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RESUMO 

 

Atualmente o bioma Mata Atlântica tem sido considerado como sendo um dos 
mais ameaçados e a causa está relacionada às grandes devastações, ocasionada 
pelas amplas ocupações e exploração desordenada de seus recursos naturais. 
Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar se a utilização de uma 
intervenção educativa, tendo como base a teoria da aprendizagem significativa 
de David Ausubel, contribui para o aumento do conhecimento dos alunos 
acerca do bioma Mata Atlântica desenvolvendo um posicionamento crítico 
referente aos problemas enfrentados pelo bioma. A natureza da pesquisa foi de 
caráter qualitativo com ações de intervenção realizadas no Colégio Luis 
Eduardo Magalhães, localizado na cidade de Jequié/Bahia. Os participantes da 
pesquisa foram 25 alunos do 1º ano do ensino médio. Os instrumentos de coleta 
de dados constituíram-se de uma sequência didática composta pela construção 
de um diagrama inicial sobre a Mata Atlântica; um questionário diagnóstico; 
aula expositiva e dialogada; aula de campo onde os alunos fizeram o 
reconhecimento da Mata Atlântica; aplicação de um questionário final e a 
construção de um diagrama final. Após a realização da intervenção, foi 
observado que os alunos apresentaram uma maior elaboração das ideias, 
mostrando que eles conseguiram estabelecer relações entre ideias, conceitos e 
proposições já existentes em sua estrutura cognitiva. Em relação aos conceitos 
de Mata Atlântica e Conservação, podemos observar que após as atividades 
realizadas, foi apresentado indícios de que houve uma interação dos conceitos 
com o novo conhecimento, possibilitando-os atribuir novos significados, que 
foram sendo diferenciados ao longo das atividades desenvolvidas, servindo de 
âncora para a atribuição de significados aos novos conhecimentos. Portanto, a 
análise dos questionários diagnóstico e final e dos diagramas inicial e final 
indicaram que esta proposta educativa colaborou para o aumento do 
conhecimento dos alunos em relação à Mata Atlântica. 
 

 
Palavras-chave: Ensino de Botânica; Aprendizagem Significativa; Sequência 
didática. 
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ABSTRACT 
 

Currently the Atlantic Forest biome has been considered one of the most 
threatened and the cause is related to the great devastation caused by the 
extensive occupations and disorderly exploitation of its natural resources. The 
objective of this research was to verify if the use of an educational intervention, 
based on David Ausubel's theory of meaningful learning, contributes to the 
students' knowledge about the Atlantic Forest biome developing a critical 
position regarding the problems faced by the biome . The nature of the research 
was qualitative with intervention actions carried out at the Luis Eduardo 
Magalhães College, located in the city of Jequié / Bahia. The study participants 
were 25 students from the 1st year of high school. The instruments of data 
collection consisted of a didactic sequence composed by the construction of an 
initial diagram on the Atlantic Forest; A diagnostic questionnaire; Expository 
and dialogued classroom; Field class where the students made the recognition 
of the Atlantic Forest; Application of a final questionnaire and the construction 
of a final diagram. After the intervention, it was observed that the students 
presented a greater elaboration of the ideas, showing that they were able to 
establish relations between ideas, concepts and propositions that already exist 
in their cognitive structure. In relation to the concepts of Atlantic Forest and 
Conservation, we can observe that after the activities carried out, it was shown 
that there was an interaction of the concepts with the new knowledge, enabling 
them to attribute new meanings, which were differentiated throughout the 
activities developed, Serving as an anchor for the attribution of meanings to 
new knowledge. Therefore, the analysis of the final and final questionnaires 
and the initial and final diagrams indicated that this educational proposal 
contributed to increase the students' knowledge regarding the Atlantic Forest. 
 
 
Key-words: Teaching Botany; Significant Learning; Following teaching. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O cenário da Educação tem sido representado por uma série de 

problemas, e no ensino de Ciências e Biologia não seria diferente. Vemos 

reclamações em ambos os lados, dos professores e dos alunos. Além disso, o 

ensino desta área - darei enfoque nesta pesquisa ao ensino de Botânica - é visto 

como sendo meramente decorativo pelos alunos, e o uso de nomes complicados 

e de difícil assimilação, acabam fazendo com que os educandos não vejam uma 

finalidade para o aprendizado desta disciplina.  

Preocupado com estes problemas, durante a graduação, no V semestre 

de Licenciatura em Ciências Biológicas na Universidade Estadual do Sudoeste - 

Campus de Jequié/BA no ano de 2010, decidi participar de projetos de extensão 

visando inserir-me de alguma forma, em sala de aula, uma vez que o meu 

primeiro estágio de regência ocorreria somente no VIII semestre, e eu precisava 

me sentir mais preparado para ministrar a disciplina quando finalmente 

entrasse em sala de aula. 

Sendo assim procurei participar de um projeto intitulado “Paleociência 

na Escola”, e pude trabalhar voluntariamente com turmas do ensino 

fundamental e médio, desenvolvendo estratégias diferenciadas para contribuir 

com a aprendizagem dos alunos acerca da Paleontologia. Esta foi a minha 

primeira experiência em sala de aula e pude trabalhar com perfis de alunos de 

turmas diferentes (do ensino fundamental e médio), uma vez que o projeto 

abrangia escolas públicas de Jequié e de cidades circunvizinhas, contribuindo 

muito para a minha formação como professor. Permaneci no referido projeto 

por mais de um ano.  

Em 2012, ingressei como bolsista do PIBID (Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência) subprojeto de Biologia, onde obtive outra grande 

experiência profissional, antes de exercer o meu estágio de docência, 

desenvolvendo sequências didáticas para trabalhar com diversos temas da área 

da Biologia. Neste período, realizei meu primeiro estágio de regência, 

elaborando um minicurso intitulado “Água: um bem precioso, porém finito”, 
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este minicurso foi vinculado ao Projeto Novos Talentos da Capes, e eu, 

juntamente com outra colega de curso, elaboramos uma sequência didática 

utilizando várias estratégias para se trabalhar a temática água, um dos assuntos 

discutidos no ensino fundamental II. Após esta experiência, realizei meu estágio 

individual no Ensino Médio. Simultâneo ao estágio de regência realizei a coleta 

de dados para a minha pesquisa de monografia, tendo como temática a 

Esquistossomose, uma infecção parasitária de veiculação hídrica endêmica na 

cidade de Jequié, Bahia. 

A vontade de discutir sobre a temática Mata Atlântica surgiu durante o 

meu estágio no Ensino Médio, em que dei aula na última unidade do ano letivo, 

trabalhando com os alunos as teorias evolutivas, assunto este que deveria ter 

sido abordado na unidade anterior. Como a turma estava atrasada, eles 

acabaram ficando sem ver os assuntos voltados para a área de Ecologia, em que 

uma das temáticas trabalhadas são os biomas. 

Como Jequié encontra-se em uma zona de transição entre a Mata 

Atlântica e a Caatinga, resolvi abordar a temática Mata Atlântica, para que os 

alunos pudessem ter um contato com este Bioma, uma vez que muitos deles 

entram em contato mais com a Caatinga no seu dia a dia. 

Outro fator que contribuiu para a minha escolha diz respeito ao fato de 

eu gostar de trabalhar com assuntos relacionados às problemáticas ambientais e 

que estão diretamente relacionados com a realidade dos alunos. Além disso, 

por gostar de desenvolver sequências didáticas em que se pode trabalhar o 

mesmo assunto por meio de estratégias diferenciadas. Pois, acredito que cada 

aluno aprende de forma diferente, ou seja, se por um lado um aluno prefere 

participar falando nas aulas, outros preferem escrever o que pensam, outros 

aprendem através da observação, e assim sucessivamente.  

Diante das minhas inquietações, no Mestrado, surgiu a temática da 

minha pesquisa, intitulada: Análise de uma proposta educativa utilizando a 

Teoria da Aprendizagem Significativa para a conservação da Mata Atlântica. 

O texto que apresenta a pesquisa está estruturado da seguinte forma: 
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Introdução: Neste item é abordado o problema da pesquisa, 

contextualizando-o com as justificativas e os objetivos. Destacando a 

importância de se trabalhar a Botânica tendo como ponto de partida a 

conservação da Mata Atlântica. 

Capítulo 1- Referencial Teórico: Neste capítulo é apresentado todo o 

referencial que dará embasamento a esta pesquisa. Sendo ele dividido em três 

subtítulos: 

1.1. Um breve histórico sobre a Mata Atlântica: Como o próprio 

subtítulo sugere, apresentamos um histórico da Mata Atlântica, que vai desde o 

período da colonização do Brasil, até os dias atuais, com a sua redução drástica, 

mas mesmo assim, possuidora de uma rica biodiversidade. 

1.2. Ensino de Botânica: Apresentamos um pouco da problemática 

enfrentada na área do ensino da Botânica, bem como possíveis estratégias que 

possibilitem o professor trabalhar com seus alunos, contribuindo para uma 

aprendizagem significativa. 

1.3. Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel: Neste 

tópico é apresentada a Teoria da Aprendizagem Significativa, a qual é nosso 

referencial teórico. 

Capítulo 2 – Delineamento Metodológico: Com o intuito de alcançar o 

objetivo proposto pela presente pesquisa, descreveremos neste capítulo, todo o 

percurso metodológico desenvolvido. Inicialmente, apresentamos a natureza da 

pesquisa realizada, bem como os cenários, os participantes e os instrumentos de 

coleta de dados. 

Capítulo 3 – Resultados e Discussão: No presente capítulo são 

apresentados os resultados e a análise dos dados obtidos. Sendo apresentados 

da seguinte forma: análise das informações obtidas a partir do questionário 

diagnóstico; análise dos resultados obtidos a partir dos diagramas construídos 

pelos alunos, e análise dos resultados obtidos por meio do questionário final. 
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Considerações Finais: Encerramos a pesquisa apresentando as 

considerações e reflexões acerca da prática educativa desenvolvida, bem como 

as contribuições e as limitações para a realização desta prática em sala de aula. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A Mata Atlântica brasileira abriga uma das maiores biodiversidade do 

mundo, e possui o maior número de espécies catalogadas. Além disso, poucos 

são os biomas1, que abrangem tantas regiões com microclimas e relevos tão 

diferentes (GOYANO, 2002). Segundo Tabarelli et al. (2005) “Ela é a segunda 

maior floresta pluvial tropical do continente americano, que originalmente 

estendia-se de forma contínua ao longo da costa brasileira, penetrando até o 

leste do Paraguai e nordeste da Argentina em sua porção sul”. 

Atualmente, este bioma é considerado como um dos mais ameaçados e a 

causa deste efeito deve-se às grandes devastações, reflexo das grandes 

ocupações e exploração desordenada de seus recursos naturais. Além disso, os 

impactos provocados por diferentes ciclos de exploração, as concentrações dos 

grandes polos industriais e das grandes cidades, bem como as grandes pressões 

antrópicas, contribuíram com a drástica redução da área de vegetação natural 

(BRASIL, 2002). 

Quando se fala de Mata Atlântica, é necessário saber que ela corresponde 

a um conjunto de formações florestais, além de campos naturais, restingas, 

manguezais e outros tipos de vegetação considerados como ecossistemas 

associados, composta por paisagens diferentes, exuberantes e biodiversas, que 

cobriam originalmente total ou parcialmente 17 estados brasileiros (MMA, 

2010). 

Sabe-se que atualmente segundo Marques et al. (2016), aproximadamente 

70% da população brasileira mora na Região de ocorrência da Mata Atlântica, 

resultado de uma história de ocupação que acarretou na drástica redução de 

sua área a percentuais entre 11% e 16% da cobertura original. Sendo que dos 

fragmentos existentes atualmente, aproximadamente 80% são pequenos, com 

menos de 50 hectares, e apenas 9% estão em unidades de conservação de 

                                                           
1
 Bioma - Uma das várias categorias nas quais as comunidades e os ecossistemas podem ser agrupados 

com base no clima e nas formas vegetais dominantes (RICKLEFS, 2012). 
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proteção integral. É, portanto, juntamente com o Cerrado, o bioma mais 

degradado e ameaçado do Brasil (MARQUES et al., 2016). 

Porém, mesmo com a redução de seu território, ela possui uma grande 

importância social e ambiental para 70% da população brasileira que vive em 

seu domínio, uma vez que “ela regula o fluxo dos mananciais hídricos, assegura 

a fertilidade do solo, controla o clima e protege escarpas e encostas das serras, 

além de preservar um patrimônio natural e cultural imenso” (VARJABEDIAN, 

2010, p. 147). 

E para abordar sobre esta temática, os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) do Ensino Médio, propõe aos professores, que a partir dos dados e 

informações relacionadas às modificações pelas quais passaram os principais 

biomas brasileiros em quinhentos anos de exploração eles busquem: 

a) Relacionar os padrões de produção e consumo com a 
devastação ambiental, redução dos recursos e extinção de 
espécies; 

b) Apontar as contradições entre conservação ambiental, uso 
econômico da biodiversidade, expansão das fronteiras 
agrícolas e extrativismo; 

c) Avaliar a possibilidade de serem adotadas tecnologias 
ambientais saudáveis; 

d) Analisar propostas elaboradas por cientistas, ambientalistas, 
representantes do poder público referente à preservação e 
recuperação dos ambientes brasileiros; 

e) Elaborar propostas visando à melhoria das condições 
encontradas, distinguindo as de responsabilidade individual 
das que demandam a participação do coletivo ou do poder 
público (BRASIL, 2006, p. 44). 

Percebemos esta necessidade em contextualizar o ensino de Ciências e 

Biologia com as problemáticas destacadas pelos PCN em sala de aula. E no caso 

desta pesquisa, o enfoque foi dado para as aulas de Botânica utilizando-se das 

possibilidades que a mata atlântica tem como suporte para o ensino de 

Botânica. Uma vez que as aulas desta área são conhecidas como sendo 

problemáticas, e segundo Ceccantini (2006) e Trivelato (2003) apud Bitencourt 

(2013), afirmam que muitos professores de Biologia fogem das aulas de 

Botânica devido à grande dificuldade em desenvolver atividades que 

despertem a curiosidade de seus alunos e, principalmente, por não conseguirem 



 
20 

fazer uma relação entre os assuntos trabalhados na disciplina com o cotidiano 

dos mesmos. 

