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RESUMO 

A Ordem Xenarthra é uma ordem de mamíferos placentários composta por 

três formas viventes: tamanduás, tatus e preguiças arborícolas. É originária da 

América Sul e tem como distribuição geográfica o centro sul da América do Norte até 

o extremo sul da América do Sul. A Ordem possui trinta espécies viventes divididas 

em quatro famílias: Dasypodidae formada pelos tatus, com vinte e uma espécies, 

Myrmecophagidae (tamanduás) com quatro espécies, Bradypodidae (preguiças de 

três dedos) com quatro espécies e Megalonychidae (preguiças de dois dedos) com 

duas espécies. As espécies Priodontes maximus (tatu-canastra), Tolypeutes 

tricinctus (tatu-bola da caatinga), Bradypus torquatus (preguiça de coleira) e 

Myrmecophaga tridactyla (tamanduábandeira) estão classificadas como vulneráveis 

pela IUCN (International Union of Conservation), sendo a preguiça de coleira e o 

tatu–bola da caatinga endêmicos do Brasil. A população brasileira conhece pouco 

sobre seus hábitos, alimentação reprodução, ecologia e principalmente sobre sua 

importância ecológica, a intenção do projeto é levantar as informações que crianças 

de dez e onze anos sabem sobre esses animais e trabalhar por meio de palestras 

usando a educação ambiental (educação não formal) para conscientizar e 

sensibilizar as crianças para a conservação de tais espécies, que atuam com grande 

importância ecológica como dispersores de semente, controle de possíveis pragas 

como formigas e cupins, aeração do solo e desempenham importante função na 

cadeia alimentar. 

 

INTRODUÇÃO  

A superordem Xenarthra constitui um grupo de mamíferos originários da América 

do Sul, sendo composta por tatus, bichos preguiça e tamanduás (ENGLELMANN, 

1985). Este grupo é constituído por 31 espécies viventes, divididas em cinco 

famílias: Dasypodidae, composta pelas 21 espécies de tatus; Mymercophagidae e 

Cyclopedidae, composta pelas 4 espécies de tamanduás; Bradypodidae composta 

pelas preguiças de três dedos, com quatro espécies e Megalonychidae composta 

pelas preguiças de dois dedos, com duas espécies (PEREIRA JR., 2007). 

A maior ameaça à sobrevivência das espécies ameaçadas de extinção, em nível 

global, é a destruição de seus habitats naturais. Os seres humanos são 

responsáveis por essa destruição, algumas vezes por falta de alternativas para sua 



subsistência imediata, falta de conhecimentos dessas alternativas, ou muitas vezes 

porque não compreendem a importância de ecossistemas naturais na qualidade de 

nossas vidas em longo prazo. (CASSANO, 2006). 

Com isso, a Educação Ambiental tem se tornado cada vez mais importante como 

meio de buscar apoio e participação de diversos segmentos da sociedade para a 

conservação e melhoria da qualidade de vida, por propiciar ampliação dos 

conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de habilidades, que juntos 

podem fazer com que os homens assumam comportamentos e atitudes que estejam 

em harmonia com o meio ambiente (PÁDUA; TABANEZ, 1997). 

 

OBJETIVO 

Busca-se com este projeto realizar um levantamento sobre o nível de 

conhecimento dos estudantes do Ensino Fundamental I sobre as espécies de 

Xenarthras brasileiros.  

 

METODOLOGIA 

Para escolha das escolas que participaram da pesquisa, foi utilizado o critério da 

localização, sendo feita uma seleção por amostragem geográfica, onde foram 

escolhidas 10 escolas públicas das regiões Leste e Sul de São Paulo. As escolas 

foram contatadas e receberam o projeto da pesquisa para análise do estudo. Foi 

elaborado um questionário considerando a idade dos alunos (10 a 11 anos), onde 

são abordadas informações básicas sobre os Xenarthras, tais como: habitat, 

alimentação, características morfológicas e classificação. Foi elaborado, também, 

um questionário aos professores, considerando o nível acadêmico dos mesmos. 

Os questionários contém perguntas fechadas que são respondidos, após prévia 

explicação do intuito da pesquisa. Em seguida, é realizada uma palestra para os 

alunos de aproximadamente quinze minutos para apresentação da super-ordem 

Xenarthra e sua importância. Para essa palestra são utilizados cartazes com fotos. 

Haverá posteriormente uma análise quantitativa das respostas e então os resultados 

serão analisados. 

  



DESENVOLVIMENTO 

 O projeto está sendo desenvolvido em quatro etapas. A primeira etapa foi o 

levantamento bibliográfico, foram utilizados artigos e livros relacionados ao tema 

para a elaboração do projeto. A segunda etapa foi a elaboração dos questionários e 

palestras, para isso foram entrevistadas de maneira não formal crianças, professores 

e coordenadores de algumas escolas. A terceira etapa é parte pratica do projeto que 

está em andamento. A graduanda entrou em contato com os coordenadores das 

escolas e agendou a visita para a aplicação dos questionários e posteriormente uma 

breve palestra focando em hábitos e conservação dos Xenarthras. A quarta epata 

será a tabulação dos e conclusão dos dados ao final da terceira etapa. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Com este levantamento é possível afirmarmos que o nível de conhecimentos 

sobre essa super-ordem é baixo devido a falta de informação. Há muito interesse 

quando o assunto é apresentado, porém não é um assunto rotineiro e pouco 

discutido em sala de aula. 
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