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1. Sumário Executivo 

 

 Entre os meses de Março de 2012 e Março de 2013, podem ser destacadas 

as seguintes resultados relacionadas a educação e disseminação: 

 

- Com relação ao Projeto Educacional Caderno do Professor:  

- distribuídos 531 kits para escolas, secretarias de educação e oficinas com 

professores;  

- realizadas 3 oficinas de formação com os professores dos pólos de 

Juazeiro (2 oficinas) e Petrolina (1 oficina), atendendo 79 professores; 

- 31 municípios envolvidos, 314 escolas 37.680 alunos beneficiados 

indiretamente. 

 

- Participação da equipe do projeto em 2 apresentações da Caravana da Cultura, 

contando com um público de 80 pessoas. 

 

- 265 participantes na exibição do filme “O Casamento da Ararinha”. 

 

- Desenvolvimento de 4 oficinas educativas para 6 escolas do município, com 104 

participantes. 

 

- Apresentações em 2 associações, com a participação de 45 pessoas. 

 

- Aplicação de 303 pré-testes com o grupo alvo e 301 pré-testes no grupo controle. 
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2. Introdução 
 

A Ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), espécie endêmica da Caatinga, é 

considerada uma das aves mais raras e ameaçadas do planeta e teve sua 

extinção na natureza comprovada em 2000. Atualmente, existem apenas 79 

indivíduos mantidos em cativeiro espalhados pelo mundo. As aves que estão em 

cativeiro fazem parte do programa de reprodução para a reintrodução da espécie 

até 2021, conforme meta definida pelo Plano de Ação para a Conservação da 

espécie. Os mantenedores que fazem parte do programa de cativeiro são a Al 

Wabra Wildlife Preservation (AWWP-Qatar), Association for the Conservation of 

Threatened Parrots (ACTP-Alemanha), Fundação Lymington (Brasil) e NEST 

(Brasil). 

Neste contexto, emergiu o Projeto Ararinha na Natureza que tem como 

principal foco criar condições favoráveis para a reintrodução da espécie na 

natureza até 2017. A área de trabalho do projeto é o município de Curaçá, onde 

serão desenvolvidas a maior parte das atividades elencadas neste plano. Uma das 

principais linhas de trabalho do projeto é o programa de educação para 

conservação. 

A educação é uma maneira de criar uma “nova aliança” entre as pessoas e 

a natureza, proporcionar atividades de vivência e experimentação do meio natural 

e promover mudanças de conhecimento, atitudes e comportamento frente a 

questões ambientais (Reigota, 20071). No caso particular deste programa, espera-

se que suas atividades sejam um veículo para levar conhecimento sobre as 

implicações que as ações humanas têm sobre as espécies, bem como, influenciar 

a mudança de atitudes e comportamento da comunidade em prol da conservação 

da espécie e da Caatinga. Portanto, pretende-se resgatar a conexão entre o ser 

humano e a natureza, transformando os olhares para que as pessoas se 

enxerguem como parte do meio onde vivem.  Diversas pessoas são beneficiárias 
                                                 
1 Reigota, M. Meio ambiente e representação social. São Paulo: Cortez, 2007. 
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dos recursos naturais oferecidos pela Caatinga como alimentos, manutenção do 

clima e do solo, água, plantas medicinais entre outros e, certamente, poucas 

conseguem reconhecer esta relação vital que o ser humano possui com o 

ambiente onde vive. Ainda, de acordo com WPA & IUCN (2009)2 a implementação 

de programas de educação focando no envolvimento da comunidade e a 

avaliação de atitudes e percepções das comunidades locais em projetos de 

reintrodução é necessária para garantir a proteção a longo prazo da população de 

aves reintroduzidas, especialmente, nos casos em que o declínio na população da 

espécie foi resultado de atividades humanas. Esse é o caso da Ararinha-azul. 

 

3. Objetivo 
  

Sensibilizar a comunidade sobre a importância de conservação da Caatinga, 

utilizando a Ararinha-azul como espécie bandeira, para criar um sentimento de 

orgulho local e identidade impulsionando a população a atuar positivamente na 

conservação da espécie e de seu habitat. 

  

4. Descrição das atividades 
 

 Antes de iniciar as atividades educativas foi realizado um trabalho de 

inserção da equipe de campo na comunidade, onde foi realizado um diagnóstico 

dos principais públicos (apresentado no Estudo de Viabilidade). Esta fase 

preliminar foi realizada através de visitas as principais instituições e comunidades, 

onde a equipe estabeleceu 151 conversas informais. Estas conversas foram 

cruciais para conhecer a realidade local, participar de algumas atividades, 

estabelecer parcerias e criar um canal de comunicação do projeto com os 

diferentes atores locais.    

                                                 
2 World Pheasant Association and IUCN/SSC Re-introduction Specialist Group (eds.) 
(2009). Guidelines for the Re-introduction of Galliformes for Conservation Purposes. 
Gland, Switzerland: IUCN and Newcastle-upon-Tyne, UK: World Pheasant Association. 86 
pp. 
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 Nos primeiros meses do projeto foram realizadas atividades de educação e 

disseminação pontuais que permitiram conhecer o público e a dinâmica para 

execução das atividades. Apenas a partir de Março de 2013 que se iniciou a 

execução atividades formais do programa de educação para a conservação do 

projeto. No entanto, é importante ressaltar que nos meses antecedentes a equipe 

esteve envolvida no planejamento das estratégias e públicos-alvo do programa de 

educação, desenvolvimento dos conteúdos e materiais educativos e na 

implementação das ferramentas de avaliação do programa. A equipe do projeto 

também trabalhou juntamente com a equipe da Editora Horizonte no projeto 

Caderno do Professor, que está descrito no item 4.2.   

 Até o momento foram realizadas 14 atividades educativas, que atenderam 

607 beneficiários diretos (conforme a tabela do anexo 1). 

 Segue abaixo uma descrição detalhada das atividades realizadas: 

 

4.1 Diagnóstico sobre o conhecimento das crianças:  em abril, logo após a 

primeira viagem da equipe do projeto para Curaçá, foi realizado um diagnóstico 

em duas escolas do município (Escola Municipal Caminho da Cidadania e Escola 

Municipal Ciranda do Saber) com o objetivo de avaliar o impacto do filme Rio no 

conhecimento das crianças em relação a ararinha-azul. Para isso foram 

distribuídos 361 questionários para crianças com idade entre 6 e 12 anos. Das 361 

crianças, 242 assistiram o filme e 97% delas acreditam que o local de ocorrência 

original da ararinha-azul é o Rio de Janeiro. Este diagnóstico preliminar foi de 

extrema importância para a equipe do projeto conhecer o nível de conhecimento 

das crianças sobre a ararinha, definindo assim a melhor forma de abordagem dos 

temas e o nível de detalhamento necessário sobre os assuntos a serem tratados. 