Desta forma, uma das possíveis soluções para a mudança deste quadro 

seria os professores de Biologia trabalharem assuntos de Botânica, 

desenvolvendo estratégias que visem uma aprendizagem significativa por parte 

de seus alunos. E o que seria esta aprendizagem significativa? Ausubel (2003) a 

define como sendo aquela que “envolve a aquisição de novos significados. Estes 

são, por sua vez, os produtos finais da aprendizagem significativa” (AUSUBEL, 

2003, p. 71). 

Para ficar mais claro, ele traz as condições necessárias para que haja uma 

aprendizagem significativa: 

A essência do processo de aprendizagem significativa consiste 
no fato de que novas ideias expressas de forma simbólica (a 
tarefa de aprendizagem) se relacionam àquilo que o aprendiz já 
sabe (a estrutura cognitiva deste numa determinada área de 
matérias), de forma não arbitrária e não literal, e que o produto 
desta interação ativa e integradora é o surgimento de um novo 
significado, que reflete a natureza substantiva e denotativa 
deste produto interativo (AUSUBEL, 2003 p. 71). 

Neste caso, Ausubel defende a ideia de que o professor deve levar 

sempre em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, para a partir 

deles poder trabalhar com materiais potencialmente significativos que, ao 

entrarem em contato com o conhecimento prévio dos alunos, poderão gerar 

uma aprendizagem significativa nos mesmos. 

Acredito no que ele propõe, pois quando se leva em consideração 

primeiramente o que o aluno sabe sobre um determinando assunto, o professor 

poderá desenvolver atividades que contribuam significativamente para a 

aprendizagem de seus alunos. Uma vez que ele saberá quais são os equívocos e 

o quão próximo os discentes estão dos conceitos que serão trabalhados em sala 

de aula. 

Porém, um dos maiores problemas para se colocar em prática, está 

simplesmente no fato de os professores acharem mais cômodo desenvolver 

atividades que estão diretamente relacionadas ao método tradicional, em que 



 
21 

seus alunos assumem o papel de meros receptores de informações, evitando 

desta forma, que haja uma aprendizagem significativa de seus alunos.  

Um exemplo disso pode ser verificado nas aulas de Botânica, em que o 

professor trabalha apenas conceitos, com nomes complexos, sem fazer relação 

com o que os alunos já sabem (conhecimentos prévios) acarretando desta forma 

na memorização por parte dos alunos, dos termos científicos trabalhados, 

deixando desta forma de contribuir significativamente para a aprendizagem 

destes alunos. 

Assim, após observar que o município de Jequié localiza-se em uma 

Região de transição entre dois biomas, Caatinga e Mata Atlântica e esta última 

com uma grande riqueza de biodiversidade, pensou-se na realização desta 

pesquisa. Uma vez que, notou-se a necessidade de se desenvolver estratégias 

educativas que visem à conservação da Mata Atlântica (BRASIL, 2011). E para 

isso, é preciso formar cidadãos críticos, capazes de se posicionarem frente aos 

problemas enfrentados pelo bioma Mata Atlântica, que consigam entender a 

riqueza do bioma e o quanto ele está sendo agredido. 

Desta forma, para colaborar com esta mudança de posicionamento, foi 

formulada a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as contribuições de uma 

proposta educativa para o ensino sobre a Mata Atlântica e a sua Conservação? 

Tendo como objetivo geral: Analisar em que medida a utilização de 

uma intervenção educativa tendo como base a teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel contribui para o aumento do conhecimento 

dos alunos acerca do bioma Mata Atlântica. 

Sendo assim, nesta pesquisa utilizaram-se estratégias que viessem a 

colaborar com a construção de um posicionamento crítico frente aos temas 

trabalhados. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1  Um breve histórico sobre a Mata Atlântica 

 

Quando se fala da história da Mata Atlântica, nada melhor do que 

recorrer ao brilhante trabalho que o historiador Warren Dean (1996) fez, e que 

está disponível em seu livro “A ferro e fogo: a história e a devastação da Mata 

Atlântica”. Nesta pesquisa serão expostos alguns pontos discutidos em seu 

livro, podendo o leitor, caso queira se aprofundar na temática recorrer ao livro 

texto. 

Segundo Dean (1996), os habitantes originais a chamavam de caátê, que 

significa a floresta verdadeira, ou seja, uma floresta ilesa, composta por um 

cenário bastante semelhante com o amazônico, salvo pelos cumes e escarpas. 

Infelizmente, estas florestas tropicais ao serem destruídas talvez nunca se 

reestabeleçam nos lugares de onde foram extintas. Aí que se encontra a 

tragédia, pois a destruição dessas florestas é irreversível, na esfera de qualquer 

escala temporal humana. 

Além disso, quando ocorre a destruição da floresta tropical, a perda em 

termos de diversidade, complexidade e originalidade não é apenas maior que a 

de outros ecossistemas, ela é incalculável. E mesmo sendo possível catalogar as 

formas de vida da floresta tropical, o inventário de uma floresta tropical vai 

bastante além de nossos recursos, sejam eles atuais ou futuros (DEAN, 1996). 

De acordo com os estudos feitos por Dean (1996), a floresta cobria no 

total cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados. Sendo este complexo 

chamado de Mata Atlântica brasileira, associado a outra bem maior, a Floresta 

Amazônica, porém distintos dela. Quando em conjunto, as duas florestas 

formavam uma zona biogeográfica bastante diferente e mais rica em espécies 

em relação a outras florestas tropicais do planeta, as situadas na África e no 

Sudeste Asiático. E a Mata Atlântica era em si mesma uma possuidora 
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extraordinária de diversidade, mesmo levando-se em conta seu tamanho 

aparentemente modesto (Ver Figura 1). 

 

Figura 1: Mapa da Mata Atlântica brasileira em 1500 (DEAN, 1996, p.20) 

 

 

Segundo o autor é difícil dizer se é correto referir-se à Mata Atlântica no 

tempo presente. Sendo que existe uma extensão de cobertura florestal na região 

e, apesar de a maior parte ser identificada como sendo secundárias, pequenas 

faixas podem jamais terem sido derrubadas ou queimadas pelo homem. 

Contudo, a maior parte, talvez todas, sofreu algum grau de intervenção, seja ela 

derrubada seletiva, extrativismo ou poluição do ar, tornando-se impossível 

dizer em que medida se parecem com a floresta que ali estava antes da chegada 

dos primeiros homens (DEAN, 1996). 
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Sabe-se que desde o início da colonização do Brasil, que a Mata Atlântica 

vem passando por uma série de surtos de conversão de florestas naturais para 

outros usos, cujo resultado final pode ser observado nas paisagens que 

atualmente são dominadas pelo homem. Sendo que a maior parte dos 

ecossistemas naturais foram eliminadas ao longo do tempo, acarretando na 

destruição dos habitats extremamente ricos em recursos biológicos (BRASIL, 

2002). 

A Mata Atlântica é representada por vários tipos de vegetação 

distribuídos ao longo de três países: Brasil, Argentina e Paraguai. No Brasil, a 

Mata Atlântica tem níveis excepcionais de biodiversidade, que estão sob 

enorme pressão antrópica (LAGOS; MULLER, 2007).  

Infelizmente, ela é provavelmente, o ecossistema mais devastado e mais 

seriamente ameaçado do planeta, e é nesse hotspot2 em que o ritmo de 

mudanças está ocorrendo mais rápido, necessitando urgentemente de uma ação 

para a sua conservação. Embora estima-se que sua área de abrangência esteja 

entorno de 1 a 1,5 milhão de km2, restam apenas 7 a 8% de sua floresta original 

(GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005).  

Além disso, a maioria das espécies ameaçadas de extinção no Brasil 

encontra-se neste bioma, sendo que das sete espécies brasileiras consideradas 

extintas recentemente, encontravam-se distribuídas na Mata Atlântica. Porém, 

apesar da devastação acentuada, este bioma ainda possui uma parcela 

significativa de diversidade biológica no Brasil e com altos níveis de 

endemismo, onde os dois maiores recordes mundiais de diversidade botânica 

para plantas lenhosas foram registradas nesta área, o equivalente a 458 espécies 

em um único hectare do sul da Bahia (BRASIL, 2002). 

As regiões em que estão concentradas as maiores áreas de remanescentes 

estão comumente associadas às atuais unidades de conservação de proteção 

integral, que estão localizadas principalmente na Mata Atlântica costeira dos 

Estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e região 

                                                           
2
 Myers denominou hotspot como sendo a interseção de uma elevada concentração de espécies não 

encontradas em nenhuma outra parte e de níveis extraordinariamente elevados de destruição de 
habitat (JENKINS; PIMM, 2006). 
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serrana do Espírito Santo (PINTO et al., 2006). Aproximadamente 123 milhões 

de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, distribuídos em 3.410 municípios, 

onde 2.928 possuem suas sedes municipais dentro da área da Mata Atlântica 

(MMA, 2010).  

Devido a este grande número populacional abrigado pela Mata 

Atlântica, acarretou em grandes ameaças à biodiversidade, dentre elas, a maior 

ameaça ao precário equilíbrio da biodiversidade que está diretamente 

relacionada a ação humana, às suas grandes pressões de ocupação e aos 

impactos de suas atividades. Além disso, cerca de 80% do Produto Interno 

Bruto Brasileiro é gerado na região deste bioma, que abriga os maiores centros 

industriais e de silvicultura do Brasil (LAGOS; MULLER, 2007). 

Porém, o conhecimento sobre a biodiversidade encontrada na Mata 

Atlântica e seus habitats associados ainda é muito restrito, e diante desta 

realidade, o primeiro passo a ser dado no intuito de preservar esta 

biodiversidade, é o conhecimento das espécies existentes, o local onde vivem, e 

quais os elementos críticos necessários para a sua sobrevivência no ambiente 

natural (VARJABEDIAN, 2010). 

É preciso deixar bem claro que não são apenas as grandes florestas que 

precisam ser conservadas e recuperadas. Até mesmo as pequenas áreas verdes 

que estão situadas nas propriedades rurais, os parques urbanos e até mesmo a 

arborização das ruas colaboram para que haja a diminuição de enchentes e do 

desconforto do calor das cidades (MMA, 2010). 

Portanto, para que haja a redução dos desmatamentos e perda massiva 

das espécies encontradas na Mata Atlântica brasileira, é necessário que haja a 

integração entre os diversos instrumentos regulatórios, políticas públicas, bem 

como a criação de novas oportunidades e meios de incentivos que visem a 

proteção e restauração florestal, além dos inúmeros projetos e programas 

independentes desenvolvidos pelos governos e ONGs, em uma única e 

abrangente estratégia para o estabelecimento de redes de paisagens 

sustentáveis ao longo da região (TABARELLI et al., 2005). 
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Figura 2: Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica 2014-2015. 
 

 

Fonte: SOS Mata Atlântica Disponível <https://www.sosma.org.br/wp-
content/uploads/2016/05/Atlas-2016-Mapa-Brasil_a3_portrait_2014_2015_150dpi-
614x867.jpg>  Acesso em: 14 set 2016 

 

 

1.2 Ensino de Botânica 

 

Primeiramente, Santos (2006) define a Botânica como sendo “o ramo da 

Biologia que trata da vida das plantas”, [...] “ela tem o interesse em estudar 

todos os aspectos – morfológicos, fisiológicos, classificatórios, genéticos etc. – de 

um ser vivo que é basicamente pluricelular, eucarionte e que realiza 

fotossíntese.” E o estudo destas plantas tem se desenvolvido por milhares de 

anos, porém, a exemplo de todos os ramos da ciência, ela tornou-se diversa e 

especializada apenas durante os três últimos séculos (RAVEN; EVERET; 

EICHHORN, 2007). 
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Porém, o cenário do ensino de Botânica tem sido marcado por uma série 

de problemas que vêm gerando uma grande preocupação no campo de 

pesquisa. Segundo Menezes et al. (2008), um dos fatores responsáveis por estes 

problemas é a falta de interesse dos alunos e dos professores sobre a temática.  

Outro fator apontado por Silva; Cavallet e Alquini (2006) vem mostrar 

que esta realidade deve-se também ao fato dos professores de Botânica: 

[...] não realizarem uma reflexão sobre “método de ensino” e 
por manterem-se restritos ao território da especialização, 
pensando estar fazendo o melhor no que se refere ao Ensino de 
Botânica. Esses professores, ao entenderem “melhoria de 
ensino” apenas no sentido da inserção/melhoria das 
metodologias específicas da área ou de recursos didáticos, 
relegam as condições de ensino, refletida na atuação dos 
sujeitos e na consideração do objeto de conhecimento da prática 
educativa, que podem oportunizar a apropriação crítica e 
contextualizada dos conhecimentos, indispensáveis à formação 
emancipatória do aluno (SILVA; CAVALLET; ALQUINI, 2006, 
p. 76 e 77). 

Entendemos que os autores estão querendo dizer é que estes professores 

durante o seu processo formativo aprendem Botânica de maneira técnica, ou 

seja, em nenhum momento há o estabelecimento de uma relação entre os 

assuntos estudados com o seu cotidiano. Desta forma, acreditam que ao 

ensinarem os seus alunos, devem transmitir apenas os conteúdos, acarretando 

desta forma o desinteresse dos mesmos, tornando a disciplina muitas vezes 

maçante, em que só se fala nomes complicados e os alunos não sentem a menor 

vontade de aprender, pois não conseguem perceber a importância dos assuntos 

estudados com o seu cotidiano.  

