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RESULTADOS
INTRODUÇÃO

•

Investigações sobre as
unidades
de
conservação (UC) evidenciam que estas
privilegiam a manutenção dos ecossistemas
naturais, uma vez que são classificadas por
teóricos da área, como uma via efetiva de
proteção
dos
processos
ecológicos
fundamentais para a manutenção da
biodiversidade.
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METODOLOGIA

Metodologicamente, este estudo caracterizase na perspectiva qualitativo-exploratório, com
exploração de questionário semiestruturado e
observações diretas no contexto escolar.
Utilizou-se a análise de conteúdo categorialtemática que permitiu a organização e
interpretação das informações. Participaram
deste trabalho duas turmas do 4º ano do
ensino fundamental, totalizando 53 discentes.

•

•

Os resultados evidenciaram que as
crianças
não têm
clareza da
importância da presença da UC na
paisagem local, bem como sua
relação com a qualidade de vida da
comunidade em geral.
Em seus argumentos, os alunos
mencionam pessoas, casas e árvores
como influências significativas em
suas vidas.
Outro aspecto detectado nos escritos
infantis, foi a ligação que as crianças
têm com as plantas e animais, sem
menção direta do ser humano como
integrante do grupo animália.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluiu-se que há a necessidade de
intensificação
da
abordagem
pedagógica sobre a biodiversidade
presente
na
UC,
também
no
esclarecimento para a população sobre
a importância da UC.
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