 

4. 2 Caderno do Professor :  esta atividade teve o início de seu planejamento em 

Junho de 2012, onde começaram as primeiras discussões com a Editora 

Horizonte sobre o cunho do material educativo que foi produzido e distribuído em 

Março de 2013. A equipe do projeto Ararinha na Natureza participou de todas as 

Diogo Verissimo
Highlight
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etapas de concepção e desenvolvimento do projeto, desde a escolha dos 

municípios participantes até as revisões técnicas dos materiais elaborados pela 

editora. A equipe também esteve em constante negociação com a FOX Filmes 

para utilizar os personagens do filme no material.  

   Este projeto educacional tem como principal objetivo implementar 

propostas pedagógicas que valorizem o bioma Caatinga e tratem da questão do 

tráfico de animais, em especial, as aves utilizando como exemplo a história da 

ararinha-azul.  

 O trabalho do projeto caderno do professor não é restrito apenas ao 

município de Curaçá. Tem uma área de abrangência maior, contando com dois 

pólos na Bahia (Vitória da Conquista e Juazeiro) e um pólo em Pernambuco 

(Petrolina). Desta forma, o projeto pretende atender 72 municípios, totalizando 726 

escolas municipais. O material elaborado tem como foco os professores e a 

linguagem e atividades são adequadas aos 6° e 7° anos do Ensino Fundamental.  

 Foram elaboradas 1000 pastas com os kits educacionais contendo os 

seguintes itens: guia de atividades para o professor, 40 revistas pôster (material 

voltado aos alunos com informações sobre a caatinga, ararinha-azul e o tráfico de 

animais silvestres que vira um pôster com a ilustração de 16 aves da caatinga) e 

um DVD sobre o tema (Figura 1).  Já foram distribuídos 531 kits para escolas, 

secretarias de educação e nas oficinas com os professores. 

 

Figura 1 – Material do Kit Caderno do Professor 
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 Estão previstas formações para 5 turmas de professores, cada uma delas 

com 40 vagas. As capacitações são compostas por três etapas, a primeira é 

composta por uma oficina de formação para a apresentação do material, a 

segunda será o acompanhamento à distância no desenvolvimento das atividades 

com os alunos e a terceira voltada a avaliação, onde os professores devem 

apresentar os resultados que obtiveram no desenvolvimento das atividades em 

sala de aula. Cada professor receberá um kit educacional e as escolas que eles 

representam receberão dois kits cada uma.  

 Até o momento já foram realizadas três oficinas da primeira etapa da 

formação com os professores dos pólos de Juazeiro (2 oficinas) e Petrolina (1 

oficina), atendendo 79 professores (Figura 2). As oficinas com os professores do 

pólo de Vitória da Conquista estão previstas para acontecer em Maio. Esta 

primeira etapa do trabalho, que ainda está em andamento, já atendeu 31 

municípios, 314 escolas e envolveu 37.680* 3 alunos indiretamente. É importante 

ressaltar que o material e a formação foram muito bem recebidos pelos 

professores, conforme os depoimentos abaixo: 

 

“Trabalhar a conscientização e a valorização do bioma Caatinga na sua totalidade 

na comunidade escolar, com o objetivo de que essa torna-se uma preocupação 

universal, para a preservação de espécies da fauna e flora”. Renata Barbosa dos 

Santos – Escola Municipal Prof. Ricardo Rodrigues de Miranda / Petrolina – PE   

 

“É um projeto que deve ser trabalhado constantemente não somente com os 

alunos, como também com a sociedade em geral, a fim de educá-los a lidar com a 

fauna e a protegê-la sempre”. João Bispo dos Santos - Escola Municipal Favo de 

Mel / Juazeiro – BA    

 

                                                 
3 (*) Para calcular essa estimativa, multiplicou-se o número de escolas por 120, considerando que cada escola tem no 
mínimo duas turmas com 30 alunos de cada série (6º e 7º anos). 
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“Extremamente importante que o governo e empresas privadas estejam em 

parceria com as escolas fazendo formações continuadas preparando 

multiplicadores de idéias tão importantes e fundamentais para que possamos 

aprender a conviver com as diversidades do semi árido e desenvolvermos 

habilidades para preservar o bioma Caatinga”. Cácia Vanderlândia Junqueira Pinto 

– Escola Municipal Professora Nívea Leixas / Juazeiro – BA 

 

 
Figura 2 – Oficina de formação com professores do Polo de Juazeiro 

  

 Como nem todos os professores do município de Curaçá tiveram a 

oportunidade de participar das oficinas, a equipe do Projeto Ararinha na Natureza 

realizará a capacitação no mesmo formato para os professores não contemplados 

pelo projeto em parceria com a Horizonte Geográfico. Esta formação já está em 

processo de negociação com a Secretaria de Educação que tem muito interesse 

na atividade. 
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 O relatório completo com todas as atividades e resultados da segunda 

oficina com professores (prevista para o mês de junho desse ano) será 

apresentado no próximo relatório anual.  

 

4. 3 Caravana da Cultura : a caravana é um projeto da Secretaria de Cultura de 

Curaçá, que consiste em um ônibus adaptado que leva os temas cultura e meio 

ambiente a diversas áreas do município, atingindo pessoas de todas as faixas-

etárias. Durante as apresentações da caravana são exibidos curtas e o teatro de 

fantoches sobre a cultura nordestina e meio ambiente. Entre os meses de julho e 

outubro a caravana apresentou o vídeo do Projeto Ararinha na Natureza que conta 

a história da ararinha-azul. A equipe do projeto teve a oportunidade de participar 

em duas apresentações da caravana da cultura, contando com um público de 80 

pessoas. 

 A primeira apresentação da caravana que a equipe participou, foi no dia 

03/08 no distrito de Poço de Fora (Figura 3) e a segunda foi no distrito de Barro 

Vermelho no dia 04/08 (Figura 4). Nas duas apresentações a equipe falou sobre o 

projeto e apresentou o vídeo “Ararinha na Natureza”. O secretário de cultura do 

município procurou a equipe do projeto para estabelecer uma parceria entre a 

secretaria e o projeto Ararinha na Natureza para a gestão da caravana. No 

entanto, devido aos trâmites jurídicos o termo não foi assinado em 2012. Como a 

gestão do município mudou, as negociações sobre o termo de parceria foram 

iniciadas com os representantes do novo prefeito. No dia 03 de Abril houve uma 

reunião com o Prefeito Municipal de Curaçá, Carlos Brandão, onde foi discutida a 

parceria. O Prefeito recebeu muito bem a equipe e a proposta e já encaminhou o 

termo para o departamento jurídico do município e, em breve, será assinado. 
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Figura 3: Crianças tirando dúvidas sobre o projeto e as aves da região no distrito de Poço de Fora 

 

 
Foto 4: Ônibus utilizado pela equipe da Caravana para transporte e palco para as apresentações 

estacionado no Distrito de Barro Vermelho. 
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4. 4 Visitas na sede do projeto:  Visitas guiadas a sede do projeto não foram 

planejadas como atividade regular do projeto até o mês de março de 2013. No 

entanto, mesmo assim houve uma demanda em duas ocasiões e a equipe 

recebeu duas visitas de crianças a sede do projeto, contabilizando 34 visitantes.  