Sendo a Botânica uma das mais antigas e estruturadas áreas das Ciências 

Biológicas, ela deve ser considerada como um parâmetro norteador para 

diferentes temas e assuntos aos quais os professores podem utilizar a 

abordagem interdisciplinar na condução de atividades inerentes ao processo de 

ensinar-aprender-vivenciar.  
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Segundo Melo et al. (2012): 

As dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo de 
ensino-aprendizagem podem estar relacionadas a diversas 
situações. Além disso, despertar nos alunos o interesse pela 
Botânica é um desafio em algumas salas de aula, 
principalmente se a proposta de ensino for baseada em 
métodos convencionais, restritos aos livros didáticos e aulas 
expositivas que não atendem a real situação à qual o estudante 
está inserido (MELO et al., 2012, p. 2). 

Em relação a isto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) apontam 

que nas ciências naturais e na educação contemporânea, o conhecimento 

científico é tido como fundamental, porém não suficiente, uma vez que não se 

deve ficar restrito somente a conceitos, deve-se possibilitar o acesso à 

observação e percepção do mundo real. Além disso, é essencial considerar o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionando-o às suas experiências, 

a sua idade, identidade cultural e social, além de considerar os diferentes 

significados e valores que as ciências naturais podem ter para eles, afim de que 

a aprendizagem seja significativa (BRASIL, 1998). 

Libâneo (1994) nos diz que talvez, uma das qualidades mais importantes 

do professor seria a de saber lançar pontes (ligações) entre as tarefas escolares e 

as condições prévias dos alunos a fim de enfrentá-las. Pois a partir daí 

surgiriam às forças impulsoras da aprendizagem. Ou seja, o envolvimento ativo 

do aluno dependerá da organização do ensino, se ele levar em consideração as 

“dificuldades” (na forma de perguntas, problemas, tarefas etc.) tornando os 

problemas subjetivos na mente do aluno, provocando nele uma “tensão” e 

vontade se superá-la (LIBÂNEO, 1994).   

1.2.1 Estratégias de ensino diferenciadas 

Quando se fala em estratégias de ensino, se abrange uma gama de 

procedimentos que o professor deve seguir. Os métodos, técnicas de ensino e 

recursos instrucionais ao serem selecionados e organizados harmonicamente 

devem proporcionar ao aluno experiências de aprendizagem que, 

potencialmente, o levarão a alcançar os objetivos propostos (MOREIRA, 2010). 
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Para compreender melhor, Moreira (2010) explica que: 

Por método de ensino, entende-se aqui uma sistemática de 
trabalho a ser utilizada durante todo ou parte do 
desenvolvimento da disciplina. [...] Um método de ensino pode 
envolver a utilização de várias técnicas de ensino, como, por 
exemplo, a instrução programada, o laboratório, o estudo de 
casos, o estudo através de projetos, os mapas conceituais, os 
diagramas V, a resolução de problemas, a modelagem 
computacional. Por outro lado, o termo recursos instrucionais 
está sendo usado para designar objetos, mapas, gravuras, 
filmes, aplicativos, transparências, pessoas-fonte (MOREIRA, 
2010, p. 212). 

Sendo assim, se faz necessário que o professor desenvolva metodologias 

e estratégias diferenciadas em sala de aula, que sejam eficazes na promoção do 

aprendizado de conteúdos científicos. Além disso, que promovam, 

principalmente, a reflexão crítica sobre os mesmos, devendo ser entendida 

como um direito à cidadania da criança e do adolescente, uma vez que se deve 

considerar as diferenças e os interesses do indivíduo ao longo do processo 

educacional (CHAPANI; DUARTE, 2013). 

E de acordo com Seniciato e Cavassan (2004), as aulas de Ciências e 

Biologia, ao serem desenvolvidas em ambientes naturais são consideradas como 

sendo “uma metodologia eficaz, tanto por envolverem e motivarem crianças e 

jovens nas atividades educativas, quanto por constituírem um instrumento de 

superação da fragmentação do conhecimento” (SENICIATO; CAVASSAN, 

2004, p. 133). 

No caso da Botânica, por exemplo, é de fundamental importância que 

haja aulas em ambientes naturais, uma vez que ao entrarem em contato com as 

plantas, que são tão comuns no cotidiano do aluno, ele poderá desenvolver um 

conhecimento científico a partir da mediação do professor, e principalmente, 

um posicionamento crítico acerca dos problemas ambientais provocados pelo 

homem. Isto contribui para que haja uma mudança da visão antropocêntrica, no 

qual se pensa que as plantas estão aqui para servir ao homem, levando-os a 

refletirem sobre a importância das plantas para a vida dos seres humanos. 
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Sabemos que realizar atividades como estas é mais difícil que trabalhar 

os conteúdos de forma memorística na sala de aula. Porém, ao se trabalhar com 

estratégias diferenciadas é possível conseguir contribuir para que haja uma 

aprendizagem significativa por parte dos alunos. 

 

1.3  Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

 

É bastante comum vermos em diversos trabalhos acadêmicos que em 

seus resultados houve uma aprendizagem significativa por parte dos alunos 

envolvidos na pesquisa. Porém, se pesquisarmos mais a fundo, é necessário 

uma série de fatores para que realmente haja uma aprendizagem significativa. 

E foi com este intuito, o de aprofundar mais o conceito de aprendizagem 

significativa para mim, que foi escolhido o teórico que embasaria a minha 

pesquisa, o cognitivista David Ausubel. Por ele ter se proposto a estudar o ato 

de formação de significados no âmbito da estrutura cognitiva do aluno. 

(MOREIRA; MASINI, 2011).  

Sabe-se que todos nós carregamos conceitos pré-formados, que 

aprendemos desde a infância, alguns deles caem no esquecimento, enquanto 

outros permanecem. E não seria diferente com os alunos em sala de aula, eles 

trazem consigo uma gama de informações, consideradas informais, mas que ao 

entrarem em contato com o material trabalhado em classe, podem contribuir 

para a construção de um novo significado para estes estudantes. 

Para Ausubel (2003), a aprendizagem significativa, por definição está 

relacionada com a aquisição de novos significados. Estes significados, por sua 

vez, correspondem aos produtos finais da aprendizagem significativa. Ou seja, 

o surgimento de novos significados no aprendiz reflete a ação e a finalização do 

processo de aprendizagem significativa. 

E o processo de aprendizagem significativa consiste no fato de que novas 

ideias expressas de forma simbólica se relacionam àquilo que o aprendiz já 

sabe, de forma não arbitrária e não literal, e o produto desta interação ativa e 
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integradora corresponde ao surgimento de um novo significado, refletindo a 

natureza substantiva e denotativa deste produto interativo (AUSUBEL, 2003). 

Ausubel chamou a informação presente na estrutura cognitiva que 

interage com uma parte específica do conhecimento, de subsunçor. O subsunçor 

corresponde a uma ideia, uma proposição que já existe na estrutura cognitiva, 

capaz de servir de ancoradouro a uma nova informação, de modo que ela 

adquira significado para o indivíduo, ou seja, que ele seja capaz de atribuir 

significados a essa informação (MOREIRA, 2006). 

Contrária à aprendizagem significativa, temos a aprendizagem mecânica 

(ou automática), definida por Ausubel como sendo aquela em que novas 

informações são obtidas praticamente sem interagirem com conceitos relevantes 

existentes na estrutura cognitiva, não havendo desta forma uma ligação entre os 

conceitos subsunçores específicos. Neste caso, a nova informação é armazenada 

de maneira arbitrária e literal, não interagindo com aquela já existente na 

estrutura cognitiva, contribuindo pouco ou em nada para sua elaboração e 

diferenciação (MOREIRA, 2006). 

Embora a aprendizagem significativa deva ser preferida à mecânica por 

promover a aquisição de significados, a retenção e a transferência de 

aprendizagem, em alguns casos, a aprendizagem mecânica pode ser desejável 

ou necessária. Por exemplo, em uma fase inicial de aquisição de um novo corpo 

de conhecimento. Na verdade, Ausubel não estabelece a distinção entre 

aprendizagem significativa e mecânica como sendo uma dicotomia, e sim como 

um continnum (MOREIRA, 2006). 

Outro ponto relacionado com o processo de aprendizagem significativa 

está relacionado com o uso dos organizadores prévios recomendados por 

Ausubel. Estes servem como âncora para a nova aprendizagem e levam ao 

desenvolvimento de conceitos subsunçores que facilitem a aprendizagem 

subsequente. O uso de organizadores prévios trata-se de uma estratégia 

proposta por Ausubel para, deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva a 

fim de facilitar a aprendizagem significativa.  E os organizadores prévios nada 
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mais são do que materiais introdutórios apresentados antes do próprio material 

a ser aprendido (MOREIRA; MASINI, 2011). 

Segundo Ausubel, a principal função do organizador prévio é a de servir 

de ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber, a fim de que o 

material possa ser aprendido de forma significativa. Ou seja, os organizadores 

prévios são úteis para facilitar a aprendizagem na medida em que funcionam 

como “pontes cognitivas” (MOREIRA; MASINI, 2011). 

Um ponto importante está no fato de como se obter evidências da 

aprendizagem significativa. E Ausubel (2003) retratou que nem sempre é fácil 

demonstrar que houve aprendizagem significativa. Uma vez que, a 

compreensão genuína implica consequentemente na posse de significados 

claros, precisos, diferenciados e transferíveis. Contudo, ao se tentar avaliar tais 

conhecimentos, solicitando aos estudantes que indiquem os atributos de 

critérios ou os elementos essenciais de um princípio, pode simplesmente fazer 

com que surjam verbalizações memorizadas. 

De acordo com Ausubel, uma longa experiência em fazer exames faz com 

que os alunos se habituem a memorizar não somente as proposições e fórmulas, 

mas também causas, exemplos, explicações e até mesmo maneiras de 

resolverem os “problemas típicos” (MOREIRA; MASINI, 2011). Para evitar o 

perigo da simulação memorizada da compreensão significativa, ele sugere a 

colocação de questões e de problemas que possuam uma forma nova e 

desconhecida e que estabeleçam uma transformação máxima do conhecimento 

existente (AUSUBEL, 2003). 

Para deixar mais claro e preciso o processo de aquisição e organização de 

significados na estrutura, foi introduzido o princípio da assimilação. A 

assimilação ajuda a explicar como o conhecimento é organizado na estrutura 

cognitiva. Neste processo de assimilação, mesmo após o surgimento do 

significado, a relação entre as ideias-âncora e as assimiladas permanece na 

estrutura cognitiva (MOREIRA; MASINI, 2011). 

Dessa forma, o processo de assimilação corresponde ao processo que 

ocorre quando um determinado conceito ou proposição a, potencialmente 
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significativo, é assimilado sob uma ideia ou conceito mais inclusivo, que por 

sua vez, já existente na estrutura cognitiva, por meio de um exemplo, extensão, 

elaboração ou qualificação do mesmo. Bem como sugerido na figura 3, não 

somente a nova informação a, mas também o conceito subsunçor A, com o qual 

se relacionam, sofre modificação através de sua interação. Ainda, a’ e A’ 

permanecem relacionados como coparticipantes de uma nova unidade a’ A’ que 

correspondem ao subsunçor modificado (MOREIRA; MASINI, 2011). 

 

Figura 3: Aprendizagem Significativa na visão cognitiva de Ausubel (MOREIRA, 2007) 

 

 

Sendo assim, a importância no processo de assimilação não está somente 

na aquisição e retenção de significados, está ligado também ao fato de que 

implica um mecanismo de esquecimento subjacente dessas ideias. E os 

subsunçores mais amplos, quando bem estabelecidos e diferenciados, ancoram 

as novas ideias, no curso do tempo, tendendo a ser assimilado ou reduzido 

pelos significados mais estáveis das ideias estabelecidas (MOREIRA; MASINI, 

2011). 

Outro fator importante da teoria de Ausubel está relacionado com o 

processo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. À medida que 

ocorre a aprendizagem significativa, os conceitos são ampliados, elaborados e 
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diferenciados devido às sucessivas interações (MOREIRA; MASINI, 2011). Para 

Ausubel, é necessário se levar em conta o princípio de diferenciação progressiva 

ao se programar o conteúdo, ou seja, é necessário apresentar primeiramente as 

ideias mais gerais e inclusivas da disciplina, para posteriormente serem 

progressivamente diferenciadas em termos de detalhe e especificidade  

(AUSUBEL, 2003). 

Contudo, a programação do conteúdo precisa não somente proporcionar 

a diferenciação progressiva, mas também explorar, explicitamente, as relações 

entre proposições e conceitos, chamando a atenção para as diferenças e 

similaridades importantes, além de reconciliar inconsistências reais ou 

aparentes (MOREIRA; MASINI, 2011). Logo:  

a) Diferenciação progressiva é o princípio pelo qual o 
assunto deve ser programado de forma que as ideias mais 
gerais e inclusivas da disciplina sejam apresentadas antes e, 
progressivamente diferenciadas, introduzindo os detalhes 
específicos necessários. Essa ordem de apresentação 
corresponde à sequência natural da consciência, quando um ser 
humano é espontaneamente exposto a um campo inteiramente 
novo de conhecimento; 
b) Reconciliação integrativa é o princípio pelo qual a 
programação do material instrucional deve ser feita para 
esporar relações entre ideias, apontar similaridades e diferenças 
significativas, reconciliando discrepâncias reais ou aparentes 
(MOREIRA; MASINI, 2011, p. 30). 

 

O papel dos organizadores prévios é o de fornecer um ancoradouro a um 

nível global, antes mesmo de o aprendiz ser confrontado com qualquer material 

novo. Assim, por exemplo, deve ser fornecido primeiramente, um modelo 

generalizado de relações de classes como subsunçor para qualquer nova classe 

de conhecimentos, antes mesmo de os subsunçores mais limitados serem 

fornecidos para cada subclasse particular (AUSUBEL, 2003). 

Enfim, para que haja realmente uma aprendizagem significativa, é 

necessário que haja a aquisição de novos significados por parte do aprendiz.  
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1.3.1 Tipos de Aprendizagem Significativa 

 

Ausubel distingue três tipos de aprendizagem significativa: 

representacional, de conceitos e proposicional (MOREIRA, 2006). 

