al. (2005), sobre o manguezal em Pernambuco, e de Schwarz, Sevegnani e 

André (2007), com a Mata Atlântica de Santa Catarina. No primeiro, a percepção da poluição do 

ambiente está tão arraigada na concepção de manguezal dos alunos, que alguns até definem este 

ecossistema como rio sujo, considerando a sujeira como parte do ecossistema. Diferentemente, no 

trabalho de Schwarz, Sevegnani e André (2007), as crianças representam e escrevem na legenda dos 

desenhos bons e maus estados de conservação da floresta, como também comparam os dois tipos e 

apresentam recomendações para a preservação do bioma.  

Quando perguntados se a Caatinga está preservada, a metade dos alunos (7) dizem acreditar que 

está um pouco preservada, quatro disseram acreditar que a Caatinga não está preservada e um 

acredita que ela está muito preservada. Vale ressaltar que um aluno (E7, sexo feminino, 13 anos) 

não respondeu a este item e uma estudante (E5, sexo feminino, 12 anos) disse não ter opinião sobre 

a importância de preservação do bioma e quanto ao seu estado de conservação, justificando que 

nunca parou para pensar sobre esta problemática.  

Esta declaração da aluna E5 ressalta a importância de discutir a problemática ambiental local em 

sala de aula e de como o ensino de Ciências pode contribuir para a formação de cidadãos mais 

perceptivos e atuantes em suas comunidades, formando estudantes críticos e reflexivos sobre o 

ambiente em que estão inseridos (CARDOSO; ARAÚJO, 2012b). 
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A visão da professora de Ciências da escola está em concordância com a apresentada por alguns 

alunos. Ela acredita que o bioma na região não está preservado e concorda que ele deve ser 

preservado, destacando também a importância dele para a sobrevivência humana: 

Pesquisadora: E as pessoas daqui costumam explorar os recursos da 
Caatinga? As plantas, lenha, alguma coisa? Ou não? De que forma? 

Professora: Não. Não destrói mais porque não tem. Assim, não destrói mais 
porque não tem. E já foi proibido no lugar que tem, aí não deixam entrar 
mais.  

Pesquisadora: E a senhora acha que a Caatinga daqui está preservada nesta 
região?  

Professora: Não. 

Pesquisadora: Você acha importante a preservação da Caatinga? 

Professora: Acho. Muito.  

Entrevistadora: Por quê?  

Professora: Porque traz grandes benefícios né, traz para tudo né, quanto 
para o ser humano, como para os animais também.   

 

Quando questionada sobre as espécies que ela conhecia da fauna e da flora da região, a professora 

de Ciências demonstra conhecimentos sobre a biodiversidade local, como também enfatiza o estado 

de conservação do bioma na região: 

Professora: As plantas daqui, várias, mas muitas demais não. Tem Angico, que 
também não tem muito, que o povo já devastou muito, mas tem algumas. Caatinga 
de porco, cedro. 

 ...tem uma parte assim da mata que o Ibama proibiu, aí tem né esse tipo de 
animais, aí ninguém pode caçar lá dentro, é por isso que ainda existe alguns.   

...com a devastação agora do meio ambiente, os animais fugiram para outra 
região, aqui, quase não tem mais por aqui né, é muito difícil. 

Em relação à importância da preservação do bioma estudado, a maioria dos estudantes acredita ser 

necessária. Dos 14 alunos, 11 disseram acreditar ser importante preservar a Caatinga, dois 

acreditam ser pouco importante a preservação e um estudante acredita não ser importante.   

Nesse sentido, buscamos entender porque eles acreditam ser importante a preservação deste 

ecossistema. Alguns alunos (5) indicaram a importância biológica do bioma, como também a sua 

importância para a sobrevivência humana da região atualmente e no futuro (2): 
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Por que se não daqui a uns tempos não avera árvores (E3, sexo feminino, 
13 anos). 

Porque tem muitos animais que nela vivem (E13, sexo masculino, 14 anos). 

Porquê, é nela que nois vivemos, tiramos nosso sustento e também temos que 
preservar não só a Caatinga mais todo o nosso meio ambiente (E7, sexo 
feminino, 13 anos). 

Porque faz parte da sobrevivência humana  (E8, sexo feminino, 14 anos). 

A importância da conservação considerando a biodiversidade, da água e do solo foi destacada pelos 

alunos, de forma que relacionam a importância da manutenção da vegetação para a sobrevivência 

das fontes naturais de água e para a qualidade do solo: 

Porque preservando a Caatinga estaria trazendo benefícios ambientais, 
como a conservação da água do solo e da biodiversidade (E2, sexo 
feminino, 17 anos). 

Os estudantes também comentaram questões relativas à harmonia da vida (dois alunos), pois 

destacaram a importância do bioma para a harmonia do planeta e preocupação com os prejuízos 

causados pelo seu desaparecimento: 

Porque é uma área que deve ser bastante preservada para termos um mundo 
cheio de armônia  (E1, sexo feminino, 17 anos). 

Porque no futuro nós íramos sofrer por isso (E6, sexo feminino, 13 anos). 

A relação cultural com o ambiente natural também foi ressaltada, sendo esta última categoria de 

respostas analisadas no item d: 

Porque é muito importante para o nosso bioma a preservação de uma 
vegetação rica e importante para nossa cultura  (E4, sexo masculino, 12 
anos). 

Nesse sentido, é possível observar um significado utilitarista do bioma, uma vez que a ideia de 

preservação deste está ligada à sobrevivência humana, tanto por parte dos alunos, como da 

professora, discutido anteriormente:  

Pesquisadora: Você acha importante a preservação da Caatinga? 

Professora: Acho. Muito.  

Entrevistadora: Por quê?   

Professora: Porque traz grandes benefícios né, traz para tudo né, 
quanto para o ser humano, como para os animais também.   
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Este pensamento, classificado por Reigota (2004) como antropocêntrico, é caracterizado pela ideia 

de que o meio ambiente é reconhecido pelos seus recursos naturais, os quais são úteis para a 

sobrevivência do homem. No entanto, o ser humano aparece como um fator destoante deste 

ambiente.  

Moraes (2010) encontrou resultado semelhante em sua dissertação sobre os significados dos 

animais amazônicos para crianças de escolas públicas de Manaus, AM. Os alunos indicaram que 

preservar a floresta amazônica é importante, pois ela serve como “casa” dos animais, o que a torna 

importante tanto para a fauna, como indiretamente para a sobrevivência humana considerando que 

os estudantes indicam que os animais tem valor de consumo (alimentício e comercial).  

No presente estudo, a docente destaca também um fato importante para chamar atenção para o 

ambiente natural na região, tanto para os alunos quanto para os demais moradores. Ela comenta 

sobre a fiscalização do IBAMA na região a respeito do desmatamento, informando que 

frequentemente funcionários visitam a região e que, inclusive, já multaram um morador da região 

por desmatar um terreno de sua propriedade:  

Professora: Quando tinha um pedacinho de terra, um senhor foi desmatar para fazer 
uma roça, aí o IBAMA ói, teve que pagar... 

Entrevistadora: Teve que pagar multa?  

Professora: Multa de 300 mil reais. 

Entrevistadora: E eles vem fiscalizar? Eu sabia que era proibido, mas pensei que 
ninguém viria por aqui. 

Professora: Mas vem. E nesse mesmo [terreno] do senhor que eu tava dizendo, que 
era perto de um povoado aqui perto era o helicóptero passando por cima direto. 

Podemos inferir que os alunos e a professora de Ciências tem consciência dos problemas ambientais 

da região, como também da importância da preservação da Caatinga, principalmente para a 

sobrevivência humana, posto que influencia positivamente na preservação dos recursos hídricos e 

do solo. Esta consciência é formada tanto por saberes científicos, quanto por conhecimentos 

oriundos da vivência neste ambiente. 

Por representarem a Caatinga de forma naturalista (REIGOTA, 2004), se nota que os alunos não se 

veem parte do ambiente, o que leva a uma postura de não assumir sua responsabilidade “individual” 

de preservar os recursos naturais (MAGALHÃES-JÚNIOR; TOMANIK, 2012), o que indica a 
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necessidade de ações na escola e na comunidade que valorizem a participação de cada um na 

conservação do ambiente da região. 

c) Categoria SocioEconômica 

Em relação à economia local, o boi aparece como elemento representante (figura 16). É possível 

observar que o tamanho do animal é desproporcional em relação ao restante do desenho, destacando 

sua importância, como também a frase do aluno, explicando o desenho, que explicita que o gado é 

fonte de renda na região, trazendo “riqueza para alguns e pobreza para outros”.   

De fato, a desigualdade econômica no município é representativa. Conforme relatório de índices 

municipais do Portal ODM (Acompanhamento Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio), houve um aumento nos níveis de desigualdade, uma vez que a participação dos 20% mais 

pobres da população na renda passou de 4,0%, em 1991, para 0,6%, em 2000. Para comparação e 

melhor compreensão da situação, em 2000, a participação dos 20% mais ricos era de 68,7%, ou 

seja, 116 vezes superior à dos 20% mais pobres.  

Esta importância da pecuária também foi observada quando se solicitou que fossem relacionadas às 

cinco primeiras palavras ao se pensar em Caatinga. Dentre os resultados apareceu a figura do 

vaqueiro (1 vez), profissional que cuida do gado, como também o elemento “gado magro” (1), fato 

bastante comum devido e a escassez de comida nos pastos nas épocas secas. 

A presença marcante da pecuária nas significações dos alunos provavelmente se dá pela 

importância do boi para a economia local. Uma das atividades econômicas que baseiam as receitas 

do município de Nossa Senhora da Glória é a pecuária, que mesmo com os períodos de seca, possui 

destaque na bovinocultura do estado, a qual tem destino à atividade leiteira e de abate (SILVA, 

2010). Com maior bacia leiteira do estado em 2006, a maior parte da produção é absorvida por 

pequenas fábricas da região e a restante destinada à fabricação de queijo e derivados 

comercializados nas feiras locais e vizinhas (SILVA, 2010). 
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Figura 16 - Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A Caatinga para 

alguns é riqueza e para outros é pobreza!” (E4, sexo masculino, 12 anos). 

Os alunos também representaram alguns problemas sociais da região, como miséria, falta de água, 

problemas de escolaridade e de fonte de renda para as famílias. Ao relacionar as cinco palavras que 

caracterizam seu pensamento sobre Caatinga, uma das alunas cita fome.  

A pobreza no município é uma problemática relevante e comprovada por alguns índices que 

auxiliam a compreensão da situação em Nossa Senhora da Glória. Dados revelam que em 2010, o 

município apresentou uma taxa de 35,7% da população que estão abaixo da linha de pobreza, o que 

reflete uma taxa maior que a do estado de Sergipe como um todo, que é de 29,4% (PORTALODM, 

2010). Vale destacar a forma como é calculado o índice de linha de pobreza: para estimar a 

proporção de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza é somada a renda de todas as pessoas do 

domicílio, e o total dividido pelo número de moradores desta residência, sendo considerados abaixo 

da linha da pobreza os domicílios que possuem renda per capita até R$ 140,00 (PORTALODM, 

2010).  

Segundo o IBGE, em 2010, o valor da renda mensal média por domicílios na zona rural de Nossa 

Senhora da Glória era de R$685,44 e de R$145,00 por pessoa (IBGE.GOV.BR).  Provavelmente, 

um dos motivos para o agravamento da pobreza no município é a baixa renda das famílias e a falta 
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de emprego, o que leva as pessoas a dependerem basicamente de programas assistenciais do 

governo, como Bolsa Família e Bolsa Escola, e de aposentadorias (JESUS; SOUZA, 2007).  

De acordo com a resposta de um estudante e da professora de Ciências, o estado de conservação do 

bioma também influencia a problemática das atividades para o sustento de famílias, pois, com a 

situação atual, não é possível praticar o extrativismo devido à falta de áreas de mata e à fiscalização 

dos órgãos de controle: 

De onde as pessoas tirava seus sustentos e agora não tem mais onde tirar  
(E13, sexo masculino, 14 anos). 

A professora também indicou esta situação ao afirmar que há algum tempo, os moradores do local 

tinham como atividade econômica complementar o extrativismo dos recursos naturais da Caatinga, 

através da retirada de madeira da mata, como também da caça, mas que com o desmatamento e a 

fiscalização não há mais esse tipo de atividade: 

Professora: (...) Que muitas pessoas sobreviviam da Caatinga, através das 
madeiras, dos animais para sobreviver. Hoje não existe mais, uma 
reservinha que tem, mas ninguém não pode mais nem tirar as madeiras nem 
matar os animais também.  

Professora: Não destrói mais porque não tem. Assim, não destrói mais 
porque não tem. E já foi proibido no lugar que tem, aí não deixam entrar 
mais. 

A falta de água também aparece como as principais características de Caatinga apresentadas pelos 

estudantes, representada por palavras como “água raramente” (1 vez), “falta de água” (1) e “falta de 

chuva” (2). Não foram encontrados dados específicos para os povoados de residência dos alunos, 

mas no trabalho de Jesus e Souza (2007) sobre o ambiente urbano e a qualidade de vida na sede do 

município, foram encontrados muitos problemas com a distribuição de água. Apesar de a rede de 

abastecimento de água encanada ser ampla, a água chega de forma irregular, caracterizando um dos 

maiores problemas enfrentados pela comunidade (JESUS; SOUZA, 2007), fatos que nos fazem 

pensar que a situação nos povoados no município não seja diferente.  

Aliado a isto, também aparecem problemas de escolarização na região. Em uma das frases 

explicativas dos desenhos (Figura 9), uma aluna se refere ao fato de as pessoas não utilizarem o 

português correto, o que reflete problemas educacionais na região. De fato, problemas gramaticais, 

do ponto de vista da norma culta, também são frequentes nas respostas dos questionários dos 

alunos.  
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Esta observação da estudante reflete a situação da educação básica na região. Segundo relatório do 

Portal ODM, em 2011, o município obteve Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

de 3,8 para as séries iniciais do ensino fundamental e 2,8 para as séries finais, o que resultou na 

4.172.ª posição entre os 5.565 municípios do Brasil, quando avaliados os alunos das séries iniciais e 

na 5.105.ª, no caso dos alunos das séries finais. 

No tocante à escolarização básica no município, a taxa de analfabetismo é de 32,33% em 2010, 

considerada alta comparada com a do país, que é 9% para o mesmo ano, e a de Aracaju, capital do 

estado, que era de 14,47% (IBEG.GOV.BR). Esta alta taxa de analfabetismo é um reflexo, a partir 

de dados do mesmo ano, que informam que 9,8% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando 

o ensino fundamental e que a taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, era de 27,2%, o que 

pode indicar a permanência de altas taxas de analfabetismo (PORTALODM, 2010). 

Apesar dos problemas apresentados, a professora considera que o povoado é uma região bem 

desenvolvida. Ela utiliza como indicador de desenvolvimento local o acesso à internet nas 

residências: 

Professora: Quase todas as casas tem [acesso a internet]  ...Quase todos 
esses estudantes tem. Aqui, Graças a Deus, aqui nossa região tá bem 
desenvolvida, assim, só se eles [os alunos] não quiserem se desenvolver 
mesmo.  

Dessa forma, observa-se que alguns alunos (5) percebem problemas socioeconômicos na região, 

considerando suas representações, principalmente relacionados à escassez de água na região, 

afetando tanto as atividades econômicas da região, como o bem estar dos moradores. Vale destacar 

também a percepção dos alunos acerca da distribuição de renda na região, uma vez que ressalta que 

a criação de gado na região é fonte de riqueza somente para alguns.  

Esta percepção dos estudantes acerca dos problemas socioeconômicos da comunidade é de 

fundamental importância para que eles se tornem cidadãos conscientes e ativos na busca de 

melhores condições para a região onde vivem, sendo este um dos objetivos da educação do campo.  

Desse modo, é necessário promover debates no ambiente escolar discutindo o meio em que estão 

inseridos na perspectiva de compreender fatores históricos e políticos implicaram na condição 

econômica da região atualmente, o que diz a legislação sobre as obrigações governamentais, quais 

programas de incentivo existem (tanto pela iniciativa privada quanto por instituições públicas), 
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quais alternativas existem a partir do conhecimento científico para o desenvolvimento das 

atividades econômicas da região e quais potenciais atividades podem ser incentivadas. Nesse 

sentido, temáticas sociais que contemplam educação, distribuição de renda, qualidade ambiental e 

de vida também deverão ser discutidas, esclarecendo aos alunos que estes fatores estão interligados. 

Alinhar as práticas pedagógicas com o meio socioeconômico em que a escola está inserida é uma 

forma de adaptar o currículo formal. Quando o currículo escolar é pobre em experiências sociais, 

ele também é pobre em significados sociais, políticos, econômicos e culturais para os estudantes, de 

forma que, quando estas experiências são valorizadas, produzem uma rica diversidade 

conhecimentos e formas de pensar o real e a própria postura (ARROYO, 2011).    

d) Categoria cultural 

Nesta categoria de análise buscou-se discutir as relações culturais que mediam as relações entre os 

estudantes e o ambiente. Esta identidade local é um aspecto fundamental para a educação do campo, 

uma vez que as relações de afetividade que o aluno tem com sua comunidade, a qual possui um 

contexto social, político e cultural próprio reflete sua atuação no fortalecimento do grupo, 

considerando as relações entre os processos educativos, sociais, identitários, culturais, territorais e 

comunitários (ARROYO, 2007).  