  

 Visita de crianças do CRAS: em novembro de 2012, a base do projeto foi 

visitada por 17 crianças que são assistidas pelas psicólogas do CRAS (Centro de 

Referência da Assistência Social). Durante a visita foi apresentado o vídeo do 

projeto, um vídeo sobre a poluição de rios e mares e, por fim, um vídeo sobre o 

tráfico de animais silvestres. As crianças também contemplaram a exposição de 

fotos (Figura 5) de aves da Caatinga que está em exibição em uma das salas da 

sede do projeto. 

 

 
Figura 5. Crianças e Psicólogas do CRAS na exposição de fotos na base. 
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 Visita da Escola Recanto do Pequeno Aprendiz: em fevereiro de 2013 a 

base do projeto recebeu a visita de 17 alunos do 4° ano. A visita foi realizada na 

sala de exposição de fotos, onde foi feita uma atividade de reconhecimento de 

aves da Caatinga com as crianças. 

 Dentro da programação de atividades de educação para 2013 estão 

contempladas visitas a sede do projeto com monitoria realizada pela equipe e com 

o desenvolvimento de atividades lúdicas abordando temas ambientais. Estas 

visitas serão integradas as visitas que ocorrem no Museu de Curaçá que é vizinho 

da sede do projeto.  

 

4. 5 Lançamento do desenho “O Casamento da Ararinha -azul”:   em fevereiro 

de 2013, foi realizado no Teatro Raul Coelho o lançamento do desenho “O 

Casamento da Ararinha-azul”, produzido pela F7 filmes e Animare e baseado na 

obra literária de Ângelo Machado. A equipe do projeto fez uma boa divulgação do 

lançamento do filme através de cartazes nos pontos principais da cidade, anúncio 

em carro de som e propaganda na rádio comunitária.  

 A divulgação se mostrou muito efetiva, pois devido aos cerca de 265 

participantes (Figura 6) a apresentação teve que ser dividida em duas sessões. A 

primeira com 200 pessoas e a segunda com 65 pessoas.  

 Foram cedidos 50 exemplares do desenho que foram distribuídos para os 

parceiros do projeto e instituições locais. Muitos pais, alunos e professores 

procuraram a equipe de campo para falar sobre a exibição do filme, indicando que 

a atividade teve um retorno positivo. 

 A exibição do desenho marcou o lançamento do Cine Ararinha, um 

programa de exibição mensal de filmes com temática ambiental seguido de 

debates a ser realizado na sede do projeto.    



                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

14 

 
Figura 6. Público na apresentação do curta “O casamento da Ararinha azul” realizado no 

Teatro Raul Coelho. 

 

4. 6 Atividades de disseminação nas Escolas:   entre os dias 25 de março e 01 

de abril a equipe do projeto realizou  4 atividades educativas para 6 escolas do 

município (Escola Municipal Otaviano Matos, no distrito de Patamuté, Escola 

Municipal Ararinha Azul, Escola Municipal Cornélio Barbosa da Silva, Escola 

Municipal Liberato Félix Martins e Extensão Tecnológica da Escola Municipal 

Manoel Novaes no  povoado de São Bento e Escola Municipal Professor Ivo Braga  

Sede do município), para alunos do Ensino Fundamental I e II e Ensino Médio. As 

atividades envolveram 104 participantes. 

 As atividades foram divididas em quatro etapas:  

 1. Apresentação do vídeo “o casamento da ararinha” (Alunos do 1° ao 

5° ano do Ensino Fundamental I) e vídeo de divulgação do projeto (6° ao 9° ano 

do Ensino Fundamental II e 1° ao 3° ano do Ensino Médio).  

 2. Apresentação das ações do projeto (apenas para os alunos do 1° ao 

3° ano do Ensino Médio). 
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 3. Apresentação sobre a Biodiversidade de Curaçá, em especial as 

aves (Todos os anos). 

 4. Dinâmica – “A teia da vida”  (apenas para os alunos do 1° ao 3° ano 

do Ensino Médio). 

 

 Escola Municipal Otaviano Matos: no dia 25/03/2013 a equipe do projeto 

realizou uma oficina nesta escola, localizada no distrito de Patamuté para os 

alunos do 1° ao 5° ano. Nessa atividade participaram 29 alunos e 7 educadores 

entre eles professores, coordenadores e diretores (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Alunos e educadores participando da atividade na Escola Municipal Otaviano Matos 

 

Escolas do Povoado de São Bento: No dia 26/03/2013 foram realizadas duas 

atividades de disseminação (manhã e tarde) para alunos de quatro escolas: 

Escola Municipal da Ararinha Azul, Escola Liberato Félix, Escola Municipal 
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Cornélio Barbosa e Anexo da Escola Estadual Manoel Novaes. Esta atividade 

contemplou 26 alunos (Figura 8) do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental I 

(manhã), 13 alunos do 1° ao 3° ano do Ensino Médio, e 10 educadores 

(professores, diretores e coordenadores pedagógicos) conforme a Figura 9.   

 

 
Figura 8. Alunos do fundamental I da Escola Municipal da Ararinha Azul e Escola Liberato Félix 

Escola Municipal Cornélio Barbosa no povoado de São Bento. 
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Figura 9. Dinâmica “Teia da vida” com os alunos e professores do Ensino Médio da extensão 

tecnológica da Escola Municipal Manoel Novaes em São Bento. 

 

Escola Municipal Professor Ivo Braga: Em 01/04/2013, uma atividade com o 

mesmo caráter foi feita para 17 alunos do 7° e 8°ano do Ensino fundamental II. A 

atividade também contou com a participação de uma professora e uma 

coordenadora pedagógica da escola. 

  
4.7 Atividades de disseminação nas Associações Rura is:  como previsto no 

planejamento anual de 2013, duas associações devem ser visitadas mensalmente 

para apresentação do projeto e disseminação de informações ambientais da 

região. As visitas iniciaram no mês de março e até o momento foram visitadas 2 

associações, com a participação de 45 pessoas. Segue abaixo a descrição das 

oficinas com as associações: 
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 Associação Sitio de Alexandre: No dia 10 de março a equipe do projeto 

visitou esta associação, próxima ao distrito de Patamuté. A reunião contou com a 

participação de 24 moradores (Figura 10). 