 

a) Aprendizagem representacional  

 

Este é o tipo de aprendizagem mais básico do qual os demais dependem. 

Neste tipo de aprendizagem está envolvida a atribuição de significados a 

determinados símbolos (tipicamente palavras), ou seja, a identificação, em 

significados, de símbolos com seus respectivos indicativos (objetos, eventos, 

conceitos). Estes símbolos passam a significar, para o indivíduo, aquilo que seus 

referentes significam (MOREIRA, 2006). Uma determinada palavra (ou outro 

símbolo qualquer) representa, ou é equivalente em significado, determinados 

referentes. Quer dizer, significa a mesma coisa (MOREIRA, 2006). 

 

b) Aprendizagem de conceitos  

 

Trata-se, de certa forma, de uma aprendizagem representacional, uma 

vez que, conceitos são, também, representados por símbolos particulares, 

contudo, são genéricos ou categóricos por representarem abstrações dos 

atributos criteriais (essenciais) dos referentes, isto é, representam regularidades 

em eventos ou objetos (MOREIRA, 2006). Ausubel (2003, p. 92) define conceitos 

como “objetos, acontecimentos, situações que possuem atributos de critérios 

comuns e se designam pelo mesmo signo ou símbolo”.  

 

c) Aprendizagem proposicional 

A aprendizagem proposicional é contrária à representacional, uma vez 

que sua tarefa não é aprender significativamente o que palavras isoladas ou 

combinadas representam, e sim aprender o significado de ideias em forma de 

proposição. Neste caso, as palavras combinadas em uma sentença para 
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constituir uma proposição representam conceitos. E neste tipo de aprendizagem 

a tarefa é aprender o significado das ideias expressas verbalmente, por meio 

desses conceitos, sob forma de proposição. Em suma, a tarefa é aprender o 

significado que está além da soma dos significados das palavras ou conceitos 

que compõem a proposição (MOREIRA, 2006). 

 

1.3.2 Formas de Aprendizagem Significativa 

 

Em resumo, são três as formas de aprendizagem significativa: 

subordinada, superordenada e combinatória (MOREIRA, 2012). 

 

a. Aprendizagem subordinada 

 

Seja na aprendizagem conceitual ou na proposicional, as novas 

informações e potencialmente significativas ancoram-se, mais frequentemente, 

a ideias relevantes mais gerais e inclusivas na estrutura cognitiva do aprendiz. 

Referimos a este processo de relacionamento de novas informações com 

segmentos subordinantes relevantes e preexistentes da estrutura cognitiva 

como aprendizagem subordinada (AUSUBEL, 2003). Segundo Ausubel (2003), a 

própria estrutura cognitiva tem tendência a ser organizada, em termos 

hierárquicos, no que se refere ao nível de abstração, generalidade e inclusões de 

ideias, e a emergência de novos significados proposicionais reflete de modo 

geral, em uma relação subordinada do novo material a ideias mais 

subordinantes existentes na estrutura cognitiva (AUSUBEL, 2003). 

 

b. Aprendizagem superordenada 

 

Este tipo de aprendizagem ocorre quando um conceito ou proposição 

potencialmente significativo A, mais geral ou inclusivo do que ideias ou 

conceitos já estabelecidos na estrutura cognitiva a, b e c é adquirido a partir 

destes e passa a assimilá-los (MOREIRA; MASINI, 2011). 
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c. Aprendizagem combinatória 

 

Corresponde à aprendizagem significativa de novas proposições, que 

não gera nem uma relação de subordinação ou de superordenação, composta 

por ideias relevantes particulares na estrutura cognitiva (que não se podem 

subordinar a conceitos ou proposições inclusivos ou estabelecidos, ou não 

podem, por sua vez, subordinar ideias específicas e menos inclusivas), dando 

origem a significados combinatórios (AUSUBEL, 2003). Estes por sua vez, são 

potencialmente significativos por consistir em novas combinações sensíveis de 

ideias anteriormente entendidas, podendo ser relacionadas de forma não 

arbitrária, a um amplo conjunto anterior de conteúdo geralmente relevante na 

estrutura cognitiva, em virtude da congruência geral dos mesmos em relação a 

tal conteúdo como um todo (AUSUBEL, 2003 p.95). 

 

1.3.3 Mapas conceituais 

 

Os mapas conceituais estão fortemente relacionados à teoria da 

aprendizagem significativa, proposta por David Ausubel, porém, ele nunca 

falou de mapas conceituais em sua teoria (MOREIRA, 2010). 

Novak e Gowin (1999) que sugeriram a construção de mapas conceituais 

como organizador do conhecimento. A maneira de se construir um mapa 

conceitual de determinado conteúdo é indicar quais conceitos são mais 

importantes e em seguida o mais importante dentre aqueles que foram listados.  

Segundo Moreira (2010), os mapas conceituais, consistem em diagramas 

que indicam relações entre conceitos, ou entre palavras que são utilizadas para 

representar conceitos. Além disso, os mapas conceituais são diagramas de 

significados, de relações significativas; de hierarquias conceituais, eles não 

buscam classificar conceitos, mas sim relacioná-los e hierarquizá-los. 

Este modelo hierárquico em que conceitos mais inclusivos estão no topo 

da hierarquia, na parte superior do mapa, e os conceitos mais específicos, pouco 

abrangentes, localizados na base, na parte inferior, é apenas um modelo, os 
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mapas conceituais não precisam necessariamente possuir este tipo de 

hierarquia. Porém, é necessário ficar bem claro no mapa quais os conceitos 

contextualmente mais importantes e quais os secundários ou específicos. E setas 

podem ser utilizadas para dar um sentido de direção a determinadas relações 

conceituais, mas não obrigatoriamente (MOREIRA, 2010). 

Além disso, uma ou duas palavras-chave escritas sobre essa linha podem 

ser suficientes para apontar a natureza dessa relação. E os dois conceitos mais 

as palavras-chave formam uma proposição, evidenciando o significado da 

relação conceitual (MOREIRA, 2010). Para ficar mais claro, apresentaremos um 

mapa conceitual, contendo alguns conceitos básicos da teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, dando um apanhado da teoria, bem como 

exemplificando um mapa conceitual e suas palavras-chave (Figura 4). 

 

Figura 4: Exemplo de mapa conceitual composto por alguns conceitos básicos da teoria de 
Ausubel (MOREIRA, 2012) 

 

 

Outro ponto importante em relação aos mapas é o fato de poderem ser 

utilizados como instrumentos de avaliação. Porém, deve ficar bem claro que 

avaliação, não é sentido de testar o conhecimento do aluno, nem de atribuir 
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notas, e sim como um meio de o professor obter informações acerca do tipo de 

estrutura que o aluno vê para um determinado conjunto de conceitos 

(MOREIRA; MASINI, 2011). 

Além disso, a estreita relação entre mapas conceituais e aprendizagem 

significativa se deu pelo fato de logo após seu aparecimento, a utilização desta 

estratégia revelou ter um alto potencial para facilitar a negociação, construção e 

aquisição de significados. Contudo, não se devem confundir as duas coisas: se 

mal utilizados, mapas conceituais podem também gerar aprendizagem 

mecânica, meramente memorística, como tantas outras estratégias instrucionais 

(MOREIRA, 2010). 
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CAPÍTULO 2 

DELINEAMENTO METODOLÓGICO 
 

 

2.1 Natureza da Pesquisa  

 

Antes mesmo de se dar início ao desenvolvimento da presente pesquisa, 

ela precisou ser submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (CEP-UESB), somente após sua aprovação que 

se pôde dar início à pesquisa. 

Optamos por realizar uma pesquisa de natureza qualitativa com ações de 

intervenção, porque uma pesquisa qualitativa se ocupa, com um nível de 

realidade que não se pode ou deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha 

com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças dos 

valores e atitudes (MINAYO, 2012).   

Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido como sendo parte da 

realidade social, uma vez que o ser humano se distingue não só por agir, mas 

por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da 

realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. Sendo assim, o universo da 

produção humana resumido no mundo das relações, das representações e da 

intencionalidade dificilmente pode ser traduzido em números e indicadores 

quantitativos (MINAYO, 2012). 

Além disso, a pesquisa qualitativa tem como fonte direta para a obtenção 

de dados o ambiente natural, tornando o investigador como sendo o 

instrumento principal. Ainda, quando se utiliza a abordagem da investigação 

qualitativa, é exigido do pesquisador, que o mundo seja examinado com a ideia 

de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que o 

possibilite estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do seu objeto de 

estudo. Desta forma, fica bem claro que os investigadores qualitativos estão 

mais interessados no processo do que simplesmente pelos resultados ou 

produtos (BOGDAN; BIKLEN, 1997). 
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Optou-se por desenvolver uma pesquisa de intervenção, por ela 

caracterizar-se como “uma pesquisa sobre a ação quando se trata de estudá-la 

para compreendê-la e explicar seus efeitos” (CHIZZOTTI, 2006, p. 80). 

 

2.2 Cenário da Pesquisa 

 

O cenário da pesquisa foi o Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, 

localizado na cidade de Jequié/Bahia. Esta escola trabalha com alunos do 

Ensino Médio. A escolha da respectiva escola se deu, inicialmente, pelo fato de 

ela estar localizada em uma área central de Jequié, e por ser pública. Porém, um 

fator decisivo para a realização da pesquisa no respectivo colégio foi a 

receptividade da Diretora, que autorizou a realização da pesquisa sem nenhum 

tipo de problema.  

Após a aceitação da diretora, atendendo as exigências do Comitê de 

Ética, foi assinada por ela a autorização para a coleta de dados. Outro fator que 

contribuiu bastante para o desenvolvimento da pesquisa foi à disponibilidade 

da professora regente em ceder algumas aulas da sua turma para que fosse 

possível à realização da pesquisa, uma vez que o tema abordado trata de um 

assunto pontual e que não seria necessariamente abordado na unidade em que 

ocorreu a pesquisa. 

 

2.3 Participantes da Pesquisa  

 

Os participantes desta pesquisa são representados por uma turma do 1º 

ano do Ensino Médio composta por 25 alunos sendo 11 do sexo masculino e 14 

do sexo feminino, com a faixa etária entre 14 a 17 anos.  

Para que os educandos pudessem participar, os pais dos mesmos 

precisaram assinar um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UESB) como parte essencial para a 

realização de uma pesquisa envolvendo seres humanos, uma vez que os 

estudantes eram menores de 18 anos. O respectivo termo foi lido em sala de 

aula pelo pesquisador, juntamente com a professora regente, e esclarecida as 
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possíveis dúvidas, para que os alunos pudessem explicar aos seus pais. Além 

do Termo de Consentimento, foi entregue aos mesmos o termo de 

Consentimento para Participação, para liberar a utilização das fotos retiradas ao 

longo da pesquisa. 

 

2.4  Proposta Educativa 

 

Antes de qualquer coisa, para a realização desta pesquisa, foi feito um 

estudo dos referencias teóricos que iriam embasar o pesquisador, e a partir dele, 

construir a sequência didática que permearia todo o trabalho proposto (Quadro 

1). E por que toda esta preocupação antes da realização da pesquisa? 

 Porque o ensinar e o aprender implicam uma relação entre o sujeito que 

se propõe a trabalhar e socializar saberes e alguém que esteja aberto a ouvir e 

apreender novos saberes para a partir deles aprofundar os conhecimentos já 

existentes. Em se tratando do ambiente de sala de aula, para que realmente se 

possa socializar e produzir novos conhecimentos e saberes é necessário que haja 

um planejamento que implique na realização de atividades, para tornar as aulas 

mais dinâmicas e produtivas (OLIVEIRA, 2013). 

Por isso que se pensou na elaboração de uma sequência didática, por ela 

se tratar de um procedimento que visa à sistematização do processo de ensino-

aprendizagem, sendo de fundamental importância à efetiva participação dos 

alunos. Sendo que esta participação ocorre desde o planejamento inicial, 

informando aos alunos o real objetivo da realização da sequência didática no 

contexto da sala de aula, até o final da sequência, para avaliar e informar os 

resultados (OLIVEIRA, 2013).  

Dito isso, o tema escolhido para trabalhar nesta pesquisa foi a Mata 

Atlântica e a sua conservação, tema este que pode ser trabalhado na área da 

Botânica. Dando enfoque aos problemas enfrentados pelo bioma, sua 

biodiversidade e sua conservação. Para avaliar se houve aprendizagem 

significativa, nos embasamos na teoria de Ausubel. 
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Quadro 1: Planejamento da sequência didática desenvolvida ao longo da pesquisa 

Encontros C.H. Objetivos Conteúdos 
conceituais 

Estratégias 
didáticas 

Avaliação 

1º  100 
min 

- Estimular os 
conhecimentos dos alunos 

acerca do bioma Mata 
Atlântica. 

- Conceitos prévios 
sobre a Mata 
Atlântica e 

Conservação. 

- Construção 
de um Mapa 
Conceitual e 
Resolução de 

um 
questionário 
diagnóstico. 

-Produção 
escrita e 
individual 
dos alunos. 

2º  
(turno 
oposto) 

120 
min 

- Compreender as 
principais características 
do Bioma Mata Atlântica; 

- Favorecer o 
posicionamento crítico dos 

(as) discentes frente às 
diferentes situações; 

- Conhecer as principais 
espécies endêmicas de 

plantas e animais da Mata 
Atlântica; 

- Discutir as principais 
medidas a serem 

desenvolvidas em prol da 
sustentabilidade do Bioma 

Mata Atlântica; 
- Estimular a expressão de 

ideias e a construção de 
argumentos pelos 

estudantes 
 

- Caracterização do 
Bioma Mata 

Atlântica 
(localização, 

extensão, clima e 
solo); 

- Biodiversidade na 
Mata Atlântica: 

espécies vegetais e 
animais; 

- Extinção da 
Biodiversidade; 

- Conservação da 
Biodiversidade; 

- Ações para 
minimizar as 
problemáticas 

socioambientais da 
Mata Atlântica 

- Uso de 
tempestade 
de ideias; 

- Aula 
expositiva e 
dialogada; 
- Leitura e 

interpretação 
de texto. 