Ao considerar esta importância, julgou-se necessário aprofundar a compreensão dos significados 

envolvidos com a relação destes estudantes e o ambiente, de forma que os resultados encontrados 

expressaram uma dualidade positiva/ negativa em relação ao bioma e ao pertencimento àquele 

meio, discutidas a seguir. 

 Quando solicitamos aos alunos que justificassem porque é importante preservar a Caatinga 

observamos aspectos culturais que permeiam a relação dos alunos com o bioma, a exemplo da 

valorização e autoidentificação com a região: 

Porque e o simbolo do sertão (E10, sexo masculino, 15 anos). 

Porque, é um lugar muito bom pois tem muitas coisas boas tem muita, 
cultura, diversidade etc... (E9, sexo masculino, 14 anos). 

A afetividade pelo ambiente natural também é percebida nos questionários dos alunos, quando 

solicitados a apresentar uma definição de Caatinga: 
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A Caatinga para mim e uma área muito especial com grandes números de 
preservação (E14, sexo masculino, 15 anos). 

É importante pontuar que o aluno E4 expressou o valor cultural da Caatinga em dois momentos no 

questionário (questões 1 e 10):  

Questão 1 

É um importante sistema de vegetação, que é predominante no sertão 
nordestino. E que é muito importante nas nossas vidas e para a nossa 
cultura  (E4, sexo masculino, 12 anos). 

Questão 10 

Porque é muito importante para o nosso bioma a preservação de uma 
vegetação rica e importante para nossa cultura  (E4, sexo masculino, 12 
anos). 

A grande maioria dos alunos (13 dos 14) afirma morar em uma área de Caatinga, justificando sua 

afirmação a partir das características da fauna e da flora, como também pelo ambiente seco, 

discutidas no tópico anterior (Categoria biológica) : 

Porque tem muitas matas, arvores e muita seca  (E3, sexo feminino, 13 
anos). 

Devido se chover com pouca freqüência, ser uma área ceca, com muitos 
arbustos, e ter vários tipos de animais que só se encontra nesse tipo de área 
chamado Caatinga (E7, sexo feminino, 13 anos). 

Porque é um lugar seco, diversidade, animais, chão muito rachado etc (E9, 
sexo feminino, 14 anos).  

A seca (E10, sexo masculino, 15 anos). 

Pois tem todas características da Caatinga, como: é seco, tem muitos 
pássaros, gado magro e muitas árvores (E8, sexo feminino, 14 anos). 

Alguns alunos apenas justificam sua resposta pela localização geográfica: 

Mim faz pensar assim, pois a nossa região é uma Caatinga (E6, sexo 
feminino, 13 anos). 

Porque faz parte do nosso bioma e estamos dentro dele, portanto, aqui é 
uma área que faz parte da Caatinga (E4, sexo masculino, 12 anos). 

Um ponto importante levantado pelos alunos em suas justificativas é relativo à ocupação humana no 

ambiente, transformando-o: 

O povoado esta situada em uma região da Caatinga porque antes das casas 
aqui existentes existia a Caatinga, com o crescimento dos povoados essa 
vegetação ficou somente aos arredores (E2, sexo feminino, 17 anos). 
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Me faz pensar que todo mundo que morá neste lugar é rudiado por arvores e 
grandes transformações (E1, sexo feminino, 17 anos).  

Por que em volta daqui tem muintas matas (E5, sexo feminino, 12 anos). 

A presença marcante da seca nas respostas já era esperada, posto que esta característica é um dos 

grandes obstáculos à sobrevivência na região. Aliado a isto, os diferentes artefatos culturais 

destacam o caráter seco do ambiente de Caatinga, inclusive os livros didáticos analisados no 

capítulo 2.. Vieira (2009) também encontrou como resultado nos desenhos dos alunos a ênfase nas 

características abióticas do ambiente que o tornam seco.  

Ao refletir sobre a complexidade e as várias perspectivas envolvidas nos significados de Caatinga e 

que influenciam a identidade das pessoas com o local onde vivem, procurou-se aprofundar a 

compreensão da relação cultural que os estudantes apresentam para com o ambiente através do teste 

de evocação de palavras (BARDIN, 2008), com o objetivo de identificar as principais ideias 

relacionadas aos moradores das Caatingas. Assim, perguntou-se aos alunos cinco características de 

pessoas que moram na Caatinga (caatingueiros), sendo utilizado este mesmo termo no questionário. 

As respostas dos alunos foram agrupadas em cinco categorias:  

Quadro 2: Categorias de análise de palavras associadas ao termo Caatingueiro (Questionário dos alunos). 

Categoria Palavras associadas 

Aspectos Estéticos desajeitado (1), caminha diferente (1), cabelos desajeitados (1), 
descuidado (1); 

Aspectos Psicológicos Humildade (1), Coragem (1), esperança (1), simples (1), trabalhador 
(1) 

Aspectos Sociais Linguagem Sotaque diferente (2), fala mau (1),  mal 
falante (1), fala            puchada (1) 

Local de moradia Homem do campo (1), Gente da roça (1), 
Caatinga (1), Mora dentro da Caatinga (1), 

seca (1) 
Lazer/Manifestação 

cultural 
Cavalgada (1), corrida de boi (1), corrida 
de cavalo (1), vaquejada (1), pega de boi 

no mato (1) 
Outros Forma de vida (1); Poucas oportunidades 

(1) 

Aspectos Econômicos Trabalho (Gado (1), Vaqueiro (1), Pataca [muito trabalho], 
trabalhador (1) 

Aspectos da 
Conservação do 

ambiente 

Poluidores de rio (1), Derrubadores de floresta (1), Devastação (1), 
Queimadas (1), Preservação (1), Desmatamento (1) 
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Os alunos têm uma representação de catingueiro de aparência humilde e descuidada, possivelmente 

explicada pelo seu modo de vida, sua humildade. É também caracterizado pelo trabalho pesado na 

pecuária e baixa escolaridade, representada pela linguagem e pela associação com “poucas 

oportunidades” (1 vez). Outra face do caatingueiro representada é a de agente transformador do 

ambiente natural. 

Imagens semelhantes foram encontradas no estudo de Vieira (2009) observou que as representações 

dos alunos indicavam que o nordeste é uma região pobre, desprovida de recursos naturais e de 

cultura inferior. Para alguns autores, estas significações são frutos dos significados divulgados pelos 

meios de comunicação (CASTRO, 2008; VIEIRA, 2009).  

A imagem do sertanejo na literatura começou a ser construída no movimento artístico Romantismo 

(1836 - 1881), o qual nesta época representava a cultura popular. No entanto, com a seca de 1877 – 

1879, o sertanejo passou a representar para a elite do sul e sudeste do país a figura do retirante ou 

flagelado (VIEIRA, 2009). 

Este estereótipo continuou sendo construído desde o início do século XX, quando se observava a 

necessidade de elaborar uma identidade da nação brasileira, com a finalidade de criar uma cultura 

nacional que buscava uma sensibilidade social à nação e englobar os diversos espaços do país 

(ALBUQUERQUE-JR, 2006). Desta forma, a natureza tinha uma função fundamental na criação 

desta identidade nacional brasileira, uma vez que ela contribuía para a construção de uma ideologia, 

a fim de criar um vínculo de identificação positiva do brasileiro com o país recém-independente e 

em processo de implantação da república (ANDRADE, 2009).  

Nesse sentido, estudiosos da cultura brasileira consideram duas variáveis que definiam a 

interpretação da realidade brasileira: o meio e a raça, de modo que a compreensão da natureza 

esclarecia os fenômenos econômicos e políticos do país (ARRUDA, 1998). Assim, as diferenças 

entre as regiões do país era um reflexo do meio, posto que “variações de clima, vegetação, 

composição racial da população explicavam as diferenças de costumes, hábitos, práticas sociais e 

políticas do país” (ALBUQUERQUE-JR, 2006).  

Aliado a isso, na década de 30, o movimento artístico modernismo apresenta uma natureza hostil ao 

brasileiro, enfatizando o sofrimento do nordestino com a seca do semiárido (ANDRADE, 2009), 
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que foi o tema mais importante, pois caracteriza o nordeste com conflitos sociais causados pelo 

ambiente inóspito, marcado pela presença do sol (ALBUQUERQUE-JR, 2006). 

Portanto, romances desta época trabalharam criando esterótipos da paisagem e das personagens, 

enfatizando a reprodução da linguagem, tornando os personagens do sertão de autores como 

Guimarães Rosa e Graciliano Ramos parecidos (VICENTINI, 1998), instituindo uma verdade sobre 

a região nordeste (ALBUQUERQUE-JR, 2006). 

Essa representação das relações entre o ambiente e o homem na literatura auxilia na elaboração de 

uma imagem das pessoas que vivem na Caatinga, os caatingueiros. Ser caatingueiro não é 

simplesmente quem vive na Caatinga, mas sim quem vive, agindo e interagindo com o ambiente da 

Caatinga (CASTRO, 2008). No entanto, para a maioria das pessoas, inclusive as que moram no 

bioma, o termo significa pobreza e analfabetismo (CASTRO, 2010), semelhante ao encontrado 

neste estudo. 

Esta visão do nordeste seco e subdesenvolvido é também um problema de cunho político, apesar de 

ser atribuída exclusivamente a um fenômeno natural, e pode ser compreendido ao observar a 

história da região.  

Na verdade, não falta água no nordeste, mas sim soluções para resolver sua má distribuição e as 

dificuldades de aproveitamento, e desmistificar a ideia que a seca enquanto fenômeno natural é a 

única responsável pela fome e miséria da região (FILGUEIRA, 2011), excluindo-se a 

responsabilidade humana. Nobre (2012), a partir dos dados de seu estudo, observou que há 

tendências de aumento na temperatura do ar e de diminuição de chuvas anuais no semiárido 

nordestino, o que sugere um processo em curso de “aridização” causada por práticas de uso do solo 

e mudanças climáticas globais.  

Ao compreender que a seca é um aspecto natural agravado pela ação humana, a iniciativa de 

combate à seca foi substituída por iniciativas de convivência com a seca e de combate à 

desertificação (CARVALHO, 2012). No entanto, os governos abdicam de adotar medidas 

preventivas possíveis, através das tecnologias disponíveis no combate à seca, e investem em uma 

política assistencialista, se beneficiando dos votos desta parcela da população atingida por esta 

situação (FILGUEIRA, 2011), que tem a falsa ideia de que os governos se preocupam e os acolhem. 
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Este “curral eleitoral” é uma tradição originada nas oligarquias da região, as quais consistiam em 

famílias patriarcais, através da figura do “coronel”, que se uniam a governos municipais, estaduais e 

o nacional com o objetivo de conseguir poder político em sua região (FILGUEIRA, 2011). Segundo 

a autora, por não sofrerem os efeitos da seca como os trabalhadores, os coronéis não se 

preocupavam em buscar soluções para a problemática, haja vista que com o aumento da miséria dos 

trabalhadores, maiores eram a dependência e a subordinação destes ao coronel.  

Apesar da negação no sentido socioeconômico com influência do meio político, é possível observar 

a afetividade que os alunos tem com a vaquejada, fato enfatizado pela professora de Ciências como 

um importante fator de valorização e afetividade do bioma por parte dos alunos. Ela explicou que a 

vaquejada são eventos frequentes, importantes para os moradores locais como também de regiões 

vizinhas, que conta com uma equipe organizadora que gerencia as inscrições, premiações, animação 

com bandas musicais: 

Entrevistadora: E você acha também que a Caatinga influencia a vida das 
pessoas daqui, dessa região? De alguma forma? 

Professora: Assim, eles [os alunos] gostam assim mais da Caatinga quando 
tem, quando vão para alguma coisa assim de vaquejada, dessas coisas, mas 
quando não tem. 

Entrevistadora: E você acha que as pessoas que moram aqui nesse povoado 
podem ser consideradas como caatingueiros? 

Professora: Aqui na nossa região o que tem de Caatinga é corrida de 
vaquejada, a tradição agora é essa.  

Entrevistadora: Sobre aquele pega boi no mato?  

Professora: É. Solta o boi dentro da Caatinga para caçar.  

Entrevistadora: Mas mata o boi ou não?  

Professora: Não, é para pegar.  

Entrevistadora: Captura ele de volta?  

Professora: É, brincadeira de gente besta. O que sai de rasgado, de tudo 
enfim, de perna quebrada, braço quebrado, Ave Maria, é triste.  

Entrevistadora: Os meninos daqui vão? 

Professora: Os meninos, os estudantes, vão sim. 

Entrevistadora: E tem sempre por aqui?  
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Professora: Tem...pois! No ano tem não sei quantas... Aí  perto, onde foi 
desmatado mesmo, uma área de terra aí, próximo aqui do Angico mesmo, 
tem direto.  

Entrevistadora: E é organizado como uma festa grande?   

Professora: Como festa grande....eles vem, faz inscrição, vem vaqueiros de 
muitas região, aí soltam o boi na Caatinga, e vai correr para pegar. Tem 
carro de som, banda. Eu acho que o que você vai ver mais nesses 
questionários é só falando de vaquejada. Só falam em vaquejada, só. 

Entrevistadora: É como uma feira de exposição de animais?  Professora: 
É...vem um monte de vaqueiro de todo canto. 

Esta festa atrai o sertanejo e reforça a sua identidade territorial, refletindo o seu cotidiano e o seu 

espaço vivido, uma vez que o modo de vida dos sertanejos sergipanos está relacionado à criação de 

gado e aos cultivos de subsistência (MENEZES; ALMEIDA, 2008). Segundo estas autoras, que 

realizaram seu estudo nos municípios sergipanos de Canindé do São Francisco, Poço Redondo, 

Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Gararu, Itabi, Graccho Cardoso 

e Feira Nova, nos lugares sertanejos onde são mantidas estas festas a identidade cultural está 

construída por meio de símbolos de uma memória coletiva, permeadas por histórias de bravura, 

coragem e sagacidade dos vaqueiros, de forma que a festa tradicional resiste, e está relacionada com 

a identidade cultural, reforçada pelas relações de proximidade existentes nas comunidades rurais. 

De fato, os alunos associaram a imagem do catingueiro a fatores como vaqueiro/vaquejada, assim 

como à coragem (quadro 2), confirmando essa identidade cultural dos estudantes com a 

manifestação cultural vaquejada.  

No sentido de esclarecer as relações de identidade dos alunos com a região, após a caracterização 

do caatingueiro, questionou-se: Você se considera caatingueiro? Por que? Oito dos 14 alunos 

responderam que se consideram caatingueiros, mas cinco deles disseram que não e um aluno não 

respondeu, nem justificou sua falta de resposta, deixando o item em branco. 

Dos alunos que afirmaram que são caatingueiros, cinco justificam sua resposta devido à localização 

física da região, uma vez que se trata de uma área de Caatinga: 

Sim. Porque no lugar que eu moro ter Caatinga por risso que eu me 
considero catingueira (E1, sexo feminino, 17 anos). 

Sim, porque qualquer pessoa que nasce e se cria na região onde a vegetação 
e a Caatinga, deve-se ser chamado de Caatinga (E2, sexo feminino, 17 
anos). 
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Sim. Porque moro em um povoado que tem Caatinga (E3, sexo feminino, 13 
anos). 

Sim, pois moro em uma região de Caatinga (E4, sexo feminino, 12 anos). 

Sim, pois moro na Caatinga (E5, sexo feminino, 12 anos). 

Dos outros três alunos que afirmaram que são caatingueiros, dois justificaram que por morar no 

nordeste já se consideram caatingueiros, pois pensam que esta região é toda caracterizada como 

área de Caatinga: 

Sim, pois a região nordeste (todo) é uma Caatinga, por isso, que quem  mora na 
Caatinga e caatingueiro (E6, sexo feminino, 13 anos).  

Sim, porque eu moro na região nordeste e quem mora nessa região deve sim se 
considerar caatingueiro (E7, sexo feminino, 13 anos). 

Já outro aluno justifica ser caatingueiro por morar no campo: 

Sim, por que eu moro no campo asim eu min considero caatingueiro (E14, sexo 
masculino, 15 anos).  

Um ponto importante a destacar é que este mesmo estudante não classificou a região que ele mora 

como de Caatinga e não justificou sua resposta. No desenho e em sua frase explicativa ele trata da 

Floresta Amazônica (figura 17). 

 

Figura 17 – Desenho elaborado por estudante de uma escola municipal de Nossa Senhora da Glória, SE a partir 
da solicitação de representar como é a Caatinga. Frase utilizada para explicar o desenho: “A floresta amazônica 

e muito lida com seus rios maravilhosos” (E14, sexo Masculino, 15 anos) 
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Dos estudantes que afirmaram não serem caatingueiros, apenas dois justificaram sua resposta: 

Não, porque eu sou diferente de todas as características (E8, sexo 
feminino, 14 anos). 

Vale destacar que a segunda aluna que justificou sua resposta de não se considerar caatingueira, no 

mesmo questionário, classificou a região em que vive como área de Caatinga, embora sua 

justificativa não demonstre esse fato:  

Não, por que eu não sou da Caatinga nem moro perto de uma região de 
Caatinga (E9, sexo feminino, 14 anos). 

Diante do exposto, podemos inferir que as relações que os alunos tem com a região são permeadas 

por vários sentimentos, como pertencimento e preconceitos. A maioria dos alunos, por morar em 

área de Caatinga, considera-se catingueiros. Mas ao se comparar com a imagem do caatingueiro que 

eles mesmos apresentaram, alguns não se identificam, negando o pertencimento àquela realidade. 

