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RESUMO – O Brasil é um país rico em biomas diferenciados, assim pode se ver a biodiversidade que 

se apresenta de norte a sul, de leste a oeste. O país apresenta a Caatinga como bioma exclusivo, 
encontrando-se em sua maior extensão na região Nordeste. Professores do ensino básico da cidade 
de Cipó, no Estado da Bahia, não identificam com clareza os motivos da região onde moram ter tais 
características ambientais. Sendo assim, o trabalho realizado pelo Projeto Rondon, Operação 2 de 
Julho, teve como objetivo expor aos docentes quais são os fatores ambientais determinantes para 
que a região nordeste apresente tais características. Na forma de oficina, foi trabalhado o motivo do 
Bioma da Caatinga se identificar por tal dominação, sua área de abrangência, os fatores 
determinantes que o caracteriza (como nível de precipitação, relevo, solo, entre outros) a flora e 
fauna mais marcantes. No decorrer da oficina ocorreram muitos momentos de troca de informações 
entre todos os participantes. Podemos notar que todas as informações expostas eram mesmo visíveis 
na região e os mesmos nunca pararam para refletir do porque o ambiente se apresentar com tais 
características. A maioria dos docentes expôs que sua formação não teve um momento específico 
para a aquisição de conhecimentos mais profundo de ciências, mas sim com a formação dos 
professores voltada para a primeira fase do Ensino Fundamental e que o conteúdo exposto pela 
oficina foi de grande valia na ampliação desses conhecimentos. Agora os mesmo terão informações 
claras para expor aos seus alunos os fatores que determinam a fisionomia do ambiente em que vivem 
e que é essencial tanto para os discentes quanto para moradores em geral que saibam o porquê da 
região do nordeste apresentar esse bioma.  
 
 
PALAVRAS CHAVE – Projeto Rondon. Meio Ambiente. Caatinga. 
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