-Participação 
nas 

discussões; 
 

-Apresentação 
oral feita em 

grupo. 
 

3º  50min - Orientar sobre os 
cuidados e os deveres em 

uma aula de campo. 
 

____________ Diálogo com 
os alunos 

___________ 

4º  240 
min 

- Conhecer um fragmento 
de Mata Atlântica, e 

observar alguns 
representantes da flora e 

fauna. 

- Reconhecimento 
do Bioma Mata 

Atlântica. 

- Aula 
dialogada; 

- Trilha 
ecológica; 

- Resolução 
de um 

questionário. 

- Produção 
escrita e 

individual 
dos alunos. 

5º  50 
min 

- Estimular a expressão de 
ideias e a construção de 
argumentos dos alunos 

após as atividades 
realizadas. 

- Conceitos sobre a 
Mata Atlântica e 

conservação. 

- Resolução 
de um 

questionário 
final; 

-Construção 
de um Mapa 
Conceitual. 

-Produção 
escrita e 

individual 
dos alunos. 
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2.5 Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados 

 

A Intervenção que será descrita a seguir, ocorreu no período de 14 de 

agosto a 22 de setembro de 2015. 

Após as respectivas medidas necessárias para que se pudesse realizar a 

pesquisa deu-se início à intervenção, organizada a partir de uma sequência 

didática elaborada pelo pesquisador. Esta consiste em um procedimento que 

compreende um conjunto de atividades conectadas entre si, e prescinde de um 

planejamento para delimitação de cada etapa e/ou atividade para trabalhar os 

conteúdos disciplinares de forma integrada para uma melhor dinâmica no 

processo de ensino-aprendizagem (OLIVEIRA, 2013). 

 

Instrumentos utilizados para a coleta de dados foram:  

i. Construção de dois diagramas, um inicial e outro no final da 

intervenção; 

ii. Resolução de dois questionários, um diagnóstico e outro final; 

 

 

2.6   Técnicas de Análise dos Dados 

 

Após a realização da intervenção e a obtenção dos dados, foi realizada a 

análise dos mesmos. A análise de dados consiste no processo de busca e de 

organização sistemática de transcrições de entrevistas, de notas de campo e de 

outros materiais que foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar a 

compreensão desses mesmos materiais e de apresentar aos outros o que foi 

encontrado (BOGDAN;BIKLEN, 1997, p. 205).  

Desta forma, para maior compreensão dos dados coletados, foram 

realizadas categorias dos resultados obtidos a partir dos Diagramas Iniciais (DI) 

e Diagramas Finais (DF) produzidos pelos Alunos (A1...), bem como as repostas 

obtidas através do Questionário Diagnóstico (QD) e Questionário Final (QF). 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Apresentaremos inicialmente neste capítulo a descrição das aulas de 

Botânica ministradas na turma do 1º ano do ensino Médio e em seguida, 

discutiremos as análises dos resultados obtidos. E para uma melhor 

compreensão das técnicas utilizadas ao longo da intervenção, elas serão 

descritas por encontros, como pode ser observado a seguir: 

 

1º Encontro: Com o intuito de obter dados sobre os conhecimentos 

prévios dos estudantes, foi pedido que os mesmos realizassem 

individualmente, a construção de um mapa conceitual sobre a Mata Atlântica. 

Antes da construção dos mapas, foi realizada uma explicação pelo pesquisador, 

em que o mesmo utilizou um exemplo no quadro branco, para explicar o que 

seria um mapa conceitual.  

A escolha deste instrumento de coleta se deu pelo fato de os mapas 

conceituais serem capazes de evidenciar significados atribuídos a conceitos e 

relações entre conceitos no corpo de conhecimentos, de uma disciplina, de uma 

matéria de ensino (MOREIRA, 2010). Além disso, os mapas conceituais podem 

ser utilizados como instrumentos de avaliação, uma vez que através deles se é 

possível obter uma visualização da forma que o aprendiz organiza os conceitos 

de um dado conhecimento. Basicamente, trata-se de uma técnica não tradicional 

de avaliação que procura obter informações acerca dos significados e relações 

significativas entre os conceitos-chave da matéria de ensino conforme o ponto 

de vista do aluno (MOREIRA, 2010). 

Porém, os mapas construídos pelos discentes são chamados nesta 

pesquisa de diagramas, por sua construção não possuir as palavras/termos de 

ligação (palavras-chave). 

No mesmo encontro outro instrumento foi utilizado, a aplicação de um 

questionário diagnóstico, a fim de obter mais informações acerca dos 
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conhecimentos, crenças e sentimentos dos alunos pesquisados (GIL, 2008) a 

cerca da Mata Atlântica (Fig. 5).  

 

Figura 5- Construção do mapa conceitual e aplicação do questionário diagnóstico aos alunos do 
1º ano, no Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, Jequié/BA. 

 

 
Fonte: Acervo do Pesquisador 

 

2º Encontro: Foi realizada uma aula expositiva e dialogada com o 

objetivo de os alunos compreenderem as principais características do Bioma 

Mata Atlântica, bem como conhecerem as principais espécies endêmicas de 

plantas e animais, e as que estão em extinção, bem como conhecer as práticas de 

conservação. 

Para atingir os objetivos foi realizada a estratégia chamada de 

tempestade de ideias, onde foi construído um diagrama no quadro branco a 

partir das respostas dadas pelos alunos sobre o que eles sabiam a respeito da 

Mata Atlântica (Fig. 6). Em seguida, com o auxílio de um Data show, foram 

trabalhados diversos conceitos: bioma, biodiversidade, extinção antropogênica, 

conservação e preservação. Por fim, após a aula expositiva e dialogada, em que 

os discentes participaram a todo o momento, tornando a aula mais dinâmica, a 

turma foi dividida em cinco grupos composta por cinco alunos cada, foram 

distribuídos a cada grupo textos distintos abordando as problemáticas 
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ocorridas na Mata Atlântica, após a leitura, cada grupo apresentou oralmente 

sobre o que se tratava cada texto (Fig. 7). 

 

Figura 6: Construção do diagrama a partir da tempestade de ideias do que os alunos sabiam 
sobre a Mata Atlântica 

 

 
Fonte: Acervo do Pesquisador 

 
Figura 7: Discussão dos textos que abordavam as problemáticas enfrentadas pela Mata 
Atlântica 

 

 
Fonte: Acervo do Pesquisador 
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3º Encontro: Este encontro foi reservado para orientações importantes 

para a aula de campo, onde foram discutidas as medidas de segurança, 

comportamento, e sobre os materiais necessários para uma aula de campo. 

4º Encontro: Ocorreu a aula de campo, onde os alunos foram conduzidos 

por um veículo cedido pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB) para uma área de Mata Atlântica, localizada no Cajueiro, a 16, 2 km2 da 

Cidade de Jequié/BA. Ao longo do trajeto os alunos puderam observar a 

transição da vegetação da Caatinga e à Mata Atlântica, e comentarem sobre as 

diferenças observadas por eles.  

 Foi realizada uma trilha (Fig. 8a), em que o pesquisador contou com a 

presença da professora regente e de mais dois professores de Biologia 

convidados, para contribuírem com a aula, além de ajudar o pesquisador a 

monitorar a turma, com o intuito de não ocorrer nenhum tipo de acidente.   

Ao longo da trilha os alunos puderam observar o tipo de vegetação 

característica do bioma e esclarecer às dúvidas. Houve um momento em que o 

pesquisador realizou perguntas, recapitulando os conceitos trabalhados em sala 

de aula, bem como foi abordado à questão da introdução de espécies exóticas, 

um dos maiores causadores de extinção das espécies. Porém, algumas espécies 

introduzidas, não causam danos ao ambiente, como é o caso do cacau que foi 

introduzido e obteve um grande sucesso na Mata Atlântica (Fig. 8 b). 

Em seguida, foram realizadas duas aulas práticas como demonstração a 

fim de os alunos observarem algumas estratégias utilizadas pelos 

pesquisadores ao estudarem as plantas. 

A primeira prática ocorreu com a demarcação de uma área de 5x5 m feita 

pelos alunos, com o auxílio de uma fita métrica. Foi pedido que eles contassem 

quantas bromélias havia nas árvores na área demarcada, e se havia alguma no 

chão, com o objetivo de explicar para eles a incidência das bromélias epífitas na 

Mata Atlântica quando não há luminosidade no chão. Além disso, foi discutido 

com os alunos os mecanismos utilizados pelas plantas que não recebem muita 

luminosidade em decorrência das grandes árvores (Fig. 8 c). 



 
49 

Na segunda prática foi demonstrado como se faz a coleta de material 

botânico e a prensa do material coletado (Fig. 8 d). 

 

 

Figura 8: Aula de campo realizada na área do Cajueiro - Jequié/BA. a) Trilha realizada no 
fragmento de Mata Atlântica; b) Observação dos alunos para o tipo de vegetação característica 
do bioma; c) Demarcação de uma parcela 5x5m feita pelos alunos, onde quantificaram o 
número de bromélias existentes na área demarcada; d) Demonstração feita pelo pesquisador 
como se realiza a coleta de material botânico e a prensa  

 

 
  Fonte: Acervo do Pesquisador 

 

5º Encontro: A intervenção foi encerrada com a aplicação de um 

questionário final, com o intuito de descobrir se os alunos obtiveram uma maior 

compreensão dos assuntos discutidos após a intervenção. Além da resolução do 

questionário, os alunos fizeram outro mapa conceitual, a fim de se descobrir se 

eles construíram novos conceitos após a intervenção (Fig. 9). 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) d) 
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Figura 9: Aplicação do questionário final e construção de um mapa conceitual aos alunos no 
Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães – Jequié/BA 

 

 
       Fonte: Acervo do Pesquisador 

 
 

 

3.1 Análise dos resultados obtidos durante a sequência didática 

 

Discutiremos a seguir os resultados obtidos após a intervenção, que 

foram organizados da seguinte maneira: Análise das informações obtidas a 

partir do questionário diagnóstico; Análise dos resultados obtidos a partir dos 

diagramas construídos pelos alunos; e a Análise dos resultados obtidos por 

meio do questionário final.  

 

3.1.1 Análise das informações obtidas a partir do questionário diagnóstico 

 

Em decorrência de sua importância mundial para a conservação da 

biodiversidade, bem como, para o desenvolvimento sustentável, a Organização 

das nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconhece a 

Mata Atlântica como Reserva da Biosfera tendo duas de suas regiões como 

Patrimônios Naturais Mundiais, a Reserva do Sudeste da Mata Atlântica, que 
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engloba os estados do Paraná e São Paulo, e a Costa do Descobrimento, que se 

estende pelo litoral da Bahia e do Espírito Santo (MARQUES et al., 2016). 

Trata-se de uma das áreas biologicamente mais insubstituíveis e 

importantes no mundo, composta com pouco mais de sete mil espécies 

endêmicas de plantas, e por sua alta vulnerabilidade, comprovada pela 

avançada redução e fragmentação da sua área original, ela é também 

considerada uma região prioritária (hotspot) para conservação (MARQUES et 

al., 2016). 

Em decorrência destes fatores, se torna necessário que as pessoas que 

moram nas áreas de Mata Atlântica, conheçam a realidade enfrentada por ela, 

além disso, é importante ter conhecimento de sua biodiversidade (flora e 

fauna). A Mata Atlântica se constitui em um dos meios para aprendizagem 

significativa dos conteúdos de Botânica, uma vez que o seu estudo abrange não 

só o conhecimento de sua biodiversidade, ele permite também conhecer as 

características anatômicas, morfológicas e funcionais de suas espécies, levando, 

consequentemente, a ajudar no planejamento e execução de medidas 

conservacionistas. Por isso que se pensou na realização desta pesquisa, com o 

intuito de os alunos participantes terem um contato maior com este bioma, para 

que futuramente possam se posicionar criticamente, frente aos problemas 

enfrentados por ele. 

Para que se pudesse trabalhar a temática da melhor forma possível, além 

de solicitar aos participantes da pesquisa que construíssem um “mapa 

conceitual”, foi pedido que os mesmos respondessem, a um questionário 

diagnóstico (QD). A partir da resolução deste questionário construímos a aula 

expositiva e dialogada, bem como a aula de campo. Após a resolução do QD, 

obteve-se os seguintes resultados: 

Foi perguntado inicialmente aos alunos: 

 “você já ouviu falar da Mata Atlântica?”, todos responderam que sim, 

um excelente sinal, confirmando o que Ausubel defendia, que todos carregamos 

um conhecimento prévio acerca de um determinado conceito. Em seguida, foi 

perguntado aos mesmos: 
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 “se já ouviu falar, discorra sobre tudo o que você souber sobre a Mata 

Atlântica”. Dentre as respostas citadas pelos alunos as que mais se repetiram 

estão relacionadas à sua biodiversidade, a extinção de espécies, a biopirataria e 

a devastação da mata, como pode ser observado em algumas das falas: 

 

QDA1: ”Tem um alto nível de biodiversidade, mas não é protegida”; 

QDA2: “Um tipo de bioma que está localizado em sua maioria na Região 

Sudeste, muito devastada, em tempos atuais existem apenas cerca de 5% da cobertura 

original”; 

QDA8: “Uma grande floresta que está perdendo seu território. Também há 

vários animais em extinção lá”; 

QDA18: “A Mata Atlântica é importante pois precisa delas para as chuvas e 

para as espécies de animais morarem lá”; 

QDA20: “Um local de muita diversidade, com várias espécies de animais e 

plantas, o clima dessa mata é tropical e úmido”; 

QDA23: “Mata Atlântica é um conjunto de vida. Existe mais de 1000 espécies 

de plantas em geral, fauna bastante extensa e muito mais”; 

QDA25: “Floresta grande e importante para o Brasil com muita diversidade de 

animal e plantas muito desmatadas e muito importante para o clima”. 