Segundo a professora de Ciências, alguns alunos não se identificam com a região em que moram:  

Professora: [...] Se você falar em Caatinga, olhe tem uns alunos mesmo na 
escola que às vezes a gente fala de Caatinga: “Nós temos de agradecer a 
Deus porque nós somos Caatingueiro mesmo”. Eles dizem: “Caatinga é 
quem mora nos mato, nóis num mora no mato, num é?” Então eles não se 
acham de Caatinga, eles acham que quem mora na Caatinga é uma coisa 
menor. 

Em relação à sua auto identificação como caatingueira, a professora diz ser uma moradora da 

Caatinga por morar em uma região de Caatinga, também utilizando o critério de localização 

geográfica como os alunos, e declara: 

Professora: Mas nosso sertão é da Caatinga mesmo, é tão bonito. Eu mesmo né, é 
tão bonito, eu adoro o lugar que moro.   

Ela ainda afirma que o caatingueiro possui características próprias, principalmente em relação às 

fontes de renda e condições de vida. No entanto, quando questionada se as pessoas da localidade 

poderiam ser classificadas como catingueiros, ela afirma que há pouca diferença entre as pessoas 

que moram lá e as que moram em outros locais, mas que antigamente era possível sim observar 

diferenças: 

Professora: A diferença é pouca. Antigamente você sabia distinguir, tinha 
diferença. Mas hoje não. Hoje quase não existe, assim existe a Caatinga né, 
mas as pessoas não é mais como o trabalho que era de antigamente, não é 
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como o trabalho de antigamente que ia pra roça, é totalmente diferente. As 
pessoas hoje da nossa Caatinga é quase a mesma coisa, a não ser nesse 
outros ambientes que vão ficando cada vez mais longe, o modo de se vestir, 
devido à situação né, de vida, e cada vez vai aumentando mais, como a 
gente vê nas reportagens aí o sofrimento de muitas pessoas da Caatinga 
mesmo quando vai se aprofundando, mais distante né.  

É possível observar que a professora também apresenta um sentimento misto em relação à 

identidade regional, de acordo com as significações apresentadas pelos alunos. Ela afirma que 

pertence àquela região de acordo com a localização física, mas que não apresenta características 

diferentes das pessoas que moram em outras regiões. 

Os sentimentos envolvidos na relação de parte dos alunos com o seu ambiente natural exprimem tal 

conflito a ponto de chegar a causar indignação a sua classificação como morador da Caatinga. Este 

fato foi constatado a partir da observação de uma situação ocorrida durante a confecção dos 

desenhos em uma das classes trabalhadas. Um dos alunos apontou para uma colega e se reportou à 

pesquisadora: “essa daí é caatingueira mesmo”. A aluna então respondeu ao colega com um tapa. 

Sem entender a situação, a pesquisadora pergunta o porquê daquela afirmação, e o mesmo aluno 

explica que a colega é catingueira por morar em um sítio mais afastado do povoado, “mais próximo 

da Caatinga”. 

Entretanto, os sentimentos mistos aqui relatados não são exclusivos da área estudada, posto que este 

conflito interno com a identidade de catingueiro também foi encontrado em outros trabalhos. Castro 

(2008), em sua tese de doutoramento em uma comunidade no sertão do Piauí, observa que apesar de 

morarem em uma área de Caatinga, os alunos não querem ser caracterizados como caatingueiros, ao 

contrário de seus pais, que afirmam esta condição. A autora ilustra este conflito com a declaração de 

um professor da escola estudada, que afirma ser catingueiro em certo sentido sim e em outro não: 

“caatingueiro no sentido de ser analfabeto, pobre e ignorante ele não é, mas é no sentido de ser forte 

e lutador” (CASTRO, 2010: p. 8). 

Castro (2008) conclui que este conflito na autopercepção de caatingueiro é fruto do encontro dos 

saberes que foi repassado aos alunos no meio familiar e da comunidade com o saberes escolares e 

os veiculados pela mídia, aliado aos saberes trazidos pela criação do parque nacional na região, que 

de forma punitiva julga alguns costumes da comunidade, principalmente a caça. 

Do mesmo modo, situação semelhante foi encontrada por Mendes (2009) no sertão de Vitória da 

Conquista, BA.  Ao questionar se o referido município faz parte do sertão baiano, a pesquisadora 
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obteve negativas, reafirmações e respostas que demonstravam a dúvida do respondente (moradores 

do município). Foi possível observar que as respostas encontradas giravam em torno da tensão entre 

o atraso e progresso econômico, em movimentos simultâneos de aproximação de afastamento. 

Quando pensada de forma econômica, a negação enquanto sertão é mais evidente, pois os 

moradores consideram a cidade próspera, civilizada e moderna, caracterizando o sertão como o 

antônimo destas características. No entanto, os moradores reconhecem a cultura local como 

sertaneja (MENDES, 2009). Este ponto de conexão da identidade através na cultura local também 

foi observada no presente estudo. 

A negação em relação às origens também foi observada por Vieira (2009) em seu estudo sobre as 

representações de nordeste apresentadas por alunos descendentes de nordestinos que moram no 

interior do estado de São Paulo. Os estudantes negaram qualquer tipo de aproximação com a região, 

seja ela cultural, geográfica ou humana. 

No entanto, é inegável a influência que o ambiente exerce sobre seus habitantes, uma vez que como 

ocupantes de um determinado local, com atributos particulares, as identidades e as possibilidades 

destes indivíduos são delineadas (GRUNEWALD, 2003). Assim sendo, é importante desenvolver 

nos alunos um senso de lugar, de modo que os estudantes saibam quem eles são e de onde eles 

vieram, desenvolvendo um senso de pertencimento (KINCHELOE et al., 2006)  

Desta forma, percebe-se a identidade com o ser caatingueiro dos alunos estudados, como também 

da professora, quando relacionado à localização da comunidade onde moram. No entanto, ao 

caracterizar a imagem do caatingueiro e refletir se é ou não é caatingueiro, para alguns alunos, 

assim como para a professora, há um sentimento de negação desta identidade:  

“Afirmar a identidade significa demarcar fronteiras, essa separação e distinção, 
supõem e, ao mesmo tempo, afirmam e reafirmam relações de poder” (SILVA, 
2007, p. 82). 

Entretanto, vale destacar que a vaquejada como manifestação cultural típica funciona como 

importante laço afetivo com o ambiente e um dos fatores de afirmação do ser catingueiro por parte 

dos alunos e que, segundo à professora de Ciências, “é a única coisa que resta de Caatinga na 

região”.  

A partir dos questionários foi possível compreender que a escola e os meios de comunicação são as 

instituições importantes na formação dos significados relativos à Caatinga apresentados pelos 
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alunos. Quando questionados acerca do local em que aprenderam o termo Caatinga, a maioria dos 

alunos citam os livros, a escola e a televisão. Esta influência dos meios de comunicação também foi 

observada nos trabalhos de Castro (2008) e Vieira (2009). 

Os meios de comunicação citados foram a televisão (13 dos 14 alunos) e rádio (apenas um aluno). 

Em relação à produção artística, dois alunos citaram as músicas como fonte de conhecimento sobre 

o referido bioma. Vale ressaltar também a participação da internet na formação destes 

conhecimentos, conforme informado pela professora de Ciências na entrevista.  

Este papel da televisão na formação de significados relativos à natureza também foi encontrado em 

outros estudos. Martinho e Talamoni (2007), em sua pesquisa sobre as representações de ambiente 

por alunos de quarta série, diagnosticaram a importância da mídia na formação de representações 

sobre ambiente. 

Da mesma forma, Moraes (2010) encontrou a importante participação da mídia em relação às 

significações que permeiam as relações entre os animais amazônicos e crianças de escolas públicas 

de Manaus, AM.  Mesmo colocando a família ou diretamente a própria natureza como fonte de 

conhecimento acerca dos animais, metade dos alunos incluiu juntamente a televisão, expressando 

que a televisão é a grande fonte de conhecimento sobre os animais amazônicos, e muitas vezes, a 

primeira fonte a qual os estudantes recorrem quando necessitam de informações. 

No entanto, neste estudo, a família pouco aparece nos resultados, posto que apenas três alunos 

afirmaram ter aprendido sobre a Caatinga em casa, com a família. Este fato também foi expresso 

quando um dos alunos justificam porque eles caracterizam a região que eles moram como área de 

Caatinga: 

 Porque as pessoas mais velha falavão (E12, sexo feminino, 17 anos).  

Em outro item do questionário, esta mesma aluna ressalta novamente o caráter cultural da 

transmissão dos significados sobre a Caatinga de forma oral e o papel da escola, através da figura 

do professor, na formação destes significados: 

Por quê é uma mata muito falada pelos professores e as demais pessoa (E12, sexo 

feminino, 17 anos).  
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Em relação ao papel da escola na formação destas significações, esta instituição aparece como 

grande influência, uma vez que 12 dos 14 alunos citam a escola como local onde aprenderam sobre 

Caatinga, como também 11 alunos apontam os livros como meio de aprendizagem do referido 

bioma.  

Os resultados sobre a influência da escola nas significações do ambiente encontrados corroboram 

com os encontrados por Martinho e Talamoni (2007), que analisaram representações sociais de 

ambiente de alunos de quarta série no interior de São Paulo. As autoras também encontraram a 

presença de outros saberes nas representações das crianças, a exemplo dos saberes religiosos. 

Destarte, elas concluem que uma educação preocupada com as questões ambientais tem que buscar 

estabelecer diálogos com outras formas de saber, uma vez que os significados de ambiente não são 

formados exclusivamente por saberes escolares. 

Todavia, Moraes (2010), que estudou os significados dos animais amazônicos para estudantes da 

rede pública de Manaus, AM, identificou na sua pesquisa uma fraca participação da escola, dos 

livros e das revistas na formação do conhecimento sobre animais amazônicos dos alunos, os quais 

encontram informações com mais frequência na televisão. Este resultado também foi encontrado 

por Feitosa e Santos (2006) encontraram resultado semelhante em um estudo com 28 alunos de um 

assentamento do município de Poço Redondo, SE sobre a Caatinga. Quando as autoras perguntaram 

como os eles adquiriram o conhecimento sobre o referido bioma, 65% respondeu que foi no 

cotidiano, e somente 15% nos livros didáticos, ressaltando a pouca contribuição que esta ferramenta 

desempenha na construção do conhecimento sobre Caatinga para este. grupo 

Portanto, as significações do ambiente que se veem nas falas dos sujeitos não podem ser 

interpretadas como se fossem fruto somente da mente destas pessoas, mas sim como apreendidas na 

e através da cultura, já que os sujeitos e suas idéias são frutos do processo da contestação e 

transformação dos significados que são ensinados culturalmente a partir do quadro pessoal de 

significações (GUIMARÃES, 2007).  O saber ambiental não é algo dado aos alunos, mas sim 

construído a partir de suas “significações primárias”, considerando que este é inserido em um meio 

ideológico e social (LEFF, 1998). 

Dessa forma, grande parte dos conhecimentos que utilizamos para construir nossas representações 

sociais vem de informações que foram veiculadas através dos meios de comunicação de massa, 

visto que estes exercem grande influência na produção e difusão de representações sociais, pois as 
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imagens trazem discursos implícitos ou explícitos que convencem pessoas, criticam situações, 

vendem produtos, expressam idéias, opiniões, sentimentos de pessoas ou grupos sobre diversos 

assuntos (REIGOTA, 1999b).  

Por consequência, a forma como as pessoas veem e se relacionam com a natureza são constituídas 

culturalmente, pois através dos artefatos culturais (vídeos, revistas, livros didáticos, televisão, 

dentre outros) são negociados significados à natureza, como também formas de nos relacionarmos 

com a mesma, de modo que se assume uma posição frente ao meio ambiente, não sendo 

necessariamente a intenção explícita destes artefatos expressar esta relação homem-ambiente 

(GUIMARÃES, 2007). 

Logo, é importante que ao se discutir o ambiente natural em sala de aula, o docente instituir o 

diálogo entre as diferentes visões de mundo, de forma que através deste debate, os alunos possam 

construir seus próprios significados de Caatinga. Diante de um tema complexo como a questão 

ambiental, as práticas escolares não podem deixar de buscar aproximação com ideias, crenças, 

valores e atitudes envolvidas no processo geral de formação de conhecimento dos alunos 

(MARTINHO; TALAMONI, 2007), o que também é uma necessidade para promover a educação 

do campo. 

Com a finalidade de compreender como os diferentes saberes sobre a Caatinga são discutidos em 

sala de aula, durante a entrevista, questionamos a professora em relação a forma como ela aborda 

este ambiente natural em suas aulas. 

3.6 A abordagem da Caatinga em sala de aula 

Ao conversar com a docente de Ciências sobre as aulas que ministra, ela afirmou que além das aulas 

expositivas, ela utiliza recursos didáticos que tem na escola, como revistas de divulgação científica 

e recursos didáticos, como um modelo de corpo humano. Ela enfatiza a importância deste recursos 

didáticos para a melhoria do ensino, como também a preocupação da escola em destinar parte de 

suas verbas para a compra destes materiais:  

Professora: Lá [na escola] tem muita coisa, não tudo, mas muita coisa tem. Tem 
dinheiro próprio para a escola, aí né. Quando depende das outras[verbas], aí 
chega o pingo[de material] . Mas porque na maioria das vezes o professor não 
utiliza os recursos que tem na escola, mas tem muita coisa.  

Entrevistadora: eu visitei a biblioteca da escola e vi umas revistas interessantes. 
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Professora: Aquelas revistas são muito importante, tem muito assunto dentro pra 
gente tá trabalhando. Muita coisa. 

Vale informar que as revistas referidas na entrevista são da coleção “Ciência hoje para as crianças”, 

que é uma publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que, segundo a 

direção da escola, foram enviadas pelo Ministério da Educação (MEC).  

Esta iniciativa é bastante interessante no sentido de promover a divulgação científica, e 

deveria/poderia ser adotada por outros órgãos de gestão em educação, como a Secretaria de Estado 

da Educação. Em parceria com as instituições de pesquisa do estado, materiais didáticos com 

informações completas e atualizadas sobre as pesquisas científicas produzidas em Sergipe, que 

poderiam ser confeccionados e distribuídos nas redes públicas estadual e municipal, além de 

disponibilizar na internet para atingir o restando da comunidade escolar do estado. 

Quanto à importância dos saberes cotidianos para o ensino de Ciências, a professora afirmou 

reconhecer o valor destes conhecimentos e disse promover este diálogo em sala de aula: 

Entrevistadora: E existe alguma relação entre os conhecimentos daqui, dessa 
região, e o conteúdo de Ciências? A senhora vê essa relação?  

Professora: Muito né. Assim, tudo que fala de ciência nóis convive no meio né, é 
tanto no corpo, assim no corpo físico da gente, como nas plantas, né? No cotidiano 
que a gente vive.  

Entrevistadora: E você faz essa relação quando está dando aula? 

Professora: Faço, porque, sinceramente, eu acho que eu explico e dou essa relação 
entre os dois muito bem. 

Entrevistadora: Então existe uma ligação entre o saber popular dos meninos, da 
família e do pessoal daqui com o conteúdo? 

Professora: Sim.  

Entrevistadora: Esses saberes contribuem ou atrapalham a aula?  

Professora: Contribuem. Quando você chama eles, quando começa a explicar, que 
começa a puxar deles, eles também tem muita coisa também a desenvolver, a 
explicar.  

Entrevistadora: Então os conteúdos tem relação com a vida cotidiana deles?   

Professora: Tem.  

Entrevistadora: E eles percebem essa ligação entre o que eles estão vendo na 
escola e a realidade deles?   

Professora: Conseguem sim.  

Entrevistadora: Como podemos ajudar eles a perceber essa relação? 

Professora: Mostrando mais nas aulas. Porque assim, aqui não tem como essas 
escolas bem desenvolvidas que vai mostrando o desenvolvimento de cada, a gente 
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só explica né, mas não tem aquela coisa para você mostrar mesmo. Só se sair no 
campo assim.  

Esta postura de promover o diálogo entre os diversos saberes durante as aulas de Ciências é muito 

importante ao se considerar os princípios da Educação do campo. Medidas como esta criam 

oportunidades de construir um saber escolar do campo, essencial a uma escola que visa formar 

cidadãos atuantes em sua comunidade (CARDOSO; ARAÚJO, 2012a).  

Aliado aos materiais que a escola fornece, a professora afirma também que solicita que os alunos 

tragam materiais de casa, como grãos e amostras de solo, de acordo com a aula a ser ministrada.  

Ela também realiza aulas de campo, principalmente em outras regiões, para que os mesmos possam 

conhecer outros ambientes e comparar com área onde eles vivem:  

Professora: Às vezes a gente prepara uma excursão, a gente vai, no local que a 
gente vai passando, vai explicando.  

Entrevistadora: Mas é aqui na região, ou vocês vão para Glória? 

 Professora: Nós vamos para Glória, vai para...quando a gente sai com os alunos, 
aí faz o relatório explicando tudo, fazendo as perguntas e quando passa nas 
cidades, é Canindé, Piranhas, Paulo Afonso, pra baixo de Lagarto, a gente vai 
sempre, Timbó, já foi lá? É muito interessante. Tem muita coisa pra gente mostrar, 
a diferença de uma região para outra né? Os climas, a vegetação, que a vegetação 
da região de Itabaiana para lá não é a mesma que a daqui, é diferente. Quase 
ninguém vê o tipo de árvore que se encontra aqui, é diferente. E cada vez que vai 
subindo mais, mais é diferente.  