 A maioria dos moradores da fazenda tem conhecimento do histórico da 

Ararinha-azul e do último projeto realizado no município. Além disso, a questão 

ambiental entra como uma das principais preocupações dos associados. Foi 

relatada a dificuldade de manter as criações somente com as forragens naturais, 

pois a falta de chuva está prejudicando o desenvolvimento natural da Caatinga e 

muitos animais estão se alimentando das cascas dos troncos nativos. 

 Para eles se o abastecimento de água e o Projeto Luz Para Todos 

abrangessem a fazenda, as criações poderiam ser criadas em área de fundo de 

pasto (fechada) com disponibilidade de água e alimento, assim a Caatinga seria 

preservada. 

 

 
Figura 10. Apresentação do projeto na reunião na Associação Sítio de Alexandre. 
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 Associação da Fazenda Jaquinicó e Adjacências: No dia 03 de abril os 

técnicos do projeto e um técnico do projeto Mata Branca compareceram à sede da 

associação, que fica próxima ao Povoado de São Bento, para uma reunião 

extraordinária que contou com 21 moradores (Figura 11). Na ocasião o projeto foi 

apresentado, bem como, as ações que vem sendo desenvolvidas no município. 

Houve, ainda, a apresentação de duas atividades realizadas pela Associação, 

ambas tendo o Mata Branca via Banco Mundial como financiador. Uma delas é o  

beneficiamento do umbu, ação desenvolvida pela COOPERCUC (Cooperativa 

Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá) junto aos moradores, onde foi 

mostrado todo processo desde o recebimento do umbu até a finalização do 

produto (doce, geléia, suco e compota de umbu). Foram visitados, ainda, os 

viveiros onde são desenvolvidas atividades de criação de galinhas caipiras. 

 Após a apresentação foi aberto um espaço para os associados relatarem a 

realidade das atividades desenvolvidas por eles e as principais dificuldades 

enfrentadas nos projetos de beneficiamento do umbu e criação de galinha. 

Segundo eles, os projetos estão bem instalados, porém a eficiência da produção 

ainda depende muito do abastecimento de água e energia.  
 

 
Figura 11. Associados que participam do projeto de beneficiamento do umbu junto a 

COOPERCUC. 
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4.8 Capacitação de Agentes de Saúde:  levando em consideração a grande 

influência e o poder de disseminação que os agentes de saúde possuem para 

levar informações para a comunidade, este público foi selecionado para participar 

como parceiro do Projeto Ararinha na Natureza nas atividades de educação e 

disseminação. Por este motivo, serão realizadas cinco oficinas de capacitação que 

ocorrerão em regime bimensal atendendo 40 participantes. A cada oficina serão 

entregues apostilas com temas ambientais aos agentes de saúde com conteúdos 

importantes que serão trabalhados com a comunidade. Através deste trabalho o 

programa pretende atender 80 agentes de saúde durante as oficinas. Já foi 

realizada uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde e as atividades estão 

previstas para iniciar no mês de Abril. 

5. Avaliação 

 Todo o trabalho de monitoramento e avaliação, em especial, as avaliações 

quantitativas, está sendo desenvolvido em parceria com o pesquisador Diogo 

Veríssimo da Universidade de Kent, na Inglaterra.  

 Até o momento foram empregadas três formas de avaliação das atividades: 

quantitativa (pré-teste), qualitativa (ficha individual de avaliação) e uma avaliação 

do público externo (professores, coordenadores pedagógicos e diretores de 

escolas). 

  

5.1 Pré-teste  
  

 Uma das formas de avaliação das atividades educativas do projeto é a 

aplicação de pré e pós-testes que tem por objetivo avaliar quantitativamente a 

mudança de percepção e atitudes e a aquisição de conhecimentos. As questões 

dos pré-testes foram elaboradas para medir o conhecimento dos participantes 

sobre a ararinha e as aves da Caatinga, sua percepção sobre a extinção e a 

utilização dos recursos naturais, bem como, sua relação com a Caatinga. Para 

verificar se as questões estavam adequadas foram realizadas 20 entrevistas piloto 
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em Novembro de 2012 para adequar as perguntas e a abordagem sobre cada 

questão. 

 Como os pré-testes devem ser aplicados antes do início do programa de 

atividades educativas do projeto, a aplicação foi realizada entre os meses de 

dezembro e janeiro. Os pré-testes já foram aplicados em 5 comunidades da zona 

rural de Curaçá (Patamuté, Barro Vermelho, Poço de Fora e Região dos Riachos 

Barra Grande e Melancia), totalizando 303 entrevistas. Os testes serão aplicados 

anualmente para verificar se estão ocorrendo mudanças de percepção, atitudes e 

aquisição de conhecimentos.  

  Paralelamente, os testes foram aplicados em um grupo controle (pessoas 

com o mesmo perfil do grupo alvo, que tenham a menor influência possível do 

projeto) no município de Santa Maria da Boa Vista. Neste município foram 

visitadas 5 localidades da zona rural que compreendem diversos povoados 

(Inhanhum, Barra, Serrotinho, Serrote, Areal, Jardineira e Caraíbas II; nas 

fazendas: Bom Jardim, Taboa, Jatobá e Jatubarana; e nos assentamentos: Estrela 

D’alva, Sítio Novo, Nossa Senhora do Carmo, Batalha, Caiçara e Denis Santana), 

assim como em Curaçá. Foram entrevistadas 301 pessoas. Na análise dos dados 

será comparada a aquisição de conhecimentos, mudança de percepção e atitudes 

entre o grupo-alvo do projeto (recebe fluxo direto de informações e influência 

direta das atividades) e o grupo controle (recebe pouca ou nenhuma influência das 

atividades). Desta forma, será possível avaliar quantitativamente os impactos do 

programa e se existem outros fatores influenciando as pessoas sobre as questões 

avaliadas. O modelo do questionário, bem como, dicas de como conduzir as 

entrevistas podem ser encontrados como anexos 2 e 3 deste documento.  

 Considerando-se que várias questões são de múltipla escolha o tamanho 

amostral é correspondente ao número de respostas obtidas e não ao número de 

entrevistados. 

 Análise dos resultados:  analisando os resultados obtidos nos pré-testes, foi 

possível conhecer um pouco mais sobre a relação das comunidades com a 
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Caatinga, seu nível de conhecimento sobre a ararinha e suas atitudes frente as 

questões ambientais.  

  

 Através da pergunta de número 1 e 2, os participantes foram estimulados a 

apontar as aves da Caatinga conhecidas por eles tanto através de ilustrações 

quanto pelo nome. Na tabela 1 abaixo podem ser observadas as diferenças entre 

as respostas. 

Tabela 1 – Qual destes passarinhos você conhece? (i lustrações e nomes).  