 

Pode-se perceber pelas respostas, que os alunos trazem consigo um 

conhecimento prévio bem consistente, uma vez que, basicamente eles fizeram 

uma síntese sobre os problemas enfrentados pela Mata Atlântica, bem como a 

sua importância para a vida de um modo geral. Estes conhecimentos prévios 

trazidos pelos alunos mostram que eles possuíam pontos de ancoragem 

fundamentais, que ao entrarem em contato com as atividades proposta na 

sequência didática podem resultar em uma aprendizagem significativa. 

Outra pergunta direcionada aos alunos foi relacionada à conservação: 

“Para você o que é Conservação?”. 

Esta pergunta foi feita pelo pesquisador, com o intuito de saber se os 

alunos achavam que conservar é sinônimo de preservar, pois para a Botânica 
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são conceitos diferentes, e como muitas vezes ocorre este equívoco, pensou-se 

nesta pergunta. Dos 25 alunos, 8 definiram como sendo preservar, observe nas 

frases a seguir: 

 

 QDA11: “Preservar, Conservar. Não deixar entrar em extinção”; 

 QDA19: “Conservar é o mesmo que cuidar de algo preservar algo”; 

 QDA22: “É a preservação da natureza, conservação é a defesa em forma de 

proteção”. 

O restante dos alunos 17 deram respostas que se aproximaram da 

definição de conservação (Ver definição na Fig. 10). 

 

QDA2: “Conservar o de hoje, pra o amanhã”; 

QDA14 “Conservar é conservar uma coisa que irá reutilizar mais a frente”; 

QDA7: “Conservar é manter o cuidado para não destruir algo”; 

 

Figura 10 - Definição dos conceitos Conservar e Preservar, propostos pela Agenda21.  

 

 
Fonte: Disponível em:<http://www.agenda21comperj.com.br/noticias/preservar-e-diferente-

de-conservar-voce-sabia> 
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Mesmo apresentando uma definição simples, podemos perceber que os 

alunos trazem uma ideia do que se trata conservação, mostrando evidências da 

presença de um subsunçor. 

 

Foi perguntado também aos discentes:  

“Você acha que é possível conservar a Mata Atlântica?” 23 alunos 

responderam que sim, porém 2 disseram que não, dentre as respostas as que se 

destacaram foram: 

 

QDA3: “Acho que se tivéssemos uma educação social de mais qualidade a 

conservação da Mata Atlântica seria possível. Porém devido a sociedade em que 

vivemos, acho difícil uma conservação por completo” 

QDA5: “Sim, menos desmatamento, sujeira, extinção de animais”; 

QDA7: “Sim, porque precisamos preservar as árvores que existem lá e em outros 

lugares também para não sermos prejudicados no futuro”; 

QDA9: “Sim, mas essa conservação tem que ser imediata, antes que seja tarde 

demais. Sem uma preservação afetará gravemente o nosso planeta e nossa 

sobrevivência”; 

QDA10: “Sim, diminuindo o número de desmatamento e retirada de animais do 

seu habitat”; 

QDA14: “Sim. Porque nós seres humanos podemos sim preservar ela, não 

destruindo árvores, não tendo caça, se os seres humanos querem conservar a mata 

atlântica temos que fazer isso”; 

QDA20: “Não, porque com todas essas leis a humanos que desmata e destrói o 

meio ambiente e o habitat dos animais”; 

QDA22: “Não, porque os humanos estão destruindo cada vez mais”. 

 

Podemos observar que os alunos já trazem consigo uma gama de ideias 

já existentes em sua estrutura de conhecimentos (ou de significados) com um 

determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação (MOREIRA, 2010). 

Aprender significativamente implica atribuir significados e estes 

apresentam sempre componentes pessoais. Neste sentido, temos que partir 
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dessas ideias, para que os alunos avancem em direção a Aprendizagem 

Significativa. Uma aprendizagem sem atribuições de significados pessoais, sem 

relação com o conhecimento preexistente, ela é mecânica, não significativa. Na 

aprendizagem mecânica, o novo conhecimento é armazenado de maneira 

arbitrária e literal na mente do indivíduo (MOREIRA, 2010). 

 “O que não significa que esse conhecimento seja armazenado em um 

vácuo cognitivo, mas sim que ele não interage significativamente com a 

estrutura cognitiva preexistente, não adquire significados” (MOREIRA, 2010, p. 

18). 

Foi perguntado por fim: 

 

“Quais soluções você sugere para conservar a Mata Atlântica?”: 

 

A seguir alguns exemplos de respostas por parte dos participantes: 

 

QDA2: “Reflorestamento e derrubada consciente das árvores para não 

prejudicar a biodiversidade”; 

QDA3: “Melhor educação social, leis mais rígidas e acima de tudo o apoio de 

toda população”; 

QDA12: “Menos poluição, gastar menos água, não derrubar as árvores e nem 

matar os animais”; 

QDA9: “A preservação dessas árvores tropicais, desenvolvimento de projetos 

com moradores que habitam essas regiões. E é claro, punições monetárias aos que 

ousarem a burlar as leis”; 

QDA20: “Aumentar a fiscalização e não poder desmatar ela, nem retirar as 

espécies de animais que só são encontrados lá”; 

QDA23: “Muitas empresas acabam desmatando a Mata Atlântica com a 

extração da madeira, se isso acabar vai ser um alívio e mantendo a Mata Atlântica por 

mais tempo”. 
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Os alunos estão corretos, o desmatamento e a consequente fragmentação 

são algumas das principais ameaças à Mata Atlântica. As áreas remanescentes 

sofrem tanto com expansão desordenada das cidades, com a instalação de 

empreendimentos hidrelétricos e de mineração, com ampliação dos plantios de 

árvores exóticas para construção civil e carvão vegetal (MARQUES et al., 2016). 

Portanto, tem que se ter bastante cuidado ao se falar de reflorestamento, uma 

vez que uma das maiores causas de extinção está diretamente relacionada à 

introdução de espécies exóticas. 

 Ainda que na última década tenha havido redução de 80% na taxa anual 

de desmatamento, muito precisa ser feito para zerar a destruição e estabelecer 

estratégias de conservação e uso sustentável do bioma (MARQUES et al., 2016). 

 

 

3.1.2 Análise dos resultados obtidos a partir dos diagramas construídos 

pelos alunos 

 

Os mapas conceituais, de maneira análoga, podem ser utilizados para 

mostrar relações significativas entre conceitos que foram ensinados em uma 

única aula, em uma unidade de estudo ou em um curso inteiro. Eles são 

representações concisas das estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e, 

como tal, podendo facilitar a aprendizagem dessas estruturas. Porém, 

diferentemente de outros materiais didáticos, os mapas conceituais não são auto 

instrutivos, ou seja, eles devem ser explicados pelo professor (MOREIRA, 2010). 

 Foi com este intuito, o de observar a forma como os alunos que 

participaram da pesquisa organizaram os conceitos sobre a Mata Atlântica, que 

foi solicitado que os mesmos construíssem mapas conceituais sobre a Mata 

Atlântica. Porém, mesmo com a explicação feita pelo pesquisador, os alunos 

não construíram mapas conceituais essencialmente, uma vez que eles não 

estabeleceram a relação entre os conceitos apresentados dentro dos balões. 

Contudo, é preciso deixar bem claro, que nunca se deve esperar que o 

aluno apresente na avaliação o mapa conceitual “correto” de um  determinado 
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conteúdo. Isso não existe. O que o aluno apresenta é o seu mapa, e o que 

importa não é dizer se esse mapa está certo ou não, mas sim se ele apresenta 

evidências de que o aluno está aprendendo significativamente o conteúdo 

(MOREIRA, 2010). 

Sendo assim, os diagramas construídos pelos participantes da pesquisa, 

podem ser utilizados como instrumentos de avaliação, uma vez que através 

deles se foi possível observar evidências de que houve aquisição de 

conhecimento sobre o conteúdo trabalhado na intervenção.  

Após as apresentações feitas, passemos para a análise dos resultados 

obtidos a partir dos Diagramas Iniciais (DI) e Diagramas Finais (DF) 

construídos pelos alunos:  

Os resultados obtidos por meio dos diagramas foram organizados em 

categorias, que emergiram a partir da análise dos diagramas construídos pelos 

discentes, nos quais os mesmos definiram alguns conceitos, mediante 

definições, palavras ou através dos exemplos de plantas ou animais citados 

pelos mesmos, considerados como necessários no processo para uma 

aprendizagem significativa.  

As categorias compostas pelos conceitos foram às seguintes: Bioma, 

Biodiversidade, Impactos provocados pelo homem e Ecossistema (Quadro 2). 

Sem dúvida alguma, o conhecimento prévio é, isoladamente, a variável 

que mais influencia a aprendizagem. E em última análise, só podemos aprender 

a partir daquilo que já conhecemos. Ausubel já defendia que se queremos 

promover a aprendizagem significativa é preciso averiguar esse conhecimento 

prévio e ensinar de acordo (MOREIRA, 2000). 

Ao analisar os DI construídos pelos alunos, podemos perceber que eles já 

possuíam conhecimentos prévios, que poderiam servir de pontes de ancoragem 

para uma nova informação, possibilitando aos alunos atribuir-lhes significado. 

Além disso, observamos indícios de que houve aprendizagem significativa a 

partir dos DF. 

Na categoria Bioma, 4 alunos apresentaram o conceito no DI e 9  no DF. 

Já na segunda categoria, Biodiversidade, além de apresentarem o conceito 



 
58 

individual de Biodiversidade 5 alunos nos DI e 4 nos DF, eles exemplificaram 

com espécimes pertencentes à flora, sendo representado por 24 alunos nos DI e 

nos DF e fauna, por 22 nos DI e 24 nos DF, por isso foram agrupados na mesma 

categoria.  

 Porém, apesar de não ser possível perceber através do quadro 2 

diferenças significativas entre o DI e o DF, ao analisar todos os diagramas 

construídos, fica mais evidente os indícios de que ocorreu uma diferenciação 

progressiva, uma vez que os alunos apresentaram alguns exemplos de 

espécimes diferentes dos apresentados anteriormente. 

E por fim, na categoria Impactos provocados pelo homem, nos DI, 4 

deles exemplificaram e 7 nos DF. Na categoria Ecossistema, está inserido os 

exemplos (rios, lagos) apresentados pelos alunos. Sendo que 19 nos DI e 24 nos 

DF. 

 

Quadro 2 – Categorias obtidas a partir dos Diagramas Finais (DF) e Diagramas 

Finais (DF) construídos pelos alunos 

  

 

 

Quando falamos de aprendizagem significativa estamos dizendo que há 

uma interação entre o novo conhecimento e o já existente, na qual ambos se 

modificam.  Neste caso, à medida que o conhecimento prévio serve de base 

para a atribuição de significados à nova informação, ele também se modifica, ou 

seja, os subsunçores vão adquirindo novos significados, se tornando mais 

diferenciados, mais estáveis. Ao mesmo tempo, novos subsunçores vão se 

formando, subsunçores vão interagindo entre si. Além de a estrutura cognitiva 

Categorias emergidas 
(Nº) 

Diagrama Inicial 
(Nº de definições 

corretas) 

Diagrama Final 
(Nº de definições 

corretas) 

1 Bioma 5 9 
2 Biodiversidade -Flora 

- Fauna 
3-24-22 4-24-24 

3 Impactos provocados 
pelo homem 

4 7 

4 Ecossistema 19 24 
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estar constantemente se reestruturando durante a aprendizagem significativa. 

Desta forma, o processo é dinâmico, ou seja, o conhecimento vai sendo 

construído (MOREIRA, 2010). 

Neste caso, após analisar os DI e DF construídos pelos alunos, podemos 

observar que eles adquiriram ideias fundamentais, que servirão de subsunçor 

para o que eles futuramente poderão aprender em relação aos conceitos 

trabalhados (Figuras 11 e 12). Além disso, percebemos indícios de houve 

reconciliação integrativa e diferenciação progressiva. 

Para ficar mais claro do que se trata os dois processos, a reconciliação 

integrativa e a diferenciação progressiva nada mais são que dois processos 

relacionados que ocorrem no curso da aprendizagem significativa. É preciso 

salientar que toda aprendizagem que resultar em reconciliação integrativa 

resultará também em diferenciação progressiva adicional de conceitos e 

proposições. Neste caso, a reconciliação integrativa é uma forma de 

diferenciação progressiva da estrutura cognitiva. Ou seja, é um processo cujo 

resultado é o explícito delineamento de diferenças e similaridades entre ideias 

relacionadas (MOREIRA, 2010). 

Figura 11 - Diagramas iniciais construídos pelos alunos que apresentam respectivamente a 
riqueza de biodiversidade, bem como os problemas e as possíveis soluções para preservação da 
Mata Atlântica 
 

 

DI1 
 DI2 
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Figura 12 – Apresentação no DF1 do conceito de conservação e alguns indícios de que houve 
reconciliação integrativa 

 

 
 

 

3.1.3 Análise dos resultados obtidos através do questionário final 

 

 

Entre as perguntas feitas aos discentes temos: 

 “Antes das aulas realizadas você já sabia que Jequié encontra-se em uma 

área de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga?” 20 responderam que 

sim, 5 responderam que não. 

Os resultados mostram que uma quantidade significativa sabe que a 

cidade em que residem se situa em uma área de transição, e isto já é um ponto a 

favor, pois, o primeiro passo é conhecer melhor sobre o local em que se reside, 

para a partir disso, se inteirar dos problemas enfrentados pela região. E é por 

isso que o professor, ao trabalhar os diversos temas, deve levar em conta a 

realidade em que seus alunos estão inseridos, e juntamente com eles, 

desenvolver projetos que visem a melhoria da sua cidade. 

DF1 
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Um fator importante e que precisa ser considerado é de que os 

fragmentos remanescentes da Mata Atlântica original continuam sendo 

destruídos, em decorrência da retirada de lenha, do corte ilegal de madeira, da 

captura ilegal de plantas e animais e à introdução de espécies exóticas 

(GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2005). 