Este tipo de atividade é importante para que o aluno construa suas próprias significações sobre os 

assuntos ministrados.  As atividades práticas para o ensino de Ciências são fundamentais para a 

construção de uma visão cientifica do mundo natural, uma vez que possibilita um maior leque de 

questionamentos sobre os fenômenos (ANDRADE; MASSABNI, 2011).  

As observações do aluno nas aulas teóricas proporciona ao aluno desenvolver significados próprios 

durante as aulas práticas, desenvolvendo o senso crítico e criativo (KRASILCHIK, 1996), 

contribuindo em aspectos na formação dos alunos, tais como: proporcionar uma visão mais 

integrada dos fenômenos e um maior envolvimento emocional com o tema, acarretando a 

aprendizagem (CAVASSAN; SENICIATO, 2007)  

Quanto ao livro didático, a professora informa que no momento do planejamento pedagógico ela 

utiliza outro livro didático (GEWANDSZNAJDER, 2009) além do adotado pela escola (CANTO, 

2009), o qual foi distribuído em uma palestra que ela participou na sede do município organizada 
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pela Secretaria Municipal de Educação. Conforme discutido no Capítulo 3, este livro, dentre os 

analisados, inclusive comparado ao adotado na escola, apresenta informações mais completas sobre 

o bioma, como também incentiva o professor a trabalhar as questões locais nas atividades que 

sugere.  

Em relação aos assuntos do 7º ano que ela costuma relacionar com o bioma Caatinga, a professora 

de Ciências afirma que a temática dos solos é a mais produtiva para a discussão, de forma que ela 

debate com os alunos a necessidade de utilização de adubos para o cultivo, as formas de cultivo da 

terra, dentre outras temáticas relacionadas à agricultura e que eles certamente vivenciam. Ela afirma 

trabalhar outras temáticas, mas que não estava lembrada no momento.  

Quanto à contextualização dos assuntos com o bioma Caatinga, notou-se que a professora enfatiza 

os conhecimentos de forma aplicada, relacionadas às práticas cotidianas da região. Esta relação dos 

conteúdos científicos com as temáticas locais segue as indicações da educação do campo e da 

educação baseada no conceito de lugar, posto que ajudar os alunos a conectar suas experiências com 

a ciência escolar é entender a relação dos alunos com seu ambiente, construindo a concepção 

científica daquele ambiente (KINCHELOE et al., 2006). 

No entanto, os conteúdos do 7º ano do ensino fundamental apresentam ricas possibilidades de 

contextualização com o ambiente natural local, sendo esta a razão da escolha deste nível para a 

realização do estudo, ao considerar que a contextualização com a Caatinga é facilitada pelo fato do 

currículo abordar temas como a classificação dos seres vivos, biodiversidade, diferenças individuais 

numa mesma espécie, adaptação ao ambiente, cadeia alimentar, morfologia e reprodução das 

plantas.  

Dessa forma, a contextualização destes temas por meio da Caatinga seria importante para desmentir 

mitos de que o bioma é pobre em espécies, a riqueza de endemismo fruto das adversidades do 

ambiente, como também as adaptações de espécies que ocorrem em outros biomas apresentam para 

sobreviver à Caatinga. O tema cadeia alimentar propicia discussões interessantes de como as 

alterações no ambiente afetam uma gama de indivíduos que estão inseridos no ecossistema, 

ilustrando bem a concepção de sistema, de interligação dos membros. Nestas situações, aulas 

práticas seriam de grande valia. 
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Outra sugestão de como contextualizar os conteúdos das aulas de Ciências com a Caatinga é através 

dos conhecimentos etnobiológicos da comunidade sobre os recursos da Caatinga, ou seja, promover 

o encontro dos conhecimentos científicos e o da comunidade sobre o ambiente natural, de forma a 

discutir explicações para fenômenos naturais, usos de recursos naturais do bioma, medidas de 

conservação, dentre outras temáticas que possibilitam esta conversa de concepções.    

No tocante aos ecossistemas, para trabalhar a temática dos ecossistemas brasileiros, a docente 

declara que costuma trabalhar este assunto através de pesquisas realizadas pelos alunos em livros, 

revistas e na internet, buscando caracterizar cada ambiente e observar as diferenças entre eles, em 

conformidade com as comparações realizadas nas aulas de campo. 

Da mesma forma, esta metodologia seria adotada para uma aula sobre o bioma Caatinga, caso ela 

fosse ministrar uma aula somente com esta temática. A professora afirmou que não costuma 

ministrar aulas exclusivamente sobre o bioma. No entanto, ela disse que se o fizesse, solicitaria que 

os alunos se organizassem em grupos, que ministrariam seminários em sala de aula sobre os temas 

definidos anteriormente, de forma que cada grupo abordasse um aspecto diferente do ambiente:  

Professora: Um trabalho, um seminário, em que cada grupo apresenta uma coisa 
da região, da Caatinga, né. A gente divide as turmas e cada um fala dos temas que 
foi escolhido. O seminário é muito importante, você dá o tema, um fala sobre o 
vaqueiro, um fala sobre os ecossistemas, cada grupo vai representando uma coisa 
diferente.  

Através dos seminários, se permite a participação ativa dos alunos na construção do conhecimento, 

de forma que sejam valorizados os saberes de cada aluno, trazendo aspectos de sua realidade. Desse 

jeito, o professor começa a aproximar-se mais do ensino efetivamente emancipatório, visto que dão 

melhores ferramentas para que os alunos consigam discutir a realidade local em sala de aula 

(CARDOSO, 2009), posto que os estudantes querem aprender Ciências de forma que este 

conhecimento seja significativo em seu mundo (AIKENHEAD; CALABRESE, CHINN, 2006), 

com conhecimentos oriundos de sua experiência de vida  (KINCHELOE et al., 2006). 

Ao permitir que os alunos tragam para sala de aula o conteúdo a partir de sua visão de mundo, o 

professor possibilita a partilha da autoridade científica, ou seja, ao trazer experiências e materiais 

culturais (através de seminários e materiais de casa) para a sala de aula validam a base cultural dos 

alunos, de forma que os alunos percebam as diferenças entre os saberes, sem marginalizar nenhuma 

das visões (MEYER; CRAWFORD, 2011). 
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No entanto, a docente afirma que para realização de atividades como esta, os discentes comumente 

fazem pesquisas na internet: 

Professora: Nos livros, nas revistas, na internet. Hoje quase todo mundo 
aqui tem.  

Entrevistadora: Todo mundo tem internet?  

Professora: Quase todas as casas tem, e nas que não tem, mas eles 
pesquisam. Quase todos esses estudantes tem. (...) Mas sobre esse tema, tem 
muito.  

O fato de utilizarem bases de conhecimento como livros, revistas e a internet possivelmente pode 

comprometer essa discussão de problemáticas locais em virtude de trabalhar em uma escala global, 

e porque nem sempre a mídia, como também as fontes científicas de informação, provê uma 

imagem da Caatinga despida de preconceitos. 

Portanto, é importante que o professor discuta em sala de aula as fontes de conhecimento e as 

informações trazidas pelos alunos com a finalidade de debater as relações culturais que se tem com 

o ambiente, haja vista que nestes artefatos culturais são tratados significados e posturas relativas à 

natureza (GUIMARÃES, 2007), discutindo-se implicações históricas, socioeconômicas e políticas 

envolvidas. 

Desse modo, para uma educação do campo atenta à diversidade cultural e às diferenças, é 

necessário adotar as práticas pedagógicas multiculturais, propiciando uma base histórica e social 

dos conteúdos, como também cumprir um papel de crítico cultural e combater discriminações 

(CARDOSO; ARAÚJO, 2012a). 
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CAPÍTULO 4: O CONHECIMENTO CIENTÍFICO NA RECONSTRUÇÃO DE 
SIGNIFICADOS SOBRE CAATINGA 
_______________________________________________________________________________________ 

Introdução 

As significações dos alunos são construídas, desconstruídas e reconstruídas a todo momento, em um 

movimento bastante dinâmico, por sofrer influências de todos os meios culturais em que os 

estudantes estão imersos, inclusive da escola, caracterizada por ser um espaço rico de significados e 

disputas (VIEIRA, 2009; ARROYO, 2011). Ao trazer estas considerações para o ensino de 

Ciências, destaca-se a importância de conhecer estas significações, por que é a partir delas que os 

alunos constroem suas visões de mundo, as quais englobam vários saberes congregados que 

baseiam ideias, conceitos e ações dos indivíduos (COBERN, 2000). 

O estudo teve como um de seus objetivos conhecer os significados acerca do bioma Caatinga 

apresentados pelos alunos. Dentre os significados identificados, eles reconhecem que a Caatinga é 

um ambiente natural biodiverso, com problemas em relação à conservação e que influencia a 

situação socioeconômica da região. Em relação aos significados de sentido cultural, os estudantes 

apresentam significados de aproximação e distanciamento simultaneamente. 

Ao considerar as representações apresentadas, buscou-se neste capítulo analisar comparativamente 

os significados sobre o ambiente natural Caatinga apresentados por alunos do sétimo ano, pela 

professora de Ciências da escola, pelo livro didático da referida disciplina utilizado na turma 

estudada e pelo discurso acadêmico da área (representado pela produção acadêmica) com o objetivo 

de discutir diferenças e/ou semelhanças encontradas e as contribuições do conhecimento científico 

para os significados dos alunos identificadas a partir desta triangulação. 

Para tanto, além de autores utilizados no referencial teórico do estudo (COBERN; LOVING, 2001; 

BAPTISTA, 2010; TAN, 2011) e no capítulo de interpretação dos significados (SELLES; 

FERREIRA, 2004; CARDOSO, 2009; SOUSA; HAYASHI; SILVA; GONÇALVES, 2010; 

CASTRO, 2010), somou-se a esta discussão autores que versam sobre currículo escolar (ARROYO, 

2011) e alfabetização científica (MACHAMER, 1998; KRASILCHIK; MARANDINO, 2004; 

CHASSOT, 2006).  

Para melhor organizar os dados apresentados neste capítulo, ele foi estruturado da seguinte forma: 

primeiramente, fez-se a comparação dos significados apresentados pelos alunos com possíveis 
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fontes de significados de origem científica para estes; logo após, enfatizou-se a importância do 

conhecimento científico para a desconstrução e reconstrução de novos significados sobre o 

ambiente natural; e, por fim, sugeriram-se possíveis caminhos para realizar atividades com esta 

finalidade. 

4.1 O conhecimento científico contribui para os significados dos alunos? 

Em relação à biodiversidade, a maioria dos alunos do caso estudado reconhece o ambiente como 

biodiverso, no entanto a maioria deles identificam algumas poucas espécies comuns na região, 

indicando falta de conhecimento da biodiversidade local. Esta falta de conhecimento está em 

conformidade com as informações transmitidas pelo livro didático adotado na escola (CANTO, 

2009), que somente cita rapidamente nove espécies (sendo duas de plantas e sete de animais) e 

mostra somente duas figuras, sem maiores discussões sobre as características destas espécies, e a 

biodiversidade do bioma (Ver capítulo 2).  

Diferentemente dos alunos, a professora de Ciências, por sempre ter morado na região, apresenta 

conhecimento das espécies locais, enfatizando, no entanto, que já não há tantas plantas e animais na 

área por conta do desmatamento. No entanto, vale destacar que o conhecimento apresentado por ela 

na entrevista foi adquirido pela vivência na região.  

Quanto à abordagem do bioma em sala de aula, a professora afirmou que não ministra aulas 

específicas sobre a Caatinga, mas que a utiliza como ferramenta de contextualização dos assuntos, 

com destaque para a abordagem do conteúdo “Solos”, no qual enfatiza conhecimentos práticos 

relativos à agricultura. Quanto às aulas de campo, ela afirmou promover com os alunos, e seriam, 

segundo elas, realizadas na sede do município, quando não em outras regiões, o que impossibilitaria 

o estudo do ecossistema ao redor da comunidade. Nas imediações do povoado existe uma de mata 

de Caatinga dentro de uma fazenda particular que possibilitaria a realização de aulas de campo que 

estimulariam a afetividade com o ambiente, além do conhecimento científico (CAVASSAN; 

SENICIATO, 2007). 

Aliado a este fato, ainda que a comunidade científica, inclusive a sergipana, apresente bastante 

conhecimento sobre a biodiversidade da Caatinga e valorize este ambiente natural (ver Capítulo 2), 

este conhecimento ainda não chegou à escola estudada, e provavelmente às demais escolas do 

sertão sergipano, possivelmente pela falta de atualização do livro didático, que  apresenta dados 
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superficiais e desatualizados sobre o bioma, como também a falta de formação adequada para que a 

escolha dos livros didáticos sejam melhor embasadas. Outra possível razão é a falta de atualização 

de dados científicos da professora de Ciências, que além de não ter formação básica nas Ciências 

naturais, também não participou de cursos de formação continuada na área.  

Dentre os componentes bióticos do bioma, os alunos e a professora de Ciências dão ênfase aos 

espécimes botânicos, como por exemplo o mandacaru (Figuras 4, 5, 6, 8, 13, 14 e 16), enquanto o 

livro didático utilizado pela turma enfatiza os animais comuns ao ambiente, como os répteis 

(lagartos e cobras). Em relação aos componentes abióticos, a seca e as altas temperaturas são fatores 

destacados tanto pelos alunos (a exemplo da figura 7) e a professora de Ciências como pelos livros 

didáticos e pela comunidade científica, por ser realmente uma característica marcante do ambiente. 

Quando não se conhece a riqueza de espécies do ambiente e a importância que cada espécie 

desempenha no ecossistema, elas não são valorizadas pelas pessoas, as quais também não se 

preocupam com a preservação de tais espécies. Uma possível solução seriam as visitas ao ambiente 

natural: Ao visitar o ambiente natural, estreita-se o contato afetivo com aquele ambiente e 

possibilita uma visão integrada dos fenômenos, enriquecendo o conhecimento sobre o ecossistema 

(CAVASSAN; SENICIATO, 2007). 

Quanto aos problemas ambientais locais, os alunos afirmam que estes existem, como, por exemplo, 

o desmatamento, porém em relação à preservação da Caatinga, alguns alunos não apresentam 

consciência do estado de conservação do bioma. Este fato é exemplificado na fala da aluna que 

afirma nunca ter refletido sobre este fato. Esta condição é semelhante à do livro didático de 

Ciências da escola, uma vez que ele nem aborda questões relativas à preservação deste ambiente.  

No entanto, a comunidade científica já desmentiu o mito de Caatinga bem preservada (SILVA et 

al., 2003) e, inclusive, se empenha em conseguir junto ao governo áreas para preservação legal do 

bioma (SILVA; TABARELLI; FONSECA, 2003). Da mesma forma, a professora de Ciências 

também demonstrou alguma consciência do estado de conservação do bioma, dos problemas locais 

e da importância da sua preservação.  

Na categoria socioeconômica, cinco alunos percebem as dificuldades enfrentadas pela comunidade, 

tanto economicamente como no bem estar social por conta do ambiente seco, como também pela 
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má distribuição da renda na região. Os problemas relativos à educação também foram apontados 

por eles. 

O livro didático adotado pela professora nesta turma não aborda nenhum tema relacionado à 

categoria socioeconômica. Já a professora de Ciências, durante a entrevista, demonstra perceber a 

situação socioeconômica da região.  

Promover esta visão global do meio nos estudantes é uma das indicações definidas para o ensino 

fundamental, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento que fundamenta 

a prática pedagógica e o planejamento escolar de muitas escolas no país, mesmo não sendo 

obrigatório. Os parâmetros indicados buscam proporcionar aos alunos uma visão ampla do 

ambiente no qual está inserido, de modo a englobar aspectos políticos, sociais, econômicos e 

culturais, com a finalidade de formar cidadãos que lutem por direitos e combatam injustiças. 

Apesar de o discurso acadêmico apontar os problemas socioeconômicos da região, os pesquisadores 

também apontam soluções para a região, como também relatam casos em que a irrigação de 

plantações, por exemplo, desenvolveu bastante a regiões beneficiadas, como também os locais que 

investiram na atividade turística (ver Capítulo 2). 

Na categoria cultural, os discursos dos alunos e o da professora se aproximam. Eles classificam a 

região em que vivem como Caatinga, mas ao relacionar sua identidade com a figura do 

caatingueiro, eles negam essa autoclassificação. No entanto, um ponto em comum de afetividade 

com o ambiente é a vaquejada, festividade popular da região que ocorre em a captura do boi em 

áreas naturais de Caatinga.  

O livro didático não faz comentários a respeito da cultura da região. Já o discurso científico 

reconhece a riqueza cultural da área, como também incentiva que esta seja valorizada e que seja 

utilizada de forma a se transformar em atividade econômica através do turismo.  