Cardeal Ararinha-azul Vim-vim Papa-moscas-do-sertão  Grupos 
Ilustração Nome Ilustração Nome Ilustração Nome Ilustração Nome 

Alvo 41,9% 35,1% 31,1% 32,8% 9,7% 28,2% 17,3% 4,0% 

Controle 41,4% 35,0% 21,8% 29,1% 15,2% 30,5% 21,6% 5,4% 

  

 Sem dúvida, o Cardeal também conhecido como Cabeça-vermelha é a 

espécie mais conhecida entre os moradores tanto da área controle quanto do 

grupo-alvo das ações do projeto. A Ararinha-azul foi mais identificada visualmente 

pelo público de Curaçá, que em sua grande maioria conhece a espécie.  

 Tratando-se da questão 3 que indaga aos participantes sobre a existência 

da Ararinha na Natureza, foram obtidos os seguintes resultados apresentados na 

Tabela 2: 

Tabela 2 – A Ararinha azul ainda existe na natureza ?  

Grupos Sim Não Não sei 

Alvo 31,5% 54,5% 14,0% 

Controle 64,3% 17,3% 18,4% 
  

 Fica claro que apenas pouco mais do que a metade dos entrevistados em 

Curaçá reconhecem a extinção da Ararinha-azul na Natureza. Fato que reforça a 

Diogo Verissimo
Highlight

Diogo Verissimo
Highlight

Diogo Verissimo
Highlight

Diogo Verissimo
Highlight



                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

23 

necessidade de contar a história da Ararinha nas atividades de educação e 

disseminação. Conforme esperado, uma pequena porcentagem do grupo controle 

sabe sobre a falta de registros das ararinhas na natureza. 

 Na questão 4, que trata dos conhecimentos que a população possui sobre 

os hábitos da ararinha-azul, questionando os  participantes sobre a região onde a 

espécie vivia, foram dadas as respostas apresentadas na Tabela 3: 

Tabela 3 - Você sabe onde ela vivia?  

Grupos   
Local onde a Ararinha viveu  Alvo Controle 
Amazônia 1,7% 3,5% 
Bahia 0,0% 1,8% 
Caatinga na beira dos riachos 50,0% 12,3% 
Curaçá 0,0% 1,8% 
Floresta 1,7% 12,3% 
Mata 1,7% 1,8% 
Não sei 23,6% 40,4% 
Outro Estado  0,0% 5,3% 
Pantanal 0,0% 1,8% 
Serra da Borracha 10,7% 0,0% 
Serra da Canabrava 1,1% 0,0% 
Sertão 9,6% 19,3% 

  

 Em Curaçá, a maior parte das pessoas conhece o habitat onde a Ararinha 

vivia, a Caatinga na beira dos riachos. No entanto, quase ¼ das respostas obtidas 

indicou que as pessoas não sabem, mostrando que a população ainda necessita 

de informações sobre a espécie. 

 Tratando-se da questão 5 sobre os fatores que influenciaram a extinção da 

Ararinha foram dadas as seguintes respostas elencadas na Tabela 4 a seguir: 

Tabela 4 – Na sua opinião, quais os fatores que inf luenciaram a extinção da 

Ararinha Azul? 
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Grupos 
Fatores Alvo Controle 
Caça 10,5% 5,7% 
Captura/Tráfico 45,3% 26,4% 
Desmatamento 5,5% 9,4% 
Não sei 13,3% 20,8% 
Seca 9,9% 30,2% 
Morte natural 6,6% 1,9% 
Nada 1,1% 0,0% 
Linha de energia 0,6% 0,0% 
Migrou 5,5% 0,0% 
Fome 0,6% 3,8% 
Não há preservação 1,1% 0,0% 
Predador Natural 0,0% 1,9% 

  

 É possível perceber através das respostas apresentadas que metade das 

pessoas entrevistadas em Curaçá reconhecem a captura e o tráfico como o 

principal fator que levou a ararinha-azul a ser extinta na natureza. No entanto, a 

maior parte do grupo controle atribui a extinção da espécie a seca. 

 A questão 6 tem por objetivo investigar se as pessoas entendem que outras 

espécies podem ser extintas na natureza e a que causas elas atribuem possíveis 

extinções. Seguem nas Tabela 5 a,b e c as principais respostas: 

Tabela 5a – Você acha que isso pode acontecer com o utras aves da 

Caatinga?  

Grupos Sim Não Não sei 

Alvo 89,5% 7,9% 2,6% 
Controle 85,7% 14,3% 0,0% 

 

Tabela 5b - Se sim, quais? 

Espécies Alvo Controle 
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Andorinha 0,6% 0,0% 

Asa branca 1,3% 8,8% 

Azulão 1,3% 0,0% 

Bem-te-vi 0,6% 2,9% 

Canário 41,8% 23,5% 

Cardeal 2,5% 20,6% 

Casaca de couro 0,6% 0,0% 

Ema 1,3% 0,0% 

Gavião 0,6% 0,0% 

Jandaia  4,4% 5,9% 

Janica de barro 0,6% 0,0% 

Lavandeirinha 0,6% 0,0% 

Maracanã 3,2% 5,9% 

Não sei 2,5% 0,0% 

Papagaio 25,9% 14,7% 

Pega 0,6% 0,0% 

Periquitão  1,3% 2,9% 

Pica-pau 0,6% 0,0% 

Pomba de bando 1,9% 0,0% 

Pomba rolinha 1,3% 0,0% 

Sabiá de sebo 0,6% 0,0% 

Sabiá-coca 1,3% 0,0% 

Sofrê 2,5% 2,9% 

Tuim 1,3% 2,9% 

Vim-vim 0,6% 8,8% 

 

Tabela 5c - Por que? 

  

Fatores Alvo Controle  
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Captura/Tráfico 53,3% 25,0% 
Fome 3,7% 10,4% 
Não sei 3,0% 6,3% 
Seca 23,7% 31,3% 
Caça 8,1% 10,4% 
Desequilíbrio da natureza 1,5% 0,0% 
Processo natural 1,5% 0,0% 
Desmatamento 0,7% 8,3% 
Predador 1,5% 0,0% 
Migração 3,0% 6,3% 
Fogo 0,0% 2,1% 

 

 De acordo com as respostas, a maioria dos entrevistados acredita que 

outras aves também podem ser extintas. Foram citadas 25 espécies candidatas a 

extinção segundo as respostas obtidas para esta questão, sendo citados 10 

fatores como principais causadores do desaparecimento das aves. A 

captura/tráfico e a seca são os fatores que as pessoas mais relacionam a extinção 

das espécies. As espécies mais citadas são muito capturadas para a manutenção 

em cativeiro, no entanto, nenhuma delas está ameaçada de extinção. 

 Na pergunta 7, é tratada a relação das pessoas com a Caatinga e possíveis 

oportunidades de obtenção de renda através de seu uso. A Tabela 6 a e b 

apresenta as respostas sobre este tema: 

 

Tabela 6a - Você conhece alguma pessoa que depende da caatinga para ter 

uma fonte de renda? 