Outro fator está relacionado a construção de represas para a produção de 

energia hidrelétrica contribuindo consideravelmente para a perda de habitats e 

para mudanças ecológicas na região. Mesmo com a devastação ecológica e 

social provocada pela construção de represas, amplamente reconhecida, vários 

projetos hidrelétricos continuam sendo implementados (GALINDO-LEAL; 

CÂMARA, 2005). 

Outra questão feita aos alunos foi:  

“Discorra sobre tudo o que você sabe sobre a Mata Atlântica”: 

 

QFA2: “Possui uma riqueza natural encantadora, um clima agradável, além de 

possuir muitas espécies novas ainda não estudada”; 

QFA18: “A Mata Atlântica se localiza em áreas com o clima tropical e próximo 

ao mar. Existem várias variedades de árvores e plantas”; 

QFA19: “A Mata Atlântica é uma mata rica em biodiversidade mesmo ela sendo 

devastada ou com queimada de muitas plantas importantes”; 

QFA25“É um tipo de mata muito devastada localizada na região”; 

QFA23: “Área repleta de árvores, com muita diversidade de animais, área com 

muitos rios, clima úmido, regiões muito desmatadas”; 

QFA9: “Existe um grupo de vida (o Bioma), é a maior mata, tem vários tipos de 

animais, plantas etc. mais cada dia está se acabando por meio da poluição, muitas 

pessoas cortam diversas árvores, destruindo lares de animais e afetando o ar só por 

capricho e ter dinheiro”; 

 

Podemos perceber pelas respostas dos alunos, que eles apresentaram 

indícios de que houve o estabelecimento de relações entre ideias, conceitos, 

proposições já estáveis na estrutura cognitiva, ou seja, relações entre 
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subsunçores (MOREIRA, 2010). Que segundo Moreira (2010), estes elementos 

existentes na estrutura cognitiva com determinado grau de clareza, estabilidade 

e diferenciação são percebidos como relacionados, adquirem novos significados 

e levam a uma reorganização da estrutura cognitiva. Quando comparada às 

respostas dadas no QD, podemos observar que houve uma maior elaboração 

das respostas após a realização da intervenção. 

 

“Depois das aulas e atividades realizadas, defina o que é Conservação?”: 

 

QFA6: “É uma forma de proteger um determinado lugar”; 

QFA8: “Conservação é uma área que é mantida quase em preservação, a 

diferença entre elas é que a conservação ainda há mão humana”; 

QFA14: “Conservação é manter algo, não agredir ou prejudicar”; 

QFA15: “O ato de proteger para as gerações futuras”; 

QFA17: “Proteger, ou seja conservar os bens naturais”; 

QFA23: “Manter aquilo que está acabando para que as gerações futuras também 

tenham”; 

QFA10 “Conservar é cuidar, zelar por aquilo que temos”; 

QFA20: “Conservar é quando temos algo e para esse algo não se acabar não ser 

destruído, temos que cuidar, conservar, para que esse algo dure por muito tempo”. 

 

Podemos perceber a partir das respostas dadas pelos alunos que ocorreu 

o que Moreira (2010) defende, que no curso da aprendizagem significativa, os 

conceitos ao interagir com o novo conhecimento, servem de base para a 

atribuição de novos significados, consequentemente, eles vão também se 

modificando em função dessa interação, isto é, vão adquirindo novos 

significados e se diferenciando progressivamente. 

E foi o que aconteceu com o conceito de conservação, à medida que os 

alunos foram aprendendo significativamente o que é conservação, o subsunçor 

“conservação”, foi tornando-se mais elaborado, mais diferenciado, mais capaz 

de servir de âncora para a atribuição de significados a novos conhecimentos. 
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Este processo característico da dinâmica da estrutura cognitiva é chamado de 

diferenciação progressiva (MOREIRA, 2010). E podemos observar que este 

processo ocorreu, quando comparamos as respostas dos QD com os do QF. 

 

“Você acha que é possível conservar a Mata Atlântica? Por quê?” 

 

QFA1: “Sim. Se cada um cuida do que está por perto, ex: se a gente cuida de 

uma área perto da nossa cidade já é bom, mais se cada um fazer a sua parte já vai 

ajudar”; 

QFA6: “Sim, porque precisamos das árvores para sobreviver e não ser 

prejudicado no futuro”; 

QFA8: “Sim, com a ajuda política, criando projetos de preservação e 

conscientizando a população no intuito de conservar nossas matas, com certeza teríamos 

um planeta ecológico. Porque se não tivermos um pensamento ecológico, acontecerá uma 

calamidade futuramente”; 

QFA19: “Sim. Porque com a conservação, teremos mais áreas verdes, teremos 

uma melhor respiração porque é das plantas que vem o oxigênio, mais moradias para 

muitos animais”; 

QFA20: “Sim, porque dependemos dela, precisamos conservar mais, pois sua 

biodiversidade é fundamental”. 

 

Pode-se observar que os alunos desenvolveram respostas mais 

elaboradas, como foi dito na questão respondida anteriormente, tornando-se 

mais diferenciado, mais capaz de servir de âncora para a atribuição de 

significados a novos conhecimentos. 

Contudo, é preciso deixar claro, que logo após a atribuição de 

significados, resultantes da interação subordinada entre o conhecimento prévio 

e o novo conhecimento, começa um processo chamado assimilação obliteradora 

cujo resultado natural é o esquecimento (MOREIRA, 2010).  

Dessa forma, o esquecimento é, então, uma continuidade natural da 

aprendizagem significativa. E seria um erro pensar que aprendizagem 
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significativa é “aquela que a gente nunca esquece”. Pelo contrário, é um 

esquecimento com um resíduo, ou seja, de alguma forma os significados do 

conceito de conservação da Mata Atlântica poderá ser reaprendidos com 

relativa facilidade (MOREIRA, 2010). 

 

Por fim, foi perguntado: “Quais as soluções você sugere para conservar a 

Mata Atlântica?”: 

 

QFA1: “Preservação, não desmatar, não jogar lixo nos rios, não ter queimadas”; 

QFA2: “Diminuição dos gastos acelerados, dizer não a biopirataria, etc.”; 

QFA3: “Não poluir, não desmatar, não cortar as árvores, não jogar lixos nos 

rios, tratar os rios”; 

QFA12: “Plantar novas árvores nativas e conservar as que já tem”; 

QFA14: “Colocar leis rígidas para todos os seres humanos ter, e se quebrar essa 

lei, pagar penas e impostos”; 

QFA15: “Preservação das nascentes e reflorestamento das matas e a diminuição 

da derrubada maciça das árvores”; 

QFA22: “Educação par pensar no futuro, no próximo e fazer as coisas de acordo 

com a natureza”. 

 

Eles estão certos, pois, o futuro da Mata Atlântica sem dúvida dependerá 

do manejo de espécies e ecossistemas, se quisermos garantir a proteção da sua 

biodiversidade no longo prazo. Contudo, a conservação e a recuperação desse 

hotspot representa um grande desafio, visto que as estratégias, ações e 

intervenções necessárias esbarram em dificuldades impostas pelo estado 

fragmentado do conhecimento sobre o funcionamento dos seus ecossistemas, 

num ambiente sob forte pressão antrópica, marcado pela complexidade nas 

relações sociais e econômicas (PINTO et al., 2006). 

Sendo assim, as possíveis soluções para a conservação da Mata Atlântica 

passam pela proteção dos remanescentes de florestas nativa, através da criação 

de novas unidades de conservação, e pela restauração ecológica, das áreas 
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degradadas e abandonadas, principalmente as ocasionadas pelas atividades 

agropastoris (MARQUES et al., 2016). 

Além disso, a recuperação dessas áreas possibilitará o crescimento 

gradual da floresta, que poderá recuperar algumas das suas características 

funcionais e estruturais, e assim contribuir para melhoria dos serviços 

ambientais. Deste modo, associando-se a proteção em unidades de conservação 

à restauração ecológica, se é possível aumentar as chances de proteger a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos deste importante bioma brasileiro 

(MARQUES et al., 2016). 

Por fim, o professor de Biologia, exerce um papel muito importante ao 

trabalhar temas como este, devendo ser trabalhado de forma interdisciplinar, e 

sempre pensando em promover estratégias voltadas para a autonomia dos 

alunos, uma vez que sendo autônomos, serão capazes de se posicionarem 

criticamente às inúmeras problemáticas trabalhadas em sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proposta de se trabalhar com os alunos por meio de uma sequência 

didática tendo como base a Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel procurou contribuir para o aumento do conhecimento deles acerca do 

bioma Mata Atlântica. Bioma este também encontrado na cidade de 

Jequié/Bahia. E isto foi atingido, uma vez que ao compararmos os questionários 

inicial e final, podemos observar que após a realização da intervenção, os 

alunos apresentaram uma maior elaboração das ideias, mostrando que eles 

conseguiram estabelecer relações entre ideias, conceitos e proposições já 

existentes em sua estrutura cognitiva. 

  Outro ponto importante está relacionado à definição do conceito de 

Mata Atlântica e Conservação. Após as atividades realizadas, foi possível 

observar indícios de que houve uma interação dos conceitos com o novo 

conhecimento, possibilitando os alunos atribuírem novos significados, e que 

estes foram sendo diferenciados, servindo de âncora para a atribuição de 

significados aos novos conhecimentos.  

Um fator fundamental, que não deve deixar de ser comentado, é o fato 

de os alunos já apresentarem conhecimentos prévios tanto nos diagramas 

iniciais, quanto no questionário diagnóstico, e mesmo eles apresentando ideias 

e conceitos não tão elaborados, eram capazes de servir de ancoradouro, que ao 

entrar em contato com o material potencialmente significativo, possibilitou-os 

atribuir novos significados. 

Acredita-se que a presença de subsunçores já elaborados, deve-se ao fato 

de o colégio escolhido para a realização da presente pesquisa, tratar-se de uma 

referência em relação às escolas públicas da cidade de Jequié. Mostrando que há 

o comprometimento tanto por parte da escola quando dos professores, no que 

se refere ao ensino-aprendizagem, tornando-se um ponto positivo. E mesmo os 

participantes desta pesquisa apresentando um conhecimento prévio sobre a 

temática trabalhada, a proposta educativa desenvolvida para esta pesquisa, 

contribuiu para a elaboração de conceitos mais consistentes. 
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Porém, é importante salientar que mesmo os alunos tendo aprendido o 

conceito de conservação da Mata Atlântica, se eles não continuarem utilizando-

o, consequentemente cairá no esquecimento, impedindo-os de recuperarem de 

imediato seus significados (MOREIRA, 2010). 

Além disso, mesmo com a sequência didática apresentando evidências 

de que houve um aumento do conhecimento por parte dos alunos acerca do 

bioma Mata Atlântica e os problemas enfrentados por ele, bem como a presença 

de elementos que mostram um posicionamento crítico por parte dos alunos, 

ocorreram algumas limitações que serão demonstradas a seguir: 

A não construção de um mapa conceitual propriamente dito, fazendo-

nos refletir sobre qual a melhor maneira de se trabalhar com estes 

organizadores prévios, possibilitando aos alunos a atribuição de significados e a 

partir dos mesmos, serem capazes de organizar os conceitos de forma 

hierarquizada, estabelecendo uma relação entre os conceitos, apresentando as 

palavras-chave, que são de fundamental importância para a construção dos 

mapas conceituais. 

Outro fator diz respeito aos horários das aulas de Biologia, que 

corresponde a duas aulas e na maioria das vezes ocorrem em dias diferentes, 

impossibilitando ao professor, desenvolver atividades como a que foi proposta 

nesta pesquisa. Além disso, podemos destacar o fato de os professores 

possuírem uma carga horária muito extensa, impedindo-os de desenvolver 

sequências didáticas como esta, uma vez que demanda tempo para elaborá-las. 

Sendo assim, espera-se que com a realização desta pesquisa contribua de 

alguma forma para que haja uma maior articulação entre a educação científica e 

o ensino de Botânica, possibilitando aos professores uma elaboração de suas 

aulas, de forma mais estruturada, e que esteja voltada para uma aprendizagem 

significativa por parte de seus alunos, bem como a promoção de tomada de 

ideias acerca das problemáticas trabalhadas.  
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APÊNDICE A – Autorização para coleta de dados 
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APÊNDICE B – Parecer Consubstanciado do CEP 

 

 

 
 

 



 
75 

  
 

 

 

 

 



 
76 

 
 

 

 

 

 

 



 
77 

APÊNDICE C – Cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

 

       Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98 

Campus de Jequié 

 

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466, de 12 de Dezembro de 2012, sendo o Conselho Nacional de 

Saúde. 

 

Prezado (a), 

 

Gostaríamos de pedir sua autorização para convidar seu (sua) filho (a) para 

participar de uma pesquisa  intitulada “AVALIAÇÃO DE UMA PROPOSTA 

EDUCATIVA PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA” que será realizada 

durante as aulas da disciplina de Biologia e de uma aula de campo. Neste período 

acontecerá a intervenção do pesquisador por meio da aplicação da sequência didática 

e serão aplicados alguns questionários e realizadas algumas entrevistas durante o 

período de uma unidade escolar. 

 Esta pesquisa é de responsabilidade do professor Luis Fernando Chagas 

Sobrinho e da professora Dra. Guadalupe Edilma Licona de Macedo, sendo os dois 

pesquisadores do programa de Mestrado em Educação Científica e Formação de 

Professores do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia – Campus de Jequié-BA. A pesquisa tem o objetivo elaborar, 

aplicar e avaliar os resultados de uma sequência didática, e as implicações dessa 

proposta de ensino.  

Os professores envolvidos na pesquisa se comprometem em evitar qualquer 

tipo de desconforto que possam surgir, deixando bem claro que você poderá permitir 

ou não que seu (sua) filho (a) participe das etapas da pesquisa, além disso, garantem 

que haverá total sigilo e anonimato dos participantes envolvidos na pesquisa. 