Dessa forma, o livro didático contribui para a formação dos significados dos alunos em relação à 

categoria biológica (único aspecto abordado no livro adotado na escola), já que apresentam 

conhecimento superficial sobre a riqueza biológica do bioma. Além disso, seu conteúdo, superficial 

e desatualizado, só reforça os três “mitos” já derrubados pelas pesquisas científicas mais recentes 

sobre a Caatinga, os quais versam sobre este ambiente ser homogêneo, pobre em espécies e 

endemismos e pouco alterado, conforme discutido no capítulo três.  
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Entretanto, foi observado que os professores de Ciências do campo em um município do alto sertão 

sergipano demonstraram uma prática centrada no livro didático, mesmo quando percebem suas 

deficiências, construindo o currículo a partir de uma seleção dos conteúdos do livro adotado, 

baseando-se no que é mais relevante para o contexto dos alunos ou nos temas que o professor tem 

mais afinidade (CARDOSO, 2009). Resultados como este destacam a importância da qualidade da 

formação inicial destes professores, uma vez que se a esta formação foi deficiente, a seleção destes 

temas será prejudicada. 

Logo, ao observar como os professores utilizam os livros didáticos, considera-se que esses materiais 

são elementos mediadores entre os diferentes saberes que circulam pelo ambiente escolar, posto que 

os professores baseiam-se nos livros para determinar quais assuntos serão abordados e toda a 

proposta pedagógica, considerando que são tacitamente aceitos como substitutivos de uma 

formação mais sólida na graduação (SELLES; FERREIRA, 2004), ou inadequada para a disciplina 

assumida, conforme o caso estudado no presente trabalho.  

Quanto às pesquisas acadêmicas na área, inclusive as produzidas em Sergipe, elas não influenciam 

as significações dos alunos pelo fato destes não terem contato com seus resultados, nem através da 

professora, nem pelo livro didático, nem por outros meios de divulgação científica. Isto ocorre pela 

falta de interesse e incentivo em se divulgar os resultados de pesquisas científicas, tanto por parte 

dos pesquisadores, tanto pela mídia, de modo que estas informações não chegam às escolas. 

Baseando-se na iniciativa do MEC em distribuir exemplares da revista de divulgação científica 

voltada para crianças (Ciência Hoje das Crianças), a secretaria de estado da educação poderia 

divulgar materiais didáticos a respeito dos biomas sergipanos, dentre eles a Caatinga, que poderiam 

ser produzidos em parceria com instituições de pesquisa do estado, de forma a levar para os alunos 

informações atualizadas e multidisciplinares a respeito dos ambientes naturais do estado, 

fornecendo uma visão ampla e crítica da temática.    

Diante deste quadro, é evidente a necessidade de atualização do conhecimento científico sobre a 

Caatinga, de forma que o livro didático expresse as informações já disponíveis sobre a riqueza e 

diversidade de espécies da Caatinga, seu estado e necessidade de conservação, as reservas legais 

existentes, como também discutir as possíveis alternativas para se enfrentar a seca, de forma que a 

sociedade e a economia não sejam tão afetadas com as adversidades do ambiente. 
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No tocante à divulgação das pesquisas científicas para a comunidade escolar e para o público em 

geral, fazem-se necessárias medidas de incentivo às atividades de extensão nas universidades, as 

quais possuem estes conhecimentos, mas não se interessam em traduzir este conhecimento para a 

linguagem popular e a da escola. Da mesma forma, esta demanda também não é solicitada por parte 

da mídia, nem pela comunidade escolar (SOUSA; HAYASHI; SILVA; GONÇALVES, 2010), 

resultando na falta de divulgação das informações. 

Com a finalidade de ilustrar a situação comentada, listaram-se algumas monografias de discentes da 

licenciatura em Biologia da Universidade Federal de Sergipe que discutem o bioma e propõem 

atividades didáticas que auxiliam nas aulas sobre o bioma.  

Escolheu-se as monografias deste curso pelos seguintes critérios: ser o mais antigo do estado, 

apresentar a modalidade a distância com polos em áreas de Caatinga, apresentar estudos realizados 

professores da rede estadual que participaram de um programa de qualificação docente promovido 

por meio de um convênio entre o estado e a universidade. Já as monografias foram analisadas 

seguindo os critérios: 1)estarem depositadas no Laboratório de Ensino de Ciências da Universidade 

Federal de Sergipe (Campus São Cristóvão) 2)possuir tema relacionado à Caattinga; 3) serem 

produzidas a partir do ano de 2004.  

Como resultado da busca, encontraram-se somente quatro trabalhos: Feitosa e Santos (2006) 

elaboraram um guia com informações sobre a fauna e flora do bioma, buscando suprir a deficiência 

dos livros didáticos. Já Freitas e Gomes (2006) sugerem temas para cada ano do ensino fundamental 

a fim de discutir com os alunos a convivência com o semiárido. Mota e Santos (2006) propõem 

práticas pedagógicas que visam a preservação do bioma através da elaboração de uma cartilha. 

Oliveira (2009) produziu um CD-ROM como ferramenta para o ensino de ecossistemas no sétimo 

ano, inclusive a Caatinga. 

Destarte, materiais didáticos como estes são importantes para facilitar a aprendizagem dos alunos, 

uma vez que fornecem informações mais completas e precisas quando comparada às dos livros 

didáticos, os quais abordam o bioma superficialmente.   

A quantidade de trabalhos encontrada caracteriza uma deficiência de trabalhos de conclusão de 

curso que abordem a temática, considerando a quantidade de alunos que estes cursos possuem e a 

diversidade de modalidades de cursos de Ciências Biológicas nesta instituição (Licenciatura diurno, 
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noturno, Programa de Qualificação Docente, Ensino a Distância). Apesar da contribuição para 

melhoria do ensino que estes materiais podem proporcionar, estes trabalhos ficam restritos à 

Universidade, não chegando às escolas. Para mudar esta situação, um dos caminhos é a realização 

de projetos de extensão universitária, através dos quais os conhecimentos seriam disponibilizados 

para comunidades, como também possibilitaria aos alunos universitários conhecer outras realidades 

educacionais e vivenciar suas dificuldades, o que enriqueceria sua formação profissional. 

Por fim, é possível observar a importância das significações da professora de Ciências para as 

significações apresentadas pelos alunos em todas as categorias de análise, principalmente na 

cultural. Entretanto, um ponto que merece destaque é que o conhecimento relacionado à Caatinga 

apresentado por ela durante a entrevista é oriundo de sua vivência no ambiente local. 

Isto ocorre devido à Caatinga como ambiente natural ter uma estrutura produtora de saberes, 

símbolos, significados e crenças próprias que permeia a prática na comunidade escolar, pois seus 

elementos “determinam desejos, práticas, atitudes, e definem hábitos alimentares, crenças 

religiosas, produz e reproduz conceitos e preconceitos na maneira de observar o mundo, a si mesmo 

e aos outros” (CASTRO, 2010: p.3). 

Logo, ao adentrar a sala de aula, o professor traz suas significações construídas a partir de suas 

experiências cotidianas com ambiente natural fora da escola (CASTRO, 2010), influenciando, 

assim, as representações que os alunos apresentam sobre a natureza, pois esta bagagem do docente 

orienta o planejamento e as práticas de ensino (SAHEB; CIESC; ASINELLI-LUZ, 2006; PAGAN; 

EL-HANI; BIZZO, 2011). É possível que professores que vem de outras regiões, outros municípios, 

não apresentem tais riquezas de significados oriundos de sua relação pessoal com o ambiente. 

Portanto, os professores reelaboram o currículo formal de acordo com suas representações e 

valores, afetando os processos de aprendizagem dos alunos pelas representações coletivas que os 

professores tem da natureza, da relação homem-natureza e do processo pedagógico (GAZZINELLI, 

2002). É difícil se desprender dos traços culturais que se constituem em mediadores de toda 

subjetividade e objetividade dos indivíduos, uma vez que os comportamentos dos docentes diante 

das situações escolares são guiados pelas suas formações, informações, cultura, concepções e 

expectativas individuais e pelas exigências da cultura escolar (CASTRO, 2010). 
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Assim, a Ciência ensinada pela professora da escola em estudo é permeada por outros significados 

provenientes de sua visão de mundo, também composta por preconceitos e estereótipos, posto que 

estas visões de mundo são concretizadas a partir da própria experiência de vida, “marcada pela 

exclusão social do meio em que estão inseridos e do bombardeio de imagens, informações e 

estigmas repassados pelos meios de comunicação social” (CASTRO, 2010: p. 8).  

No entanto, as representações que aparecem no currículo formal podem ser discutidas de forma a 

serem descontruídas e reconstruídas por professores e alunos, de acordo com sua realidade. Isto é 

possível de ser realizado ao se admitir que a Ciência seja uma experiência social e que todas as 

experiências sociais são fontes de conhecimento. Desse modo, é possível debater com os alunos 

como ocorre a seleção dos saberes que são inseridos nos currículos formais e nos materiais 

didáticos, se existe alguma intencionalidade nesta seleção e a quem interessa a ocultação de alguns 

saberes e o destaque de outros (ARROYO, 2011).   

Este predomínio de saberes cotidianos no conhecimento da professora do caso estudado é 

possivelmente explicado pela sua formação inicial, uma vez que ela tem formação em Pedagogia, e 

não em Ciências e/ou Biologia.  

Este desvio funcional de professores em escolas do campo também foi encontrado por Cardoso 

(2009) em seu estudo em escolas de um município do alto sertão sergipano, no qual ela questiona a 

qualidade do ensino oferecido nas escolas do campo do sertão sergipano, uma vez que os 

professores não tem a formação inicial exigida por lei (decreto nº 3276 de 06 de dezembro de 2009) 

para lecionar as disciplinas específicas que assumiram. 

Conclui-se que: o livro didático de Ciências adotado pela escola traz uma abordagem desatualizada 

e superficial; as pesquisas acadêmicas específicas possuem bastante conhecimento sobre a riqueza e 

potenciais do ambiente natural; e a presença significativa da mídia na formação dos significados.  

Dessa forma, observou-se que o conhecimento científico contribui para o conhecimento dos alunos 

do 7º ano da escola em estudo sobre o bioma Caatinga, mas não de modo a promover uma visão 

crítica e estimular questionamentos sobre o meio em que os alunos estão inseridos.  

Outro fato importante observado é que, segundo a professora, ela utiliza conhecimentos cotidianos 

em sala de aula, através de seminários e outros métodos para caracterizar e contextualizar os 

conteúdos da disciplina Ciências. Esta ênfase em conhecimentos científicos aplicados também foi 
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observada durante a entrevista no momento em que ela exemplifica conteúdos com os quais ela faz 

utiliza a Caatinga como contexto.  

A partir dos resultados, destaca-se a necessidade de reforçar o conhecimento científico, para melhor 

embasar a conversa entre os saberes científicos e cotidianos que deve ser promovida nas aulas de 

Ciências (COBERN; LOVING, 2001; BAPTISTA, 2010; TAN, 2011), buscando valorizar 

igualmente saberes que são diferentes, assim como desconstruir mitos e preconceitos e reconstruir 

significados da Caatinga. 

4.2 A importância do conhecimento científico para construção de novos significados 

A escola possui papel fundamental nos conhecimentos científicos básicos dos estudantes 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2004), e os professores, em especial os de Ciências, tem como 

responsabilidade procurar que os alunos se tornem mais críticos, virando agentes de transformações 

do mundo (CHASSOT, 2006). 

A alfabetização científica é o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres 

fazer uma leitura do mundo em que vivem e entender a necessidade de transformá-lo (CHASSOT, 

2006). Para tanto, o ensino de Ciências pode esclarecer aos alunos que, além de suas concepções 

culturais, religiosas, sociais e históricas, eles podem adicionar os conhecimentos científicos neste 

conjunto de ideias (SASSERON; CARVALHO, 2011).  

Desta forma, enfatiza-se a importância do conhecimento científico escolar para a formação das 

visões de mundo do aluno, uma vez que a alfabetização científica é essencial para a formação de 

cidadãos críticos e atuantes em sua comunidade, conforme também recomenda os princípios da 

educação do campo (COBERN, 2000).  

Para apresentar o conhecimento científico aos estudantes, é interessante mostrar que os outros 

saberes também são importantes, e que são utilizados diariamente, considerando que ninguém 

analisa todas as situações de seu cotidiano de forma científica, com um método definido e dados 

codificados (MACHAMER, 1998). Portanto, os conhecimentos científicos, juntamente com os 

outros saberes, precisam ser entendidos como complementares, de forma a valorizar a importância 

da alfabetização científica, mas aquela que não toma a informação da Ciência como ponto de 

partida, mas sim aquela que utiliza como princípio gerador as concepções de seu público 

(REZENDE, 2009). 
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Portanto, o ensino de Ciências deve ser planejado de forma que interaja com a cultura e com a 

forma de ver o mundo do ponto de vista da Ciência, com a finalidade de modificar o mundo e a si 

mesmos por meio de uma prática consciente da influência recíproca entre os diversos saberes e o 

conhecimento científico (SASSERON; CARVALHO, 2011).  

A alfabetização científica na perspectiva cultural deve ampliar o acesso e a produção de 

significados sobre o conhecimento científico pela população (KRASILCHIK; MARANDINO, 

2004). Dessa forma, é necessário discutir e esclarecer para os alunos a concepção de Ciência como 

cultura e forma de saber, especificando que ela possui linguagem e métodos próprios.  

Discutir a história das Ciências é importante na formação inicial dos estudantes por levá-lo à 

compreensão de que o conhecimento científico é cumulativo e historicamente arquitetado, com 

caráter tentativo, comportando, assim, rupturas, posto que é possível observar que conhecimentos 

que antes se pensava como verdadeiros, passaram a ser questionados e às vezes abandonados 

posteriormente (MACHAMER, 1998; KRASILCHIK; MARANDINO, 2004). Destaca-se o quanto 

conhecer mais criticamente a história da construção destes conhecimentos facilita o entendimento 

sobre a natureza da Ciência (CHASSOT, 2006). 

Para entender a natureza da ciência, é preciso saber que o conhecimento científico é limitado, não é 

absoluto. É importante ressaltar as dimensões éticas e sociais da ciência para ajudar a compreender 

esta limitação, estimulando os estudantes a compreender que a ciência é uma atividade humana e 

que tem implicações éticas e sociais (MACHAMER, 1998), haja vista que também influencia nas 

relações sociais, políticas, econômicas e ideológicas das sociedades onde é produzido 

(KRASILCHIK; MARANDINO, 2004). Assim, é necessário, durante os cursos de formação inicial, 

atentar os novos cientistas e futuros professores para as diversas dimensões da ciência para construir 

uma ciência crítica, que analisa seu impacto na vida das pessoas (MACHAMER, 1998).  

Eticamente falando, a filosofia da ciência direciona questões para os sistemas de valores que a 

comunidade científica tem e como esses valores afetam as práticas e as conclusões da ciência, assim 

como a tomada de decisões e a resolução de problemas em esferas políticas, econômicas e sociais 

(MACHAMER, 1998). No sentido de promover este olhar crítico sobre Ciência, como também a 

consciência de que a Ciência é um produto cultural, é importante promover o diálogo entre os 

saberes cotidianos e científicos, demarcando e valorizando igualmente as diversas formas de saber 

(BAPTISTA, 2010).   
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Pela observação dos aspectos mencionados, é possível construir uma prática pedagógica de 

Ciências que proporcione aos alunos a compreensão dos seguintes elementos: a Ciência é uma 

dentre as várias formas de pensar o mundo; que através do método científico se chega à 

informações que outras formas de saber não proporcionam; que os saberes são complementares e 

igualmente importantes; e o caráter crítico do desenvolvimento do conhecimento da Ciências. Ao 

chegar a este nível de entendimento, os alunos compreenderão o papel fundamental do 

conhecimento científico nos significados que construímos e reconstruímos diariamente.  

Para o ensino de Ciências do campo este entendimento seria fundamental a fim de respeitar os 

saberes e as especificidades dos grupos trabalhados, assim como enriquecer os significados dos 

alunos destas comunidades e contribuir para formação de cidadãos críticos e transformadores de sua 

realidade. No presente estudo, observou-se que o ensino de Ciências não está cumprindo este papel, 

o que incentivou a reflexão de sugestões para transformar o ensino de Ciências na escola estudada.  

4.3 Caminhos a percorrer na construção de um ensino de Ciências plural 

Este tópico tem a finalidade de sugerir alguns caminhos que podem ser percorridos de modo a 

alcançar um ensino de Ciências do campo que contemple o pluralismo epistemológico e que busque 

desmentir mitos e preconceitos sobre o bioma Caatinga. Vale destacar o caráter propositivo do 

tópico, posto que cada docente, em sua prática cotidiana, deve considerar os vários fatores que 

constituem o ambiente escolar, como, por exemplo, seus alunos e a comunidade na qual a escola 

está inserida. 

Com o objetivo de melhor estruturar as sugestões de atividades, utilizaram-se os eixos de 

alfabetização científica, indicados por Sasseron e Carvalho (2011), formulados a partir da revisão 

bibliográfica que realizaram em seu estudo: compreensão básica de termos, conhecimentos e 

conceitos científicos; compreensão da natureza das Ciências e fatores éticos e políticos que 

circundam sua prática; entendimento das relações existentes entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 

Ambiente. 

No primeiro eixo, que consiste na compreensão de conceitos chave que implicam na compreensão 

de informações cotidianas, recomenda-se trabalhar com conceitos relacionados à ecologia e 

conservação, considerando a ampla discussão destes temas na sociedade atual (SASSERON; 

CARVALHO, 2011). 
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Dessa forma, aulas de campo e práticas que enfatizem a morfologia e identificação de espécies 

animais e vegetais contribuiriam para o entendimento da riqueza e diversidade biológica deste 

ambiente natural. A compreensão de quais fatores (naturais e não naturais) tornam o ambiente seco 

e como esta característica influencia os seres vivos e os demais elementos abióticos do ambiente 

subsidiaria outras discussões a serem realizadas pelo terceiro eixo. 