Grupos 

  Alvo Controle 
Sim  65,4% 68,1% 

Não 31,2% 29,9% 
Não sei 3,4% 2,0% 
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Tabela 6b - Qual recurso essa pessoa utiliza? 

Grupos 
 Usos da Caatinga  

Alvo Controle  
Casca do Angico 35,4% 1,0% 
Caça 19,8% 13,7% 
Retirada de madeira 13,9% 34,6% 
Exploração do umbu 7,3% 17,1% 
Criação de caprinos e bovinos 8,7% 13,0% 
Ervas medicinais 2,1% 7,2% 
Exploração do Mandacaru 1,0% 2,7% 
Tráfico de animais 5,9% 1,0% 
Não sei 0,7% 1,0% 
Utilização do caruá 0,3% 0,7% 
Palha para artesanato 0,3% 0,0% 
Licuri 0,3% 0,0% 
Frutos 0,7% 1,4% 
Extração de mel 0,3% 3,1% 
Agricultura 1,4% 1,0% 
Produção de carvão 0,7% 0,0% 
Maracujá da Caatinga 0,7% 0,3% 
Jurema 0,3% 0,0% 
Agricultura 0,0% 0,0% 
Areia 0,0% 0,3% 
Cipó (artesanato) 0,0% 0,3% 
Maracujá-do-mato 0,0% 0,0% 
Juazeiro 0,0% 0,3% 
Quixambeira 0,0% 0,3% 
Baraúna 0,0% 0,3% 
Cactos (alimentação) 0,0% 0,3% 

  

 A maior parte das pessoas conhece alguém que obtém renda através da 

biodiversidade da Caatinga. Foram citadas 25 formas de uso dos bens da 

Caatinga, dentre as quais a retirada da casca do Angico (utilizada em cortumes) 
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foi a mais reportada pelo grupo alvo, seguida pela Caça. Para o grupo controle, o 

recurso mais utilizado é a madeira (lenha e estacas), seguida pela exploração do 

umbu. O tráfico de animais foi citado por quase 10% dos entrevistados em Curaçá 

como uma das formas de obtenção de renda através da utilização dos recursos 

naturais da Caatinga. 

 Analisando as respostas da pergunta 8, que trata das mudanças ambientais 

na Caatinga obtivemos os seguintes resultados (Tabela 7): 

  

Tabela 7 - Quais as mudanças ambientais que você pe rcebe na Caatinga? 

 

Grupos 
 Mudanças na Caatinga  

Alvo Controle  
Animais migrando para cidade 0,3% 0,0% 
Assoreamento 0,3% 0,0% 
Aumento das propriedades particulares 0,3% 0,0% 
Aumento populacional 0,0% 0,6% 
Construção de barragens  0,0% 0,3% 
Consumo de álcool e outras drogas 0,3% 0,0% 
Desertificação 0,3% 0,0% 
Diminuição dos recursos naturais 1,0% 2,2% 
Implementação de Projetos Sociais do Governo 0,3% 0,0% 
Mais Degradação 0,8% 0,8% 
Mais retirada da Casca do Angico 0,5% 0,3% 
Mais sede e fome 0,3% 0,0% 
Mais verde 0,0% 0,6% 
Melhorou 0,3% 0,3% 
Menor período seco 0,3% 0,0% 
Menos criação 0,3% 0,0% 
Menos frutos 0,3% 0,0% 
Menos preservação 0,3% 0,0% 
Não sei 0,0% 0,6% 
Nenhuma 5,3% 10,2% 
Pastagens 0,0% 0,3% 
Piorou 0,0% 6,1% 
Queimadas 0,0% 1,1% 
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Redução da chuva 35,3% 28,7% 
Redução da exploração 0,3% 0,0% 
Redução da fauna 20,1% 20,7% 
Redução de áreas de Caatinga  33,5% 27,5% 
Temperatura mais elevada 0,3% 0,0% 

 

 As respostas dadas pelos entrevistados demonstram a percepção da 

ocorrência de 27 mudanças na Caatinga, dentre as quais as reduções de chuvas, 

de áreas de Caatinga (desmatamento) e de fauna foram as mais destacadas pelo 

grupo alvo. 

 A questão 9 tem o intuito de investigar quais são os fatores que as pessoas 

reconhecem como fontes de alteração da Caatinga. Segue a Tabela 8 destacando 

os motivos que as pessoas citaram para as alterações: 

 

Tabela 8 – Você acredita que as mudanças ambientais  são causadas devido: 

 

Grupos 
 Fatores que causam alterações na Caatinga  

Alvo Controle  
Desmatamento 25% 28% 
Caça/Tráfico 15% 9% 
Áreas de pastagem 0% 2% 
Corte de lenha 9% 6% 
Mudanças climáticas 4% 0% 
Motivos religiosos (Deus, Profecias da Bíblia) 12% 6% 
Seca 22% 26% 
Venda de drogas 0% 0% 
Queimadas 1% 3% 
Não sei 6% 9% 
Comércio 0% 0% 
Pobreza 0% 0% 
Processo Natural 1% 1% 
Déficit de zoocoria 0% 0% 
Menos chuva 1% 1% 
Homem 3% 6% 
Consumo excessivo de água 0% 0% 
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Aumento da Populacional 0% 1% 
Falta de Educação 0% 0% 
Presença do IBAMA 0% 0% 
Uso indiscriminado dos recursos naturais 0% 0% 
Barragem 0% 0% 
Falta de Alimento 0% 0% 
Poluição 0% 0% 
Nada 0% 2% 

  

 Foram elencados 23 fatores que podem ter ocasionado as mudanças 

ambientais na Caatinga. Dentre eles o desmatamento, a seca e a caça e tráfico de 

animais foram os que mais de destacaram tanto para o público alvo quanto 

controle. Vale destacar que mais de 10% das pessoas atribuem as mudanças a 

motivos religiosos dentro do grupo alvo.  

 A questão 10 trata a temática das aves da Caatinga e tem por objetivo 

identificar quais as aves que as pessoas acham que melhor representa a 

Caatinga. Seguem na Tabela 9 os resultados: 

 
Tabela 9 – Qual ave que melhor representa a Caating a? 

