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Este guia tem em vista a montagem de uma exposição sobre o Pan-

tanal, a partir da investigação das condições ambientais dessa que é

a maior planície alagada do planeta. As atividades aqui sugeridas

estão divididas em três partes. As primeiras se destinam a sensibili-

zar o aluno para o modo de vida, as características e os problemas

do Pantanal e, assim, motivá-lo para a leitura da obra Guerra no

Pantanal. O conjunto de atividades seguinte procura promover a

integração entre texto e contexto, utilizando o primeiro como pon-

to de partida para a conscientização da biodiversidade presente no

Pantanal e das ameaças à estabilidade ecológica da região. As últi-

mas atividades consistem na montagem de uma exposição sobre o

Pantanal.
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Motivação para a leitura

1. Traga para a classe uma música suave, de preferência com ruí-

dos de aves, animais, vento, chuva e outros sons da natureza.

Enquanto os alunos ouvem a música, faça-lhes as seguintes per-

guntas: Como você imagina que seria viver em uma pequena

cabana, sem telefone ou televisão, em um lugar cortado por rios,

cheio de espécies animais e vegetais, enfim, cercado por uma

natureza exuberante? Você gostaria de morar nesse lugar? Ou

será que gostaria apenas de passar férias nesse lugar? Por quê?

Durante o tempo em que estivesse lá, o que provavelmente você

mais admiraria? E do que teria mais medo? De que sentiria mais

falta? Por quê?

2. Peça a um aluno que imite uma ave, um réptil ou um mamífero

que habite essa paisagem. Oriente-o para que represente os

movimentos desse animal a fim de que a classe possa adivi-

nhar de que bicho se trata. Em seguida, peça a outro aluno que

imite uma pessoa que captura esse animal, usando para isso

um instrumento de força. Se quiser ampliar a encenação, soli-

cite que outros alunos também representem animais e caçado-

res. Terminada a encenação, pergunte aos alunos qual foi a

sensação de ser caça e de ser caçador. Adiante à classe que eles

deverão ler um livro cuja história se passa no Pantanal, uma

das mais belas paisagens naturais brasileiras, e trata justamente

da ameaça a uma conhecida espécie animal que habita esse

ambiente, o jacaré.
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Do texto ao contexto: o Pantanal

3. Peça aos alunos que leiam os seguintes textos:
• O Pantanal Mato-grossense é a maior planície alagada do pla-

neta, constituindo-se como o local de maior concentração de

fauna das Américas. Sua biodiversidade inclui mais de 650 es-

pécies diferentes de aves, 262 espécies de peixes, 1100 espécies

de borboletas, oitenta espécies de mamíferos e cinqüenta de rép-

teis. Além disso, o Pantanal conta com 1700 espécies de plan-

tas. Por abrigar tal diversidade de espécies animais e vegetais,

a partir de dezembro de 2000, esse patrimônio natural passou a

ser considerado como Reserva da Biosfera Mundial, título con-

cedido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a

Educação, Ciência e Cultura). Essa concessão é dada em um

momento crítico, quando diversos fatores ameaçam a estabili-

dade dessa eco-região.
(Adaptado de: O Estado de S. Paulo, 5/11/2000.)

• Na terra, o cenário é de morte. Carne e sangue de jacarés espa-

lhados misturam-se com areia e água. Brasilino conta os mortos:

— Mais de quarenta jacarés foram abatidos. A urubuzada

tem razão de comemorar!

— Nossa, que catinga! — Pé-de-Banda tapa o nariz.

— Catinga, catinguelê, caxinuelê, hem, caxinguelê!

Os meninos riem. Brasilino faz outro comentário:

— Não tem muito tempo que eles agiram. Vamos procurar

pistas.
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— Vamos atacar os coureiros? – pergunta Pitoco.

— Calma, rapaz, vamos ter que espantar essa turma, mas com

calma. É preciso saber a hora de atrapalhar a caçada aos jacarés.