A discussão de conceitos como extinção, cativeiro, áreas de proteção, legislação ambiental, 

fiscalização e suas implicações na conservação do bioma são importantes para posicionamentos e 

atitudes relativos a conservação da Caatinga. Ainda dentro deste tema, seria bastante produtivo 

explicar como são definidas as áreas de proteção legal e qual a participação da comunidade neste 

processo, com o objetivo de destacar a importância da comunidade em práticas de conservação (ver 

pítulo 2). 

Quanto ao segundo eixo, ele consiste em esclarecer aos alunos o caráter humano e social inerentes 

às investigações científicas, como também estimular a cultura de análise crítica e reflexiva antes de 

tomar decisões (SASSERON; CARVALHO, 2011).   

Nesse sentido, a filosofia da ciência nos faz pensar a Ciência, como ela é feita, suas características 

essenciais (o conhecimento científico como ele é obtido, codificado, apresentado, e como ele é 

confirmado e validado) e quais suas intenções, e como ela pode ser melhorada através do estudo da 

história e da estrutura da pesquisa científica. Uma maneira pedagógica de passar estes valores para 

os alunos seria estimulando a reflexão sobre as ações durante uma pesquisa científica realizada na 

escola, na qual seriam explicados métodos e formas de validação de dados comuns ao meio 

científico, possibilitando que eles entendam o processo e suas motivações mais claramente, 

proporcionando a estruturação de questões, motivação e a inteligência dos alunos (MACHAMER, 

1998). 

Outra sugestão é trabalhar com a história das Ciências ao discutir como conceitos científicos 

importantes foram desenvolvidos ao longo da história, de forma a enfatizar o caráter mutável da 

Ciência e as implicações socias e políticas do contexto em que foram concebidas (CHASSOT, 

2006).  

Ao desenvolver esta leitura crítica dos saberes científicos, é fundamental discutir com os estudantes 

as possíveis motivações para que a Caatinga seja representada de forma superficial e permeada de 
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preconceitos nos livros didáticos, e quando nem é representada, considerando que a prática 

pedagógica deve possibilitar aos alunos o desenvolvimento de um senso crítico e questionar os 

sistemas de dominação da representação inerentes aos currículos escolares através de atividades e 

materiais que permitam desenvolver no estudante o questionamento das culturas hegemônicas 

(PARAÍSO, 2004; SILVA, 2007). Ressalta-se que o currículo nos constrói como sujeito (SILVA, 

1995), mas que a partir do momento em que o professor discute e adequa este currículo formal, ele 

possibilita a desconstrução de significados impostos e a ressignificação em relação a algum 

estereotipo.   

Em relação ao terceiro eixo, ele consiste na compreensão da aplicação dos conhecimentos 

científicos (SASSERON; CARVALHO, 2011), subsidiando questionamentos e tomadas de decisão 

buscando a trasnformação da realidade local (MACHAMER, 1998; CHASSOT, 2006).   

Nesse sentido, acredita-se que uma temática relevante e que propiciaria debates frutíferos e 

conscientizadores é a questão da seca no nordeste. É importante conhecer as razões naturais do 

ambiente que causam o fenômeno, assim como fatores históricos, sociais e políticos que levaram a 

esta situação atual (ver capítulo 3, tópico d). Somado a isso, é importante conhecer as alternativas 

que a Ciência produziu para este problema. Desse modo, os estudantes compreenderiam a questão a 

partir de várias perspectivas e se sentiriam embasados para cobrar aos responsáveis legais 

providências para os problemas ocasionados pela seca na sua região. 

Para fomentar e estimular a discussão, a professora de Ciências pode iniciar o debate mostrando que 

existem algumas soluções elaboradas por estudos científicos para combater a desertificação e 

amenizar o efeito da seca do nordeste, dentre elas destacam-se: revitalização de bacias 

hidrográficas; integração de bacias hidrográficas e construções de açudes. 

A revitalização de bacias hidrográficas possibilita uma oferta adequada de água, valorizando a 

quantidade e também a qualidade da água disponível (CHACON et al., 2012). Ainda para estes 

autores, para obter esta revitalização é importante preservar a biodiversidade local, combater a 

desertificação (condição gerada a partir da junção de fatores naturais e antrópicos) e promover o 

saneamento ambiental, que consiste em serviços tais como abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. Já a integração de bacias hidrográficas consiste 

na importação de água por meio da transferência entre bacias diferentes (AZEVEDO, 2012). 
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Os açudes são infraestruturas de fornecimento confiável de águas para a população, popularizados 

pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), que auxiliava no financiamento e 

na fiscalização destas obras para estados e municípios (disponibilizava recursos para até 70% da 

obra) e para particulares (em até 50% de recursos financiados) (CAMPOS, 2012).   

Diante de alternativas possíveis apresentadas pela Ciência e da existência de órgãos do governo 

específicos para o combate da seca no nordeste, como o DNOCS e Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), é importante discutir com os alunos por quais razões 

este problema ainda persiste e se agrava a cada ano na região.  

Com a realização de atividades como estas, os alunos estariam compreendendo conceitos científicos 

chaves e fundamentais para a compreensão de informações do cotidiano, como também o processo 

como estes saberes são produzidos pela comunidade científica, observando o caráter humano e 

argumentativo das Ciências. Além disso, ao se associar os saberes científicos a outros 

conhecimentos, isto permite aos estudantes visualizar a Ciência como mais uma forma de ver o 

mundo, como também sua importância e implicações na sociedade. 

Por fim, vale destacar que para promover atividades com os objetivos recomendados, é essencial 

que o professor de Ciências tenha uma formação que contemple os requisitos necessários à 

alfabetização científica que contemple vários aspectos, como, por exemplo, os eixos citados neste 

estudo.  

No presente trabalho, a professora entrevistada não possui formação inicial em Ciências, o que 

dificulta a realização de atividades como esta. No entanto, como discutido no Capítulo três, ela 

afirma realizar atividades que estimulam este diálogo em sala de aula. 

Como situação semelhante foi encontrada em outras escolas de outro município de Sergipe 

(CARDOSO, 2009), é possível que esta situação seja comum em escolas rurais, ressaltando a 

dimensão desta problemática e a necessidade de medidas a fim de corrigir esta situação: 

reenquadramento destes profissionais para melhor desempenho de suas atividades, adequadas à sua 

formação inicial; contratação de profissionais habilitados a assumir as disciplinas específicas; e 

formação continuada de professores para atualização profissional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Este estudo buscou analisar o papel do ensino de Ciências nos significados apresentados por alunos 

e pela professora de Ciências de uma escola situada na zona rural do alto sertão sergipano 

apresentam sobre o ambiente natural em que vivem: a Caatinga. Dessa forma, procurou-se debater 

nesta dissertação temas como identidade, cotidiano e ensino de Ciências, de forma a compreender 

os sentidos que permeiam as relações destes indivíduos com o ambiente, uma vez que são baseadas 

nestas significações que as pessoas agem sobre o seu meio.  

A pesquisa evidenciou que o conhecimento científico contribui para as significações dos alunos 

através da influência do livro didático e da professora de Ciências, considerando as afirmações dos 

estudantes de que o conhecimento escolar tem uma participação expressiva na construção destes 

significados. 

Encontrou-se como resultado que o ensino de Ciências em escolas rurais do alto sertão sergipano, 

em sua maioria, se baseia em livros didáticos que abordam o bioma de forma superficial e 

desatualizada, que transmitem “mitos” sobre o bioma que já foram desmentidos, tais como a 

pobreza de espécies da Caatinga, o que ressalta a necessidade de atualização dos conteúdos 

referente à Caatinga nos materiais didáticos adotados.  

Aliado a isto, é importante também ressaltar o caráter fundamental da divulgação dos resultados das 

pesquisas científicas, particularmente sobre este bioma, inclusive das produzidas aqui no estado. 

Através de projetos de extensão universitária para escolas mais distantes, estes conhecimentos 

estariam acessíveis para comunidades que normalmente não poderiam ter acesso a este, como 

também possibilitaria aos alunos universitários conhecer outras realidades educacionais e vivenciar 

suas dificuldades. A fim de aumentar o público contemplado com as atividades de divulgação 

científica, é interessante também a confecção de materiais didáticos com as informações destas 

pesquisas e distribuição nas redes estadual e municipal, além de disponibilização na internet.  

Além disso, a realização de aulas práticas de campo em áreas preservadas próxima à escola de 

estudo podem ser excelentes meios de desenvolver nos alunos a valorização do ambiente em que 

estão inseridos, uma vez que estas atividades promovem o contato com os ecossistemas da Caatinga 

de forma a conhecerem a riqueza biológica destes ambientes além de estimular um maior 
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envolvimento afetivo com o bioma.  No presente estudo, a professora afirma realizar aulas de 

campo, no entanto, em outras regiões, a fim de mostrar as diferenças entre os ambientes.  

Em relação às significações apresentadas professora de Ciências, elas se assemelham com as 

apresentadas pelos alunos, uma vez que ela reside na região, compartilhando com os alunos as 

significações construídas a partir da convivência com o ambiente que os cercam. A docente também 

valoriza os diferentes aspectos do ambiente natural em suas aulas, uma vez que proporciona aos 

alunos a oportunidade de trazer outros conhecimentos não científicos em atividades participativas, 

como os seminários.  

No entanto, no caso estudado, a professora não tem formação em Ciências. A atuação em 

disciplinas que não são adequadas à área de formação aparece como problema recorrente em 

escolas rurais do estado de Sergipe, apesar de ser proibido por legislação. Faz-se necessário também 

discutir a formação inicial dos professores de Ciências que atuam nas áreas rurais, uma vez que os 

cursos de licenciatura regulares não contemplam as necessidades da educação do campo em seus 

currículos.  

Estes fatos podem prejudicar o ensino de Ciências, posto que ensinar Ciências na escola vai além de 

discutir os conceitos científicos, pois é importante promover o diálogo entre os saberes científicos e 

os saberes da comunidade, de forma que sejam conectados com a experiência de vida destes 

estudantes, contribuindo para uma postura crítica e atuante no meio em que vivem. Para alcançar 

esta ampla dimensão de ensino de Ciências, é necessário compreender a natureza, a história e a 

filosofia das Ciências, além de conceitos e linguagem científicos e a influência das concepções 

científicas na sociedade.    

Contudo, é igualmente importante refletir acerca das razões que determinam esta representação 

superficial e preconceituosa da Caatinga nos livros didáticos. Este fato pode ser reflexo das 

significações impostas por um currículo formal que está permeado de relações de poder entre 

diversos grupos sociais, que podem ser observadas na seleção e classificação de conhecimentos 

promovida por este currículo, estabelecendo quais grupos sociais podem ou não serem 

representados.  

Dessa forma, o currículo de Ciências da educação do campo deve permitir adaptações de modo que 

a prática pedagógica possibilite aos alunos desenvolver um senso crítico e questionar essas 
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representações, contemplando atividades e materiais que permitam desenvolver no estudante o 

questionamento das culturas dominantes. É importante valorizar as experiências sociais buscando 

enriquecer os significados políticos, econômicos e culturais dos conteúdos. 

Nesse sentido, a união dos saberes (científicos e cotidianos) também auxilia no combate de 

preconceitos transmitidos historicamente entre as gerações, uma vez que contradiz os “mitos” 

comumente transmitidos sobre a região, ao valorizar aspectos biológicos, econômicos e culturais.  

Além de promover a contextualização dos conteúdos, trabalhar o ambiente nas suas diversas 

perspectivas e formas de saber permite o debate com os alunos sobre a construção espacial, 

temporal, cultural e histórica da região, como também desenvolve o sentimento de pertencimento à 

comunidade e ao ambiente.    

Portanto, percebe-se a importância do conhecimento científico para as significações de Caatinga e a 

necessidade de atividades que visem a alfabetização científica destes alunos em relação ao referido 

bioma. Ao discutir as descobertas científicas em relação à riqueza biológica e ao potencial deste 

ambiente, juntamente com as alternativas para as questões socioeconômicas da região, é possível 

promover uma leitura da Ciência baseada nas necessidades do meio em que estão inseridos, de 

forma que estes saberes, em diálogo com os saberes de outras formas de pensar, possibilitem a luta 

pela resolução de problemas da comunidade. 

Ao combinar a divulgação científica dos dados recentes, com o conhecimento e a valorização do 

ambiente com as aulas de campo, é possível proporcionar alguns aspectos da alfabetização 

científica que é essencial para comunidades rurais. Considerando que existem várias pesquisas 

científicas nas diversas áreas das Ciências que reconhecem a riqueza e o potencial do bioma, é 

necessário tornar possível aos alunos compreender que este ambiente precisa ser conhecido e 

preservado, e que os problemas acarretados pela seca, tanto econômicos quanto sociais, tem 

solução. A partir desta consciência, estes alunos terão possibilidade de discutir e cobrar junto aos 

governantes as devidas soluções para os problemas de sua comunidade. 

Por fim, é importante comentar a metodologia adotada na pesquisa. Apesar de a estratégia de 

pesquisa escolhida ter sido o estudo de caso, que fornece dados exclusivos ao grupo estudado, 

foram encontrados dados semelhantes em estudos realizados em outras áreas. Assim, ressalta-se a 

relevância da temática, como também a necessidade de estudos que, a partir dos resultados 

encontrados, busquem realizar atividades de Educação Ambiental, como também de práticas de 
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desconstrução e reconstrução dos significados que permeiam a relação dos alunos com o ambiente 

natural. Aliado a isto, os resultados ressaltam a importância de práticas de demarcação de saberes, 

conforme Baptista (2010), para o enriquecimento das relações dos alunos com o ambiente. 
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Apêndice A: Termo de Consentimento de Pesquisa à Secretaria Municipal de Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

Solicito autorização para realização do projeto de pesquisa intitulado “A influência da 

contextualização do bioma Caatinga no ensino de Ciências: experiências em escolas do campo do 

município de Nossa Senhora da Glória - SE” sob minha responsabilidade. Pretendo realizar este 

projeto nas escolas Escola Municipal Prof. Jandira Silva Aragão, localizada no Sítio Quixaba; 

Escola Municipal Presidente Dutra, localizada no Povoado Lagoa Bonita; e Escola Municipal 13 de 

maio, localizada no Povoado Angico.  

 Este trabalho visa desenvolver atividades com alunos do sétimo ano de escolas da rede 

municipal para aprimorar o ensino de botânica. Serão analisadas as percepções de alunos e 

professores acerca do bioma Caatinga, como também serão utilizados conhecimentos tradicionais 

da região para contextualizar os conhecimentos científicos ensinados na escola. Será realizada pelos 

alunos uma pesquisa na comunidade sobre plantas da região. Os resultados desta pesquisa serão 

apresentadas em uma feira de divulgação científica, a serem realizadas na escola , como também a 

confecção de um material didático a ser disponibilizado para as escolas na forma impressa e digital. 

Para realizar este estudo eu pretendo inicialmente identificar os alunos e, para estes, fazer a 

leitura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual tem por objetivo abrir espaço 

para aqueles que se interessarem em participar assinar o referido termo. Apenas com os interessados 

em participar da pesquisa, eu pretendo desenvolver as atividades. Nenhum aluno será obrigado a 

participar da pesquisa e quem for menor de idade deverá pedir primeiro a autorização dos pais ou 

responsáveis. É importante deixar claro que a qualquer momento da pesquisa os estudantes poderão 

desistir da participação, não serão prejudicados de maneira alguma. Também devo dizer que os 

alunos não vão gastar nada. 

Devo salientar que, assim como os alunos, os professores não serão obrigados a participar 

das atividades e que, em nenhum momento, eu pretendo divulgar, sem a sua autorização prévia, seu 

nome como participante. Se assim desejar, será mantido segredo. Desse modo, esta pesquisa não 

oferece riscos significativos nem para os alunos, como já acima mencionado anteriormente, e nem 

para os professores. Ao contrário, a minha pesquisa visa trazer benefícios para a escola, no 

particular para o ensino de biologia, pois seu objetivo maior é propor a inclusão dos conhecimentos 

etnobiológicos no ensino de biologia baseado no ensino de Ciências multicultural. 

Este termo apresenta duas vias que serão assinadas por mim, que sou a pesquisadora 

responsável, e pela direção da escola. Uma fica comigo e outra na escola. Agradecendo a sua 
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atenção, estou à disposição para maiores esclarecimentos e, caso concorde com a realização desta 

pesquisa, por favor assine nesta folha abaixo: 

 

________________________________________________________ 

Elaine Cristine do Amarante Matos 

 

________________________________________________________ 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Nossa Senhora da Glória – SE. 
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Apêndice B: Termo de Consentimento Livre de Pesquisa ao professor 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Professor  

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: “Contextualizando o bioma 

Caatinga no ensino de Ciências de uma escola rural a partir de conhecimentos tradicionais”. 

Você foi selecionado por ser professor da disciplina de Ciências no sétimo ano da Escola 

de estudo, a qual foi escolhida para a realização da pesquisa, no entanto sua participação não é 

obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua 

recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Universidade Federal 

de Sergipe.  