Grupos 
 Espécies de Aves  

Alvo Controle 
Acauã 0,3% 0,0% 
Andorinha 0,0% 0,3% 
Arara 0,0% 1,5% 
Arara Azul 0,8% 1,5% 
Arara-azul-de-lear 0,0% 0,3% 
Ararinha-azul 5,9% 2,5% 
Asa Branca 2,8% 7,7% 
Aviana (Encontro) 0,0% 0,3% 
Azulão 2,0% 1,9% 
Beija-flor 0,8% 0,9% 
Bem-te-vi 0,6% 0,9% 
Canário 4,8% 1,5% 
Cancão 1,1% 1,9% 
Cardeal 15,0% 15,8% 
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Casaca-de-couro 0,0% 0,3% 
Colerinha 0,6% 0,3% 
Coruja 0,8% 0,0% 
Ema 1,4% 0,9% 
Garça 0,3% 0,0% 
Gavião 0,3% 0,9% 
Griguilim 0,0% 0,3% 
Jacu 0,3% 0,3% 
Jandaia  5,7% 15,8% 
João de Barro 0,3% 0,0% 
Juriti 0,0% 0,9% 
Mãe-da-lua 0,0% 0,3% 
Maracanã 2,3% 0,3% 
Nambu 0,3% 0,9% 
Papagaio 33,1% 22,6% 
Pega 1,1% 0,0% 
Periquitão  4,8% 2,5% 
Pica-pau 0,3% 0,3% 
Pica-pau-grande 0,0% 0,3% 
Pomba de bando 0,6% 0,0% 
Pomba fogo-apagou 0,6% 0,6% 
Pomba rolinha 1,4% 2,8% 
Rebansã 0,0% 0,6% 
Sabiá 1,4% 1,2% 
Seriema 1,4% 2,5% 
Sofrê/ Corrupião 7,4% 3,7% 
Soldadinho 0,3% 0,0% 
Tem-tem 0,3% 0,0% 
Tuim 0,0% 0,6% 
Urubu 0,6% 0,0% 
Vim-vim 0,3% 3,7% 

 

 Foram citadas 45 espécies de aves pelos entrevistados. Dentre as espécies 

mais citadas, em ambos os grupos, estão o papagaio e o cardeal. Essas espécies 

foram escolhidas, provavelmente, porque a comunidade local estabelece uma 
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relação estreita com elas, pois são muito capturadas tanto para manutenção em 

cativeiro quanto para o tráfico. 

 A questão 11 tem a finalidade de entender se a comunidade compreende o 

seu papel na conservação da biodiversidade da Caatinga. Através desta pergunta 

obtivemos os resultados apresentados na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Quem você acha que é responsável pela p reservação da 

Caatinga? 

Grupos 
Responsável 

Alvo Controle 
População 57,7% 55,2% 
Exército 0,9% 0,3% 
Governo (IBAMA) 20,3% 27,3% 
Instituições de Pesquisa 2,1% 0,0% 
Não sei 4,4% 8,5% 
Proprietários de fazendas 1,5% 0,3% 
Autoridades políticas 1,5% 0,0% 
Chuva 3,6% 2,5% 
Deus 5,9% 4,7% 
Associações 0,3% 0,0% 
Autoridades policiais 0,9% 0,0% 
Vaqueiros 0,6% 0,3% 
Animais 0,3% 0,0% 
Órgão Ambiental 0,0% 0,3% 
Natureza 0,0% 0,6% 

 

 Com os dados obtidos através das entrevistas podemos ver que a maioria 

da população reconhece o seu papel na conservação da Caatinga. 

 

5.2 Ficha Individual de Avaliação  

 Para avaliar o projeto qualitativamente foi criada uma ficha de avaliação 

(Anexo 4) para cada uma das atividades educativas do projeto. Após o término da 

atividade a ficha é preenchida, permitindo avaliar possíveis readequações, 

reações e sentimentos dos participantes, bem como, para registrar comentários 



                                                                                                                                                                                                                                    
 

 
 

33 

importantes feitos pelos participantes. As fichas começaram a ser preenchidas a 

partir das atividades educativas de 2013. Até o momento foram preenchidas seis 

fichas que apontaram os seguintes resultados: 

 Associações rurais: as duas atividades realizadas com as associações 

correram bem e os participantes se mostraram muito interessados pelo projeto. A 

lição aprendida com essas apresentações em associações é que no final deve ser 

feita a abertura de um espaço para os associados falarem sobre o seu dia-a-dia, 

anseios, relações com a Caatinga e dificuldades na convivência com o semi-árido. 

Dessa forma, é possível criar uma discussão e verificar de que maneira o projeto 

pode beneficiar essas comunidades, sem perder o foco principal na conservação 

da ararinha e da biodiversidade da caatinga.   

 Escolas: as quatro oficinas nas escolas foram bem sucedidas com uma boa 

recepção do público. No entanto, em uma das escolas, observou-se que os alunos 

não são muito participativos e ficam receosos em falar e tecer comentários sobre 

os assuntos tratados. As atividades continuarão sendo elaboradas de uma forma 

que a participação dos alunos continue necessária e serão contextualizadas de 

acordo com a realidade de cada escola para estimular a participação dos alunos e 

expressão de suas opiniões.  

 

5.3 Público externo  

 Para avaliar a percepção dos professores, coordenadores ou diretores das 

escolas sobre o desenvolvimento das atividades com os alunos foi desenvolvida 

uma ficha de avaliação (Tabela 11) sobre a relevância e execução das atividades. 

 As fichas de avaliação foram respondidas por 18 pessoas, através das 

quais obtivemos os seguintes resultados para os quesitos apresentados abaixo: 

 Relevância dos assuntos abordados para os alunos: 89% das pessoas 

avaliaram a relevância dos assuntos abordados como bons. 

 Dinâmica utilizada na aula: 78% responderam que a dinâmica utilizada foi 

boa. 
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 Apresentação dos Educadores: 78% indicaram a categoria boa no quesito 

apresentação dos educadores. 

 Domínio do educador sobre os assuntos e as atividades realizadas: 89% 

julgaram o domínio do educador sobre o tema tratado como bom. 

 Infraestrutura (equipamentos e materiais utilizados): 78% categorizaram a 

infraestrutura como boa. 

 Sua participação nas atividades propostas: 63% avaliam como boa a sua 

participação na atividade. 

 Desta forma, podemos perceber que as atividades se adéquam e são 

suficientes segundo os professores que responderam a avaliação. Segue abaixo a 

tabela 11 com os resultados da avaliação: 

 

Tabela 11 – Ficha de avaliação externa 

O que queremos saber de você: ☺ � � 

Relevância dos assuntos abordados para os alunos 16 2 0 
Dinâmica utilizada na aula 14 4 0 
Apresentação dos Educadores 14 4 0 
Domínio do educador sobre os assuntos e as atividades realizadas 16 2 0 
Infraestrutura (equipamentos e materiais utilizados) 14 3 1 
Sua participação nas atividades propostas 12 5 1 

 *Bom = ☺; Mediano = �; Ruim = � 

 

Seguem abaixo algumas sugestões feitas pelos avaliadores: 

 “Que esse Projeto continue com frequência”; 

“DVD's para que todos os alunos possam assistir”; 

“A abordagem foi feita com linguagem condizente com a faixa etária do público”; 

“Que seja mais abrangente e com maior número de alunos de todas as séries” 

 “Foi muito boa, com linguagem clara e acessível a todos”; 

“Que o Projeto volte mais vezes à escola”; 

“Que tragam atividades educativas para preservação” 

 “O Projeto deve  procurar estar sempre na comunidade”; 

“Que outros trabalhos sejam realizados com as turmas da 5ª a 8ª série” 
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 “Seria interessante que essa atividade acontecesse para todos os alunos, 

mediante cronograma montado pela escola e pelo Projeto Ararinha na Natureza” 

  

 Esta avaliação será realizada em todas as oficinas com Escolas e com os 

Agentes de Saúde. 