— Parece que o velho gosta mais de jacaré do que de gente –

comenta Pitoco com Pé-de-Banda.

Brasilino ouve bem:

— É que estão acabando com os bichos do Pantanal. Como é

que vai ser o Pantanal sem jacaré? Depois dos jacarés, eles

matam as capivaras, os tuiuiús, os cervos... acaba tudo.

— É... esse povo quer acabar com o Pantanal — conclui Pé-

de-Banda.
(Guerra no Pantanal, p. 31.)

Solicite aos alunos que estabeleçam relações entre os dois tex-

tos. Incentive-os a falar o que sabem sobre o Pantanal, a co-

mentar a cena descrita e a inferir que outras ameaças podem

rondar a região. Depois, lance a seguinte pergunta: será que,

um dia, o Pantanal pode acabar?

4. Proponha aos alunos uma ampla pesquisa sobre o Pantanal. Para

tanto, organize a classe em grupos, que se encarregarão dos itens

a seguir:

• localização geográfica e características físicas (relevo, clima,

hidrografia, etc.);

• fauna;

• flora;

• atividades econômicas (criação de gado, cultivo da soja, ga-

rimpo, pesca e caça predatória, turismo, etc.);
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• ameaças decorrentes das atividades econômicas e ligadas à fal-
ta de educação ambiental (comércio ilegal de peles, couros e
outros produtos animais; tráfico de animais de estimação; pes-
ca excessiva; turismo em grande escala e mal planejado, etc.).

Incentive os alunos a buscar informações em revistas, jornais,
enciclopédias e sites da Internet, lembrando-os que, além dos
dados escritos, é desejável que haja também uma pesquisa de
imagens (fotos, ilustrações, etc.), pois os resultados obtidos se-
rão expostos na escola.

5. Lembre os alunos que existem Organizações Não Governamentais
(ONGs) que tratam especificamente da questão da preservação do
Pantanal. A seguir, apresentamos os sites de algumas dessas ONGs:
http:// www.ecotropica.org.br
http:// www.ecoa.org.br
http:// www.u-att.com.br/horizonte/campanhapantanal.htm

6. Tendo em vista que a obra Guerra no Pantanal centra sua atenção
na extinção dos jacarés, solicite a um grupo de alunos que
pesquisem dados referentes a essa questão específica. Algumas
perguntas pertinentes: por que se matam jacarés? Quais as espécies
de jacaré existentes no Pantanal? Todas elas estão ameaçadas de
extinção? Qual é o principal mercado consumidor de produtos
ligados ao jacaré? Existem leis específicas que protejam as diver-
sas espécies de jacaré? O que impede que os caçadores de jacaré
sejam punidos? O abate indiscriminado e desenfreado, marcante
nas décadas de 1970 e 1980, acontece ainda hoje? Dica: essas e
muitas outras informações podem ser obtidas no site:
http://www.uol.com.br/ecologia/ecologia/ecologia-main88.htm
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Montagem da exposição

7. Solicite aos grupos que, com base nas pesquisas realizadas, escre-

vam um texto em que discutam algumas questões: Por que o Pan-

tanal foi considerado pela Unesco uma Reserva da Biosfera Mun-

dial? Quais são os fatores que ameaçam o equilíbrio ecológico da

região? É possível lutar pela preservação do Pantanal e, ao mes-

mo tempo, conviver com seu desenvolvimento econômico? Quais

são as entidades que apresentam soluções para essa questão?

8. Peça aos grupos que, agora em conjunto, montem em um local

bem visível da escola uma exposição com textos, fotos, vídeos,

resultados de entrevistas, tabulações, etc. Professores de várias

disciplinas, tais como Ciências, Geografia, Artes e Matemática,

podem contribuir para a realização das atividades que irão resul-

tar na montagem do mural. Observe que elas não se referem a um

conteúdo específico, mas a procedimentos de leitura e pesquisa,

bem como ao desenvolvimento de valores e atitudes.
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