Este estudo visa investigar em que medida a contextualização do bioma Caatinga vem 

ocorrendo e de que forma ela pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de Ciências de escolas 

rurais de ensino fundamental, levando em consideração os saberes populares para a formação de 

conceitos em botânica e ecologia.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder com fidelidade as perguntas 

referentes à entrevista proposta, podendo esta ser gravada mediante a sua autorização, e na 

disponibilização de 5 cinco aulas de 50 minutos para o desenvolvimento conjunto (professor e 

pesquisador) de atividades didáticas referentes ao projeto. Não existem riscos relacionados com sua 

participação, uma vez todas as informações prestadas serão utilizadas unicamente para fins de 

pesquisa científica, não comprometendo sua relação com a instituição. O benefício de sua 

participação está em contribuir para a melhoria do ensino de Ciências na região de Nossa Senhora 

da Glória.  

As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação. 

 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço institucional do 

pesquisador principal e do Comitê de Ética e Pesquisa da UFS (CEP), podendo tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

_______________________________________________________ 

Biól. Elaine Cristine do Amarante Matos 

Responsável pela pesquisa 

______________________________________ 

Profª. Drª. Myrna Friederichs Landim 

Professora orientadora  
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Contato: 
Universidade Federal de Sergipe 
Departamento de Biologia 
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos -  
Avenida Marechal Rondon, s/ No..  
Bairro Jardim Rosa Elze 
49.100-000, São Cristovão, SE 
 (79) 2105-6693 
 
CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 
Rua Claudio Batista, sem número. 
Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
(79) 2105-1805 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 

em participar. 

 
NOME/ASSINATURA DO PROFESSOR 

  
Nome Assinatura 
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Apêndice C: Termo de Consentimento Livre de Pesquisa ao aluno 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Alunos 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa: “Contextualizando o bioma 

Caatinga no ensino de Ciências de uma escola rural a partir de conhecimentos tradicionais”. 

Você foi selecionado por ser aluno do sétimo ano da Escola de estudo, a qual foi escolhida 

para a realização desta pesquisa, no entanto sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum 

prejuízo em sua relação com sua professora, a pesquisadora ou com a Universidade Federal de 

Sergipe.  

Este estudo visa investigar em que medida a contextualização do bioma Caatinga vem 

ocorrendo e de que forma ela pode contribuir para o ensino e a aprendizagem de Ciências de escolas 

rurais de ensino fundamental, levando em consideração os saberes populares para a formação de 

conceitos em botânica e ecologia.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar das atividades propostas pelo 

projeto. Não existem riscos relacionados com sua participação, uma vez todas as informações 

prestadas serão utilizadas unicamente para fins de pesquisa científica, não comprometendo sua 

relação com a instituição. O benefício de sua participação está em aprender mais sobre a Caatinga e 

contribuir para a melhoria do ensino de Ciências na região de Nossa Senhora da Glória 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação e 

suas respostas só serão vistas pelos pesquisadores do projeto. 

Uma cópia deste termo estará disponível na secretaria do colégio, onde também constará o 

telefone e o endereço institucional do pesquisador principal e do Comitê de Ética e Pesquisa da UFS 

(CEP), podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

________________________________________________________ 

Biól. Elaine Cristine do Amarante Matos 

Responsável pela pesquisa 

______________________________________ 

Profª. Drª. Myrna Friederichs Landim 

Professora orientadora  
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Contato: 
Universidade Federal de Sergipe 
Departamento de Biologia 
Cidade Universitária Professor José Aloísio de Campos  
Avenida Marechal Rondon, sem número.  
Bairro Jardim Rosa Elze  
49.100-000, São Cristovão , SE 
 (79) 2105-6693 
 

CEP (Comitê de Ética e Pesquisa) 
Rua Claudio Batista, sem número. 
Bairro Santo Antônio 
Hospital Universitário 
(79) 2105-1805 

 
Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo 
em participar. 

NOME/ASSINATURA DO ALUNO 
  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   
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Apêndice D: Termo de Consentimento de Pesquisa aos pais dos alunos 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
                                                        MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PESQUISA 
Pais de alunos 

Seu filho(a)  está sendo convidado(a) a participar da pesquisa: “Ensino de Ciências e as 

significações de Caatinga apresentadas por alunos de uma escola do campo no alto sertão 

sergipano”.  

Este estudo visa analisar os significados que os alunos e professores de Ciências da escola 

atribuem ao ambiente local, a Caatinga, e como este é abordado nas aulas de Ciências, buscando 

discutir as relações estabelecidas entre os alunos e o ambiente a partir de questões culturais e 

científicas. 

Seu filho(a) foi selecionado(a)  por ser aluno(a)  do oitavo ano da Escola de estudo, a qual 

foi escolhida para a realização desta pesquisa. A qualquer momento ele(a) pode desistir de 

participar e sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a professora, a pesquisadora 

ou com a Universidade Federal de Sergipe.  

A participação de seu filho(a) nesta pesquisa consistirá em responder um questionário 

aplicado em sala de aula. Não existem riscos relacionados com sua participação, uma vez todas as 

informações prestadas serão utilizadas unicamente para fins de pesquisa científica. O benefício de 

sua participação está em contribuir para a melhoria do ensino de Ciências na região de Nossa 

Senhora da Glória. 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre a participação do seu filho(a). Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação e suas respostas só serão vistas pelos pesquisadores do projeto. 

_____________________________________ 

Biól. Elaine Cristine do Amarante Matos 

Responsável pela pesquisa 

Contato: 
Universidade Federal de Sergipe 
Departamento de Biologia 
Campus  Prof. José Aloísio de Campos  
Av. Marechal Rondon, sem número.  
Bairro Jardim Rosa Elze  
49.100-000, São Cristovão , SE 
 (79) 2105-6693 
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Declaro que entendi os objetivos e benefícios da participação de meu filho(a)  na pesquisa e 
concordo com sua participação. 

____________________________________ 

Assinatura do responsável 
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Apêndice E: Roteiro de entrevista ao professor 

 
ENTREVISTA AO PROFESSOR 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:  

Grau de formação:  

Ensina há quantos anos?  

Há quanto tempo ensina na escola?  

Naturalidade: 

SOBRE A CAATINGA 

 O que é a Caatinga? Quais suas características? O que a torna diferente dos outros 
ambientes? 

 Você conhece as plantas desta região? E os animais? Relacione alguns. 

 As pessoas desta região costumam explorar os recursos da Caatinga? De que forma? 

 Você considera a Caatinga preservada nesta região? Explique sua resposta. 

 Você observa se, de alguma forma, a Caatinga influencia a vida das pessoas do local? 
Como? 

 Existe relação entre o que é visto no conteúdo de Ciências e a Caatinga? Caso sim, você faz 
esta relação em sala de aula? 

 Você conhece os costumes culturais do local? 

 Existe alguma relação entre os conhecimentos desta região e o conteúdo de Ciências no 
ensino fundamental? Você faz esta relação em sala de aula? 
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Apêndice F: Roteiro de entrevista à professora 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COMPLEMENTAR À PROFESSORA 

Parte 1 – Conhecimento/valoração da Caatinga 

Objetivo: Investigar os significados que a professora de Ciências atribui ao bioma Caatinga. 

1. Dentre os biomas brasileiros, qual você considera o mais importante? 
2. Quais biomas são encontrados em Sergipe? 

 
3. Quais são as cinco primeiras palavras que você lembra quando pensa em: 

 
CAATINGA CAATINGUEIRO 

  

 
4. Você se considera caatingueiro? Por quê? 

Parte 2 – Abordagem da Caatinga em sala de aula 

Objetivo: Investigar como o bioma Caatinga vem sendo abordado em sala de aula. 

1. Você utiliza outros livros didáticos além do adotado pela escola? Caso sim, quais? Onde os 

consegue? Caso não, por que? 

 

2. Você utiliza outros recursos didáticos além do livro didático? Caso sim, quais? Caso não, 

por que? 

 
3. Você costuma pedir que os alunos tragam material da região (plantas, rochas...) para as 

aulas? Se sim, em que situação? Se não, porque? 

4. Com quais assuntos abordados no sétimo ano (antiga 6ª série) você costuma relacionar o 

bioma Caatinga? De que forma? 

 

5. Como você costuma ministrar suas aulas sobre os temas: 

 
a) Biomas brasileiros  

b)  A Caatinga 

 Indique os assuntos abordados e as estratégias utilizadas para a abordagem do tema. 
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Apêndice G: Questionário aos alunos 

 
Universidade Federal de Sergipe 
Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 
Projeto: Ensino de Ciências e as significações de Caatinga apresentadas por alunos de                       
uma escola do campo no alto sertão sergipano  

                     Aluna: Elaine Cristine do Amarante Matos 
QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado desenvolvida na Universidade Federal de Sergipe 
que buscar analisar a relação do ensino de Ciências com os significados atribuídos à Caatinga pelos alunos 
de escolas rurais. A sua participação é muito importante para o desenvolvimento do estudo. 

Nome: ________________________________________________________Sexo:_____________ 

Idade: _________Onde mora?___________________________ Você nasceu aqui? _________ 

Caso não, onde você morava?___________Há quanto tempo mora neste lugar?_______ 

1. O que é Caatinga para você?  
2. Relacione as cinco primeiras palavras que vem a sua mente quando você pensa em Caatinga: 
3. Onde você aprendeu esse termo? (Pode marcar mais de uma opção) 

(  ) Livros           (  ) Televisão        (  ) Músicas 
(  ) Na escola      (  ) Rádio              (  ) Outros: ___________________________   
(  ) Em casa        (  ) Revistas 

4. Este povoado e os povoados vizinhos estão em uma área de Caatinga?  ( ) Sim   ( ) Não 
5. O que lhe faz pensar assim? 
6. Algumas pessoas classificam os moradores de áreas de Caatinga como “caatingueiros”. Quais 

são as cinco primeiras palavras que você lembra quando pensa nos caatingueiros? 
7. Você se considera caatingueiro? Por que? 
8. Para você, a Caatinga está preservada?  

(  ) Muito  (  ) Um pouco (  ) Não (  ) Não tenho opinião sobre este assunto 

9. É importante preservar a Caatinga?  

(  ) Muito  (  ) Um pouco (  ) Não (  ) Não tenho opinião sobre este assunto 

10. Por quê? 
11. Você já foi na Fazenda Guia aqui perto?  

(  ) Frequentemente  (  ) Raramente (  ) Uma vez (  ) Nunca 
12. O que você viu por lá?  
13. Você gostou da visita? ( ) Sim   ( ) Não  
14. Por que? 
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Apêndice H: Seleção de fotos da área de estudo 

 

Fonte: Todas as fotos pertencem ao arquivo pessoal de registros da pesquisa de campo da 

pesquisadora. 

       

 

 

 

 

 

Figura 18: A) Vista dos povoados vizinhos ao estudado; B) Entrada principal do povoado em que a escola de estudo 

está situada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: A) Plantação de palma no fundo das casas para alimentação do gado em tempo de seca; B) Pecuária familiar 

na região (Atividade leiteira da região); C) Silagem – forma de armazenar a ração para o gado; D) Pequena barragem 

para armazenamento de água da chuva para uso na criação de gado. 

A B 

A B 

C D 
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Apêndice I: Transcrição da entrevista com a professora de Ciências 

TRANSCRIÇÃO DA PRIMEIRA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE CIÊNCIAS 

Entrevistadora: Quando se fala em Caatinga, o que vem na sua mente? O que você lembra? 

 Professora:  Os tipos de vegetações, né...É...o tipo de paisagem.  

Entrevitadora: A paisagem é o mais marcante?  

Professora: É, os animais também, né, que com a devastação agora do meio ambiente, os animais fugiram 
para outra região, aqui, quase não tem mais por aqui né, é muito difícil. 

Entrevistadora: A senhora conhece as plantas daqui?  

Professora: As plantas daqui, várias, mas muitas demais não. Tem Angico, que também não tem muito, que 
o povo já devastou muito, mas tem algumas. Caatinga de porco, cedro.   

Entrevistadora: Mas porque a senhora conhece essas plantas? A senhora usa ou porque a senhora vê bastante 
aqui no ambiente?  

Professora: Não, tem muitas que servem para, tem muitas que são tipo de erva, que servem para remédio, 
né. No caso a Caatinga de porco, que serve para vários tipos de inflamação, dessas que fazem bem para 
saúde. E juazeiro, que aquela casca do juá serve para as pessoas se quiserem curar algum tipo de ferida, 
tem muitas pessoas que ainda usa na escovação dos dentes e para proteger do cárie. Tem outras mais... o 
angico, que serve também de remédio, tem muitas outras aí. 

Entrevistadora: E os animais daqui, a senhora conhece? 

Professora: Boi, vaca, carneiro, ovelha, jegue.  

Entrevistadora: Mas tem algum animal que era da mata que a senhora conhece? Que não é de criação? 

Professora: Só que assim, tem que eu conheça, assim, raposa.  

Entrevistadora: Ainda tem por aqui?  

Professora: Tem, bastante. Não fica uma galinha por aqui...na região onde, nos campos mesmo, não fica 
uma galinha! Elas comem tudo. É raposa, cachorro do mato, onça não existe mais por aqui, veado.  

Entrevistadora: Ainda tem?  

Professora: Tem, ali na [Fazenda] Guia tem. Tamanduá. Mas porque essa área assim, um pedacinho de 
terra que tem, foi, assim... Do Ibama, tem uma parte assim da mata que o Ibama proibiu, aí tem né esse tipo 
de animais, aí ninguém pode caçar lá dentro, é por isso que ainda existe alguns.  

Entrevistadora: E, a Caatinga influencia de alguma forma a sua vida?  

Professora: Muito, né.  

Entrevistadora: Como?  
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Professora: Assim, que é muito importante né, porque se a gente devastar, tem muitos lugares que ainda as 
pessoas deixa alguma árvore né, assim como se fosse para, esqueci agora, no momento fugiu, a gente deixa 
como se fosse de lembrança né, de recordação daquela árvore. Aí quando tinha as árvores era muito, para 
umas partes era bom e para outras era ruim, porque sempre tem um pouco de coisa ruim né. Numa parte 
ajuntava muita coisa né, e de outra não. Mas também hoje através da, das plantas que não tem, muita coisa 
está acontecendo, as erosões dos rios, que não tem mais quase nenhuma árvore, e no lugar que não tem as 
árvores, os rios vai se barrancando cada vez mais e ficam sem proteção. O solo também fica fraco, né, e se 
não tiver uma cobertura dessas árvores, aí quando chove, ou através do vento, da erosão do vento, de tudo 
enfim, aí vai, a terra cada vez vai ficando mais fraca, mais pobre. 

Entrevistadora: E você acha também que a Caatinga influencia a vida das pessoas daqui, dessa região? De 
alguma forma? 

Professora: Assim, os mais velhos sim. Mas essa juventude hoje não influencia muita coisa não. Muitos nem 
liga mais né. Às vezes a gente leva assim, para alguma coisa, e não interessa mais não. Assim, eles gostam 
assim mais da Caatinga quando tem, quando vão para alguma coisa assim de vaquejada, dessas coisas, mas 
quando não tem. Que nem muitos, às vezes, eles não ligam, né, porque querem mais outras coisas. Muitos 
desses alunos, só se a gente mostrar mesmo, mas não conhece quase nada da Caatinga. Se você falar em 
Caatinga, olhe tem uns alunos mesmo na escola que às vezes a gente fala de Caatinga: “Nós temos de 
agradecer a Deus porque nós somos Caatingueiro mesmo”. Eles dizem: “Caatinga é quem mora nos mato, 
nóis num mora no mato, num é?” Então eles não se acham de Caatinga, eles acham que quem mora na 
Caatinga é uma coisa menor. Mas nosso sertão é da Caatinga mesmo, é tão bonito. Eu mesmo né, é tão 
bonito, eu adoro o lugar que moro.   

Entrevistadora: E as pessoas daqui costumam explorar os recursos da Caatinga? As plantas, lenha, alguma 
coisa? Ou não? De que forma? 

Professora: Não. Não destrói mais porque não tem. Assim, não destrói mais porque não tem. E já foi 
proibido no lugar que tem, aí não deixam entrar mais.  

Entrevistadora: E a senhora acha que a Caatinga daqui está preservada nesta região?  

Professora: Não. 

Entrevistadora: Você acha importante a preservação da Caatinga? 

Professora: Acho. Muito. 

Entrevistadora: Porque?  

Professora: Porque traz grandes benefícios né, traz para tudo né, quanto para o ser humano, como para os 
animais também.   

Entrevistadora: E existe relação entre o conteúdo de Ciências e a Caatinga?  

Professora: Existe.  

Entrevistadora: Qual?  

Professora: Porque dali né, no convívio que a gente vive, lida... Assim né, através...A ciência já diz tudo que 
a gente tem que estudar tanto o meio ambiente, o meio que a gente vive né e descobrir com a vegetação, 
através da vegetação tem muita coisa né para relacionar.  



144 
 

Entrevistadora: A senhora observa se tem algum costume cultural característico aqui da área? Tem algum 
conhecimento, alguma crença, alguma arte, algum costume característico daqui? Linguagem? 

Professora: Não, a linguagem não, mas característico daqui é, assim, de vez em quando, é festas assim né, 
tradicional: festa junina, reisado.  

Entrevistadora: Aqui tem reisado?  

Professora: Não, forma assim na escola mesmo. E em Glória tem, mas aqui às vezes quando tem uma 
apresentação da escola a gente forma né, com as crianças mesmo da escola. E, outra tradição, que assim 
quando as mulher ganha neném faz aquela festa, reúne as colegas, são convidadas para comer pirão e coisa 
assim. 