 

6. Considerações finais 

 
 Os dados apresentados neste relatório explicitam diversas oportunidades 

de trabalhos a serem realizados no município de Curaçá envolvendo educação 

para conservação. Foram identificados diversos públicos-alvo durante as 

atividades de diagnóstico. A equipe do projeto sempre foi muito bem recebida e 

todos os setores demonstraram muito interesse em participar das atividades. As 

ações educativas que foram divulgadas para a comunidade sempre tiveram uma 

boa resposta, tanto com um número grande de participantes quanto com os 

elogios recebidos pela equipe. 

 Esse interesse pela questão ambiental e vontade da comunidade de fazer 

parte do projeto, são fundamentais para que as ações educativas sejam efetivas e 

bem sucedidas. 

 Através da aplicação dos pré-testes foi possível conhecer e diagnosticar o 

nível de conhecimento do público, suas percepções ambientais e atitudes com 

relação a Caatinga. Desta forma, será possível desenvolver as atividades 

educativas baseadas nos dados obtidos a fim de suprir a carência de informação 

apresentada pela população. Além disso, será possível criar ferramentas 

educativas e de comunicação para tornar as atitudes e percepções do público 

mais positivas com relação a conservação dos recursos naturais. 
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Anexo 1 – Tabela de atividades e participantes das atividades educativas 

 
 

Atividade Participantes 

Caravana da Cultura - Poço de Fora 30 

Caravana da Cultura - Barro Vermelho 50 

Visita de crianças do CRAS a sede do projeto 17 

Visita do grupo do 4° ano - Escola Recanto 17 

Lançamento do Filme - "O casamento da Ararinha Azul" 265 

Reunião da Associação da Fazenda Sítio de Alexandre 24 

Oficina de capacitação de professores – Caderno do Professor - Juazeiro 17 

Oficina de capacitação de professores – Caderno do Professor - Juazeiro 32 

Oficina de capacitação de professores – Caderno do Professor - Petrolina 30 

Oficina para alunos do Fundamental I Escola Otaviano Matos - Patamuté 36 

Oficina para alunos do Fundamental I do Povoado de São Bento 26 

Oficina para alunos do Ensino Médio do Povoado de São Bento 23 

Oficina para alunos do Ensino Fundamental II do Colégio Municipal Ivo Braga 19 

Reunião da Associação da Fazenda Jaquinicó e Adjacências 21 
Total: 607 participantes.  
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Anexo 2 – Questionário modelo Pré e pós-teste 
 

Pré-teste para o Projeto Ararinha na natureza - Curaçá/BA 
 

Bairro: _______________   Data: _______________ Sexo  F (   ) M (   ) Idade:_______  
 

Escolaridade:_______________N° de pessoas na família:______ Tempo em Curaçá:_____ 
 

 
1. Quais destes passarinhos você conhece? Ver ilustrações 

  

 

Cardeal 

Ararinha-azul  

Vim-Vim 

Papa-moscas-do-sertão 

 
2. Quais destes passarinhos conhece?  

  

 

Cardeal 

Ararinha-azul  

Vim-vim 

Papa-moscas-do-sertão 

 

3. A ararinha-azul ainda existe na natureza ?  

 Sim  Não 

 

4. Você sabe onde ela vivia? Qual região?  

                      Floresta                                                                  Mata                    
Caatinga na beira dos riachos   Sertão 

 
5. Na sua opinião, quais os fatores que influenciaram a extinção da Ararinha Azul?  

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
6. Você acha isso pode acontecer com outras aves da Caatinga?  

Sim        Quais?                                                                Não 
 
Por que? 
_________________________________________________________________________ 
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7. Você conhece alguma pessoa que depende da caatinga para ter uma fonte de renda? Qual 

recurso essa pessoa utiliza? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
8. Quais as mudanças ambientais que você consegue perceber na Caatinga? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9. Você acredita que essas mudanças ambientais são causadas devido: 

              Desmatamento                        Grandes áreas para pastagem 
 
              Caça/Tráfico                          Corte de lenha                      Mudanças climáticas 
               
             Outros _____________________________________________________ 
 
 
10. Agora diga qual ave que você acha que melhor representa a Caatinga. 

 

 
11. Quem você acha que é responsável pela preservação da Caatinga?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3 – Dicas para condução de entrevistas 

1. Revise todas as questões do questionário antes das entrevistas iniciarem 

para ter certeza de que entende bem todas as perguntas. 

2. Numere todos os questionários das entrevistas. E use essa numeração nas 

planilhas de tabulação. 

3. Comece a entrevista se apresentando e explicando brevemente porque 

está conduzindo as questões. Use termos gerais para que o entrevistado 

não sinta que tem que dar as respostas certas porque você está 

trabalhando em um projeto de conservação. Uma conversa curta e educada 

permite que tanto o entrevistador quanto o entrevistado sintam-se à 

vontade. 

4. Faça as perguntas claramente na ordem em que elas estão escritas. Isto 

ajuda a memorizá-las e você não precisar ficar olhando para o papel e 

lendo, mantendo assim o contato visual com o entrevistado. 

5. Permaneça objetivo, não deixe a sua opinião sobre a questão transparecer. 

6. Ouça cuidadosamente as respostas dos entrevistados e mantenha uma 

atitude de interesse e simpatia. O contato visual e a expressão de 

entendimento são apropriados, no entanto, expressões que revelem a sua 

opinião sobre a questão são inadequadas. 

7. Se o entrevistando não responder claramente a questão ou desconversar, 

tente conseguir mais informações se mantendo neutro, sem dar dicas sobre 

o que espera ouvir. Apenas sonde com frases neutras, como: “Mais alguma 

coisa?” ou “Por que você acha que isso aconteceu?”. 

8. Entrevistados podem demorar um tempo para lembrar-se de 

acontecimentos passados, dê tempo para que eles pensem. Isto pode 

ajudá-los a se referir a eventos passados e a puxar os fatos da memória ao 

invés de dar respostas superficiais. 

9. Se um entrevistado parece desconfortável ou sem vontade de responder 

uma questão, não o pressione. Passe para a próxima questão. 
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Anexo 4 – Ficha de avaliação de atividades 
 
 
 

Atividade I – Título 

Data:                                        Público: 
 
 
Nº de Participantes:                Coordenação:  

 
Objetivo:  

 
a) O que deu certo? 

 
b) O que não deu certo?    
 

 
 
 
 

 

c) Impressões e sugestões:  
 