Entrevistadora: E existe alguma relação entre os conhecimentos daqui, dessa região, e o conteúdo de 
Ciências? A senhora vê essa relação?  

Professora: Muito né. Assim, tudo que fala de ciência nóis convive no meio né, é tanto no corpo, assim no 
corpo físico da gente, como nas plantas, né? No cotidiano que a gente vive.  

Entrevistadora: E você faz essa relação quando está dando aula? 

Professora: Faço, porque, sinceramente, eu acho que eu explico e dou essa relação entre os dois muito bem. 

Entrevistadora: Então existe uma ligação entre o saber popular dos meninos, da família e do pessoal daqui 
com o conteúdo? 

Professora: Sim.  

Entrevistadora: Esses saberes contribuem ou atrapalham a aula?  

Professora: Contribuem. Quando você chama eles, quando começa a explicar, que começa a puxar deles, 
eles também tem muita coisa também a desenvolver, a explicar. 

Entrevistadora: Então os conteúdos tem relação com a vida cotidiana deles? 

 Professora: Tem.  

Entrevistadora: E eles percebem essa ligação entre o que eles estão vendo na escola e a realidade deles?  

Professora: Conseguem sim.  

Entrevistadora: Como podemos ajudar eles a perceber essa relação? 

Professora: Mostrando mais nas aulas. Porque assim, aqui não tem como essas escolas bem desenvolvidas 
que vai mostrando o desenvolvimento de cada, a gente só explica né, mas não tem aquela coisa para você 
mostrar mesmo. Só se sair no campo assim.  

Entrevistadora: E tem aulas desse tipo aqui? A senhora já experimentou, tem possibilidade na escola de sair 
com os meninos? Ou fica na área ali mesmo da escola? 

Professora: Tem. Às vezes a gente prepara uma excursão, a gente vai, no local que a gente vai passando, vai 
explicando.  

Entrevistadora: Mas é aqui na região, ou vocês vão para Glória?  
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Professora: Nós vamos para Glória, vai para...quando a gente sai com os alunos, aí faz o relatório 
explicando tudo, fazendo as perguntas e quando passa nas cidades, é Canindé, Piranhas, Paulo Afonso, pra 
baixo de Lagarto, a gente vai sempre, Timbó, já foi lá? É muito interessante. Tem muita coisa pra gente 
mostrar, a diferença de uma região para outra né? Os climas, a vegetação, que a vegetação da região de 
Itabaiana para lá não é a mesma que a daqui, é diferente. Quase ninguém vê o tipo de árvore que se 
encontra aqui, é diferente. E cada vez que vai  subindo mais, mais é diferente.  

TRANSCRIÇÃO DA SEGUNDA ENTREVISTA COM A PROFESSORA DE CIÊNCIAS 

Entrevistadora: Quais são os ecossistemas brasileiros que você conhece e que você considera mais 
importante? 

Professora: Caatinga, né. Os tipos de ecossistema?  

Entrevistadora:É...os que você lembra...  

Professora: Caatinga. 

Entrevistadora: Aqui em Sergipe, você lembra de quais tipos de ecossistema? Lembra quando conversamos 
na outra vez que você comentou que levava os alunos para excursões em outros lugares para eles verem 
outros tipos de vegetação?  

Professora: Assim como a que a gente foi ontem né? Os tipos de relevo, não é? Que é muito pedregoso. E 
muitos outros. As paisagens, quando vão mudando de região, vai ficando diferentes as paisagens. Muito 
diferente das daqui. E aqui quase não tá mais existindo esse tipo de vegetação que tinha antigamente. 

Entrevistadora: Eu quero que você me diga as cinco primeiras palavras que você pensa primeiro quando eu 
falo em Caatinga. 

Professora: Seca, animais, devastação, vaquejada.. 

Entrevistadora: E quando você pensa nas pessoas que moram aqui, que chamamos de catingueiros, quais são 
as cinco primeiras palavras que você pensa em ser caatingueiro? O que caracteriza uma pessoa que mora 
aqui e uma pessoa que mora em Itabaiana, em Aracaju? 

Professora: A diferença é pouca. Antigamente você sabia distinguir, tinha diferença. Mas hoje não. Hoje 
quase não existe, assim existe a Caatinga né, mas as pessoas não é mais como o trabalho que era de 
antigamente, não é como o trabalho de antigamente que ia pra roça, é totalmente diferente. As pessoas hoje 
da nossa Caatinga é quase a mesma coisa, a não ser nesse outros ambientes que vão ficando cada vez mais 
longe, o modo de se vestir, devido à situação né, de vida, e cada vez vai aumentando mais, como a gente vê 
nas reportagens aí o sofrimento de muitas pessoas da Caatinga mesmo quando vai se aprofundando, mais 
distante né. Mas aqui mesmo da nossa região a diferença é pouca.  

Entrevistadora: E você acha que as pessoas que moram aqui nesse povoado podem ser consideradas como 
caatingueiros?  

Professora: Pode né, porque é nossa região.  

Entrevistadora: E você se considera catingueira?  

Professora: Considero. Antigamente, quando eu comecei a ensinar, quando a gente falava em catingueiro, 
ave menina, os meninos era uma briga braba. Porque eles ignoravam mesmo de ser chamado de 
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catingueiro. Mas depois a gente tinha que explicar que é catingueiro porque a gente mora na região mesmo 
né? E dizer os tipos de, como era que as pessoas sobreviviam de primeiro na Caatinga né?  

Entrevistadora: Aqui nessa região?  

Professora: Aqui nessa região mesmo. Que muitas pessoas sobreviviam da Caatinga, através das madeiras, 
dos animais para sobreviver. Hoje não existe mais, uma reservinha que tem, mas ninguém não pode mais 
nem tirar as madeiras nem matar os animais também.  

Entrevistadora: Ali mesmo na Guia ninguém pode mais né?  

Professora: É..só tem aquele pedacinho ali mesmo. Em muitos lugar mesmo daqui das pessoa, quando tinha 
um pedacinho de terra. Quando tinha um pedacinho de terra, um senhor foi desmatar para fazer uma roça, 
aí o IBAMA ói, teve que pagar... 

Entrevistadora: teve que pagar multa?  

Professora: Multa de 300 mil reais. Um absurdo! Comprou o terreno e depois...  

Entrevistadora: E ele tinha esse dinheiro?  

Não, tava na justiça, não sei o que foi que resolveram. Agora um terreno não minha fia, se tu ver, uma 
calamidade. Só as árvores mesmo e aquele chão branco, sem nenhum tipo de vegetação rasteira, só as 
árvores mesmo, e só alguma perdida. Essa que tem aí chegando em Glória também, que tem um monte já 
saindo de Glória para vir para cá.  

Entrevistadora: Na pista?  

Professora: Sim...saindo de Glória vindo pra cá, tem um terreno que tava assim limpo? Então, aquele ali da 
outra vez que você passou tava com bem muita árvore, grande ainda, não tava desmatado não. O IBAMA 
proibiu também.  

Entrevistadora: Então aqui na região toda o IBAMA está proibindo de desmatar?  

Professora: Exatamente.  

Entrevistadora: E eles vem fiscalizar? Eu sabia que era proibido, mas não pensei que ninguém viria por aqui.  

Professora: Mas vem. E nesse mesmo do senhor que eu tava dizendo, que era perto de um povoado aqui 
perto era o helicóptero passando por cima direto.  

Entrevistadora: Eu pensei que tinham proibido, mas que não tinha fiscalização.  

Professora: Aqui quando acontece qualquer coisa sobre roubo, ou sobre essas coisas todas, o helicóptero é 
por cima.  

Entrevistadora: Por causa da penitenciária daqui? 

Professora: Os presidiários quando se soltam eles vem aqui para essa região.  O ano passado, essa roça 
que tá para cá, na entrada do Angico, que vai para a pista, era tudo milho. Se soltou um monte de bandido e 
ficou tudo por aqui pela mata. Pense?! O helicóptero era por cima, balançando os milhos assim. 

Aqui na nossa região o que tem de Caatinga é corrida de vaquejada, a tradição agora é essa.  
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Entrevistadora: Sobre aquele pega boi no mato?  

Professora: É. Solta o boi dentro da Caatinga para caçar.  

Entrevistadora: Mas mata o boi ou não?  

Professora: Não, é para pegar.  

Entrevistadora: Captura ele de volta? 

Professora: É, brincadeira de gente besta. O que sai de rasgado, de tudo enfim, de perna quebrada, braço 
quebrado, ave maria, é triste.  

Entrevistadora: Os meninos daqui vão? 

Professora: Os meninos, os estudantes, vão sim. 

 Entrevistadora: E tem sempre por aqui?  

Professora: Tem...pois! No ano tem não sei quantas... Aí  perto, onde foi desmatado mesmo, uma área de 
terra aí, próximo aqui do Angico mesmo, tem direto.  

Entrevistadora: E é organizado como uma festa grande?  

Professora: Como festa grande....eles vem, faz inscrição, vem vaqueiros de muitas região, aí soltam o boi na 
Caatinga, e vai correr para pegar. Tem carro de som, banda, o diabo a quatro. Eu acho que o que você vai 
ver mais nesses questionários é só falando de vaquejada. Só falam em vaquejada, só. 

Entrevistadora: Eles tinham falado da outra vez em pega boi no mato.  

Professora: É corre boi no mato e vaquejada, porque tem o corre boi no mato  e tem as cavalgadas né, que é 
vaquejada que vem de uma região para outra.  

Entrevistadora: É como uma feira de exposição de animais? 

Professora: É...vem um monte de vaqueiro de todo canto, tem a premiação do vaqueiro mais velho, tem do 
vaqueiro mais distante, mais equipado, mais feio.  

Entrevistadora: E a premiação é em dinheiro?  

Professora: É bicicleta, sela, um monte de coisa. É muito bonito. Se você quiser vir participar, em janeiro, 
quando tiver a cavalgada. Você que tá fazendo esse trabalho de Caatinga devia vir participar. A gente as 
vezes mora na cidade e nem sabe o que se passa. É como a maioria dos alunos, muitos, hoje é mais 
diferente, porque nem mesmo, os meus filhos, tem plantas, tem árvores que eles não sabem pelo nome. E às 
vezes o professor mora na cidade e não sabe o nome das plantas. Ontem mesmo, lá em Paulo Afonso, aqui a 
gente conhece Ipê-roxo e Ipê-amarelo. Lá, o roxo é o mesmo nome, e o outro é outro nome.  

Entrevistadora: Eles dão nomes diferentes? 

 Professora: Exatamente.  

Entrevistadora: Na excursão que vocês foram ontem, aí vocês foram para Paulo Afonso? Foi para algum 
lugar específico? 
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Professora: Foi. Fomos para dentro da obra mesmo.  

Entrevistadora: Para usina?  

Professora: Vimos tudo da usina, os canyons, ele explicou tudo.  

Entrevistadora: E os meninos gostaram?  

Professora: Pois, não ficou canto, fotografaram por tudo que foi canto, logo que o guia ia indicando os 
lugares certos. Mas tem muita coisa que tá desativado. Os alunos eram doido para ir no local que gravou a 
novela. Só queria ir para lá. Os alunos tem curiosidade. Aí eu disse que não, que quando eles tiverem 
cursando uma faculdade aí vocês podem vir para cá, por causa da idade deles.  

Uns terrenos por aí, que se tu for por aí, minha nossa senhora, a gente ainda reclama da nossa região. Ave 
maria, quando você chega por aí você não vê, as árvores tudo só desse tamainho, só morro de pedra, aquele 
monte brabo, muito feio, muito feio mesmo. A seca tá terrível, você não vê quase nenhum animal. Agora uma 
grandeza de água, assim, passando encostado, e o povo tudo morrendo. Nóis parou em um lugar, depois de 
sair de Paulo Afonso, parou numa vendinha que tinha no caminho, não tinha um pingo de água para beber. 
Eu digo, Meu Jesus do Céu, imagine, nós saímos de tanta água, e agora não tem nenhuma para tomar. 
Viemos com sede. Nem água mineral para comprar não tinha.  

Entrevistadora: Você usa outros livros didáticos além daquele que é adotado na escola? 

Professora: Uso né, quando a gente vai fazer o planejamento, a gente pesquisa outras coisas, só que são 
quase os mesmo assuntos, mas tem coisas que mudam. Uso “A vida na terra”, de Fernando Ge..., mas é bem 
importante. Foi uma palestra que a gente foi lá em glória, aí a escola recebeu duas coleções. É bom, porque 
a gente escolhe os livros, mas vem totalmente diferente. Aí esse é muito bom, tem muita coisa para se 
utilizar. Quando a gente vai fazer o planejamento a gente pesquisa, o que for mais, de acordo com o que a 
gente tem que conhecer o aluno.  

Entrevistadora: Você usa só ele, ou mais algum outro?  

Professora: Eu gosto muito de usar aquele, quando eu vou falar sobre drogas, eu tenho uma coleção de “O 
dia do adolescente”, que fala sobre as drogas. Ele é bom também. Tanto tem assim para você explicar tudo 
que eles querem, como também tem trabalho.  

Entrevistadora: E você utiliza mais algum recurso além do livro didático? Outros tipos? 

Professora: Para fazer trabalho? 

Entrevistadora: Sim.  

Professora: Uso sim. Os objetos é?  

Entrevistadora: Sim, tudo que você utiliza para ajudar você a dar aula melhor, sem ser o livro, que a gente já 
falou sobre ele. Tem outra coisa?  

Professora: Tem sim, o corpo humano que eu uso lá na escola. Várias coisas. 

Entrevistadora: E onde você consegue esse material? Tem na escola? 
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Professora: Tem na escola. Lá tem muita coisa, não tudo, mas muita coisa tem. Tem dinheiro próprio para a 
escola, aí né. Quando depende das outras, aí chega o pingo. Mas porque na maioria das vezes o professor 
não utiliza os recursos que tem na escola, mas tem muita coisa.  

Entrevistadora: eu visitei a biblioteca da escola e vi umas revistas interessantes. 

Professora: Aquelas revistas são muito importante, tem muito assunto dentro pra gente tá trabalhando. 
Muita coisa.  

Entrevistadora: Você pede para eles trazerem algum material de casa para as aulas? Tipo uma planta, um 
pedaço de rocha...alguma coisa que eles tenham em casa quando você vai dar um determinado assunto.  

Professora: Trazer trabalho utilizando os grãos, grão de milho, feijão, para diferenciar os tipos de solo, 
porque tem uns que são diferentes dos outros. Ali mesmo na região do massapê, o tipo de solo é diferente do 
daqui. Aí muda né, cada solo é diferente um do outro. Eles trazem para sala? É...aí tem que explicar o qual 
é mais produtivo, que tem uns que não é, outros já é pedregoso demais. 

Entrevistadora: Qual tipo de assunto você aborda na sexta série que você costuma relacionar com a 
Caatinga? Que tipo de assunto você usa a Caatinga como exemplo? 

Professora: o modo de vida das pessoas, assim né, por exemplo, na época das plantação, das lavouras. Eu 
gosto de explicar mais assim, dizer que hoje, antigamente era totalmente diferente, tudo que você plantava 
não precisava de adubação, não precisava nada porque a terra era rica com os nutrientes que era dela 
mesmo, e hoje não é. Aí você tem, hoje para você fazer uma plantação, que também o povo era demais, só 
colocava uma tarefa, uma, duas, porque levava no próprio braço, aí hoje não, uma criança querendo fazer 
uma roça bem grande, com o maquinário que tem hoje, faz tudo. Não é como antigamente que você não 
colocava adubo na plantação, e hoje, até na hora que você já começa a limpeza da terra, você já começa 
usar adubação já.  

Entrevistadora: Esse exemplo é para o assunto de solos. Tem mais algum exemplo? 

Professora: Tem tantos, é porque agora eu estou esquecida.  

Entrevistadora: quando você vai dar uma aula sobre ecossistemas que tem no Brasil, como você dá uma aula 
dessa? Que tipo de recurso você usa? Como você aborda este tema? 

Professora: Diferenciar as região?  

Entrevistadora: É...quando você vai conversar com os meninos sobre os diferentes ecossistemas que tem no 
brasil, como você daria uma aula com este tema? O que você faz com eles? Você usa algum recurso? Algum 
texto? 

Professora: Alguma coisa mostrando?  

Entrevistadora: É..também.  

Professora: Peço para eles fazerem pesquisa de escossistema, a diferença de um para outro.  

Entrevistadora: E eles pesquisam aonde, nos livros? 

Professora: Nos livros, nas revistas, na internet. Hoje quase todo mundo aqui tem.  

Entrevistadora: Todo mundo tem internet?  
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Professora: Quase todas as casas tem, e nas que não tem, mas eles pesquisam. Quase todos esses estudantes 
tem. Aqui, Graças a Deus, aqui nossa região tá bem desenvolvida, assim, só se eles não quiserem se 
desenvolver mesmo. Mas sobre esse tema, tem muito.  

Entrevistadora: E no caso, se fosse para fazer uma aula só sobre Caatinga, como é que você faria? O Que 
você faria?  

Professora: um trabalho, um seminário, em que cada grupo apresenta uma coisa da região, da Caatinga, 
né. A gente divide as turmas e cada um fala dos temas que foi escolhido. O seminário é muito importante, 
você dá o tema, um fala sobre o vaqueiro, um fala sobre os ecossistemas, cada grupo vai representando uma 
coisa diferente.  

 

   

 