Lembrando que caso não autorize não trará nenhum tipo de desconforto ou 

constrangimento. 

No que diz respeito aos riscos da pesquisa, segundo a Resolução 466/2012 

toda pesquisa com seres humanos envolve risco em tipos e gradações variados. 

Acreditamos que a pesquisa que pretendemos desenvolver irá causar riscos mínimos, 

pois os estudantes não serão avaliados em relação a sua capacidade de raciocínio. 
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Desta forma os mesmos não sofrerão danos morais e nem intelectuais, uma vez que o 

objetivo de nossa pesquisa é avaliar a metodologia aplicada. Mesmo que este trabalho 

cause algum constrangimento, timidez ou qualquer outro tipo de risco serão tomados 

todos os cuidados para minimizá-los e garantir a proteção dos participantes oferecida 

pelo Sistema CEP/CONEP, sustentada na resolução acima citada. Nesse sentido, 

destacamos ainda que os resultados da pesquisa compensam os riscos que, 

eventualmente, possam acontecer. Apesar disso, você tem assegurado o direito a 

ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer danos eventualmente produzidos 

pela pesquisa.  

Os benefícios da pesquisa é promover uma melhor interligação entre ensino e 

aprendizagem dos conteúdos de Biologia. 

No desenvolvimento desta pesquisa serão feitas observações, entrevistas aos 

(às) alunos (as), bem como a retirada de fotos que se façam necessárias e/ou 

gravação de depoimentos sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Para que seu (sua) filho (a) possa participar deste estudo, você deverá 

autorizar e assinar este termo de consentimento. Você e seu (sua) filho (a) não terão 

nenhum custo, nem receberão qualquer vantagem financeira. Além disso, seu (sua) 

filho(a) tem assegurado o direito a ressarcimento ou indenização no caso de quaisquer 

prejuízos produzidos pela pesquisa.  A participação de seu (sua) filho (a) é voluntária e 

caso você não autorize a participação dele(a) não haverá qualquer penalidade ou 

modificação na forma em que ele(a) será atendido(a) pela professora.  

Quando a pesquisa chegar ao fim, os resultados estarão à sua disposição. As 

atividades utilizadas na pesquisa ficarão arquivadas com o pesquisador responsável 

por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este Termo de 

Consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma cópia será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será dada a você. 

Qualquer dúvida que você venha a ter em qualquer etapa da pesquisa poderá 

ser esclarecida pelos professores nos contatos que estão logo abaixo ou mesmo no 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESB no endereço abaixo. O CEP é um órgão 

que avalia as pesquisas quanto aos cuidados dirigidos aos (às) participantes para 

manter sua integridade e segurança. 

 

Atenciosamente,  

 

Luis Fernando Chagas Sobrinho e Guadalupe Edilma Licona de Macedo 
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CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO 

 

 

Eu, ___________________________________________________, autorizo 

espontaneamente o convite para a participação de 

________________________________________ na pesquisa intitulada “AVALIAÇÃO 

DE UMA PROPOSTA EDUCATIVA PARA A CONSERVAÇÃO DA MATA 

ATLÂNTICA”, sob a responsabilidade de Luis Fernando Chagas Sobrinho e da 

Professora Guadalupe Edilma Licona de Macedo da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB – Campus de Jequié). Depois de conhecer e entender os 

objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem como 

de estar ciente da necessidade do uso da minha imagem e/ou do meu depoimento do 

meu(minha) filho(a), AUTORIZO, através do presente termo, a retirada de fotos e 

depoimentos que se façam necessárias para o desenvolvimento da pesquisa. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), 

em favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que 

está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes 

(Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos 

(Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 

3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).  

Declaro que fui devidamente esclarecido(a) quanto os objetivos da pesquisa, aos 

processos aos quais meu(minha) filho(a) será submetido(a) e os possíveis riscos 

envolvidos em sua participação. Os pesquisadores me garantiram esclarecer qualquer 

dúvida que eu venha a ter durante a realização da pesquisa e o direito de retirar minha 

autorização da participação de meu(minha) filho(a) em qualquer momento, sem que a 

minha desistência implique em qualquer prejuízo à mim e a ele(a), sendo garantido 

que ele(ela) não será identificado(a) e sua participação neste estudo não nos trará 

nenhum benefício nem prejuízo econômico. 

Assim, declaro que autorizo o(a) meu(minha) filho(a) em participar desse estudo. 

Recebi uma cópia deste Termo de Consentimento e me foi dada a oportunidade de ler 

e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

____________________, _______ de __________________ de 20_____ . 

Assinatura do responsável. 

 

Assinatura: __________________________________________ 
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COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Eu conversei sobre as questões acima apresentadas com cada pai/responsável dos participantes 

menores do estudo. É minha intenção que cada indivíduo entenda os desconfortos, benefícios e 

obrigações relacionadas a esta pesquisa. 

 

 

________________________________________  Jequié-BA      Data: __/__/__ 

  Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

Para maiores informações, entrar em contato com:  

 

 

Luis Fernando Chagas Sobrinho. E-mail: luisf_58@hotmail.com   

Guadalupe Edilma Licona de Macedo. E-mail: gmacedo_3@yahoo.com.br  

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB – CEP/UESB  

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

CAP - 1º andar 

Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: Jequiezinho 

CEP: 45.206-510  

Jequié – Bahia  

Telefones: (73) 3528-9727 / 9600  

Home page do CEP/UESB: www.uesb.br/cep 

Endereços eletrônicos: cepuesb.jq@gmail.com ou cepjq@uesb.edu.br 
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APÊNDICE D – Questionário Diagnóstico 

 

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO 

1. Identidade Pessoal 

1.1 Idade _______  1.2 Sexo      (   ) Feminino  (   )   Masculino 

 

2. Você já ouviu falar da Mata Atlântica? 

 

(      ) Sim     (       ) Não 

 

3. Se já ouviu falar, discorra sobre tudo o que você sabe sobre a Mata Atlântica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Para você o que é Conservação? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Você acha que é possível conservar a Mata Atlântica?  Por que? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Quais as soluções você sugere para conservar a Mata Atlântica? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Para você o que é Meio Ambiente? Justifique 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Questionário – Aula de Campo 

 

 QUESTIONÁRIO – AULA DE CAMPO  

 

1. O que você observou ao longo da aula de campo? Você acha que o local em que 

tivemos a aula de campo é conservado? Explique. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Havia alguma planta ou animal que você conhece? Comente 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Você acha que através da aula de campo, onde se pode ter um contato maior 

com a Mata Atlântica faz com que você pense em conserva-la? Justifique 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Você acha que o fato de a aula campo ter ocorrido após a aula teórica em sala de 

aula ajudou você a compreender melhor sobre a Mata Atlântica e a sua Conservação? 

Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Você acha que é importante haver aula de campo? Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Comente sobre o que você gostou e o que você não gostou durante a aula de 

campo. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Questionário Final 

 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

1. Nome_______________________________________________________ 

 

 

2. Antes das aulas realizadas você já sabia que Jequié encontra-se em uma área de 

transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga? 

 

(       ) Sim     (         )  Não 

 

3. Discorra sobre tudo o que você sabe sobre a Mata Atlântica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

4. Depois das aulas e atividades realizadas, defina o que é Conservação? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5. Você acha que é possível conservar a Mata Atlântica?  Por quê? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Quais as soluções você sugere para conservar a Mata Atlântica? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Textos trabalhados em sala de aula 

 
 

Texto 1 
 

NOVA ESCOLA 
 

Onde podemos encontrar a Mata Atlântica e como preservá-la? 
 

Para falar da Mata Atlântica, primeiro é preciso entender o que ela é. 
Segundo explica Carolina Mathias, engenheira florestal da Fundação SOS Mata 
Atlântica, "podemos defini-la como um bioma com vários ecossistemas, que 
tem desde mangue até floresta tropical". Ou seja, a Mata Atlântica não é apenas 
aquela floresta atlântica que se vê perto do litoral, mas um bioma ou uma 
junção de ecossistemas com características comuns e com processos ecológicos 
que se interligam.  

Nesse caso, essas características seriam, além da ocorrência geográfica, a 
proximidade com o litoral e as formações florestais em um contínuo, que se 
estende até o cerrado, a caatinga ou os campos. "Outro ponto importante é que 
a Mata Atlântica tem árvores grandes e de dossel contínuo, ou seja, com copas 
que se tocam", diz Carolina Mathias. Esse bioma ainda tem mais de 22 mil 
espécies, quase nove mil delas endêmicas (que só existem nesse bioma), 
superando a biodiversidade da Amazônia. Infelizmente, 383 desses animais e 
plantas estão ameaçados de extinção. A extensão territorial da Mata Atlântica 
também impressiona vai desde o Rio Grande do Sul até o Piauí, cobrindo 17 
estados. Originalmente, ela compunha 15% do território brasileiro, mas hoje só 
restam 7% desse bioma. 

Hoje, a Mata Atlântica ainda pode ser encontrada em quase todo o país 
(menos no Mato Grosso, Maranhão e Região Norte), mas em pequena 
quantidade. A maior concentração está no Vale do Ribeira, em São Paulo. Ao 
todo, existem 860 unidades de conservação da Mata Atlântica no Brasil, que vão 
de pequenos sítios até parques estaduais. Muitos desses parques são abertos à 
visitação e podem ser uma boa forma de conscientizar os alunos da importância 
de preservar o meio ambiente. 

Beatriz Siqueira, coordenadora do projeto Mata Atlântica vai à Escola da 
Fundação SOS Mata Atlântica, conta que existem vários projetos em andamento 
para tentar salvar o que ainda resta do bioma. "O que está sendo feito hoje são 
ações de restauração e replantio de árvores que compõem a flora original da 
mata. Também estão sendo criadas muitas áreas de conservação, 
principalmente em propriedades particulares", diz. A ecóloga ainda explica que 
cada um de nós pode ajudar a manter a floresta em pé com ações do dia-a- dia, 
como economizar água, energia elétrica e diminuir a poluição. "Se cada um de 
nós gastar menos energia, por exemplo, vamos precisar de menos hidrelétricas, 
o que ajuda a manter a mata. Pois para construir uma usina é preciso desmatar 
e inundar uma grande área de floresta", diz Beatriz. 
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 Preservar a Mata Atlântica ainda pode ajudar a diminuir o aquecimento 
global. Isso porque, além da floresta ser responsável por absorver carbono, é 
muito comum no Brasil fazer queimadas para transformar a mata em área de 
agropecuária. E esse tipo de ação é o principal responsável pelas emissões de 
carbono no nosso país. Por outro lado, o aumento da temperatura da Terra 
pode afetar a Mata Atlântica, já que muda as características dos ecossistemas. 
"A maior preocupação é com a fauna. O aquecimento pode matar várias 
espécies", alerta Beatriz. 
 
 
 
Texto 2 
 

 
 

Cresce ameaça à Mata Atlântica 
 
30 Maio 2014 
 

Importante campanha vem sendo conduzida há anos por entidades 

ambientalistas, pela mídia, universidades, empresas e cidadãos para salvar a Mata 

Atlântica, hoje considerada um dos biomas mais ameaçados de extinção em todo o 

mundo. Como resultado, foi aprovada em 2006 a Lei da Mata Atlântica, que deu 

incentivos aos produtores rurais e municípios para a proteção de florestas, foram 

criadas dezenas de unidades de conservação e realizados acordos para ganhar o apoio 

de governos estaduais. Mesmo assim, a devastação prossegue. Como revela o recém 

lançado Atlas de Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, elaborado pela 

Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o 

desmate na área avançou 9% em 2013, o que significa que foram perdidos 23.948 

hectares (239 quilômetros quadrados). 

Este nível é pouco superior ao registrado em 2012 (23.548 hectares). É uma 

tendência decepcionante para todos os que julgaram que a fase de redução drástica 

desse riquíssimo patrimônio de biodiversidade já estivesse praticamente superada em 

razão da existência de dezenas de áreas de preservação permanente (APPs) e de 

reservas particulares de patrimônio natural (RPPNs). A permanecer nesse ritmo, o 

grande temor é de que, em futuro não muito distante, só permaneçam intocadas as 

áreas do bioma muito montanhosas ou de difícil acesso. 
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O estrago teria sido maior se alguns Estados, como São Paulo e o Rio de Janeiro, 

não tivessem aperfeiçoado a fiscalização para conter a derrubada de árvores e as 

queimadas na pequena faixa que lhes resta da Mata Atlântica, além das medidas para 

dar maior proteção a manguezais e restingas. A situação é muito mais preocupante nos 

Estados de Minas Gerais, Piauí, Bahia e Paraná. Minas, com 8.437 hectares destruídos, 

lidera esse triste ranking, pelo quinto ano consecutivo, evidenciando quanto ainda 

prosperam a atividade de madeireiras e a queima de florestas para obtenção de carvão 

para abastecer siderúrgicas, em flagrante desrespeito à lei. 

Como informou ao Estado (27/5) a diretora executiva da SOS Mata Atlântica, 

Márcia Hirota, depois da edição do Atlas de 2012 a entidade negociou uma moratória 

com o governo mineiro, pela qual as autoridades estaduais se comprometeram a não 

conceder licenças para supressão da vegetação nativa do bioma e a revisar autorizações 

anteriores. Isso pode ter impedido que a devastação fosse maior, mas não acabou com 

as irregularidades, como afirmou o promotor Carlos Eduardo Ferreira Pinto, 

coordenador das procuradorias de Meio Ambiente de Minas. 

Existem ou foram criadas brechas na malha burocrática em proveito de 

proprietários de terras ou indivíduos inescrupulosos em busca de lucros fáceis. Ferreira 

Pinto relatou o caso de uma fazenda que suprimiu 8 mil hectares de mata nativa, sem 

estudo de impacto ambiental. Isso foi feito com base em uma autorização irregular 

para "abrir" picadas na mata fechada. O corte de árvores, que deveria ser pouco 

significativo, foi o pretexto para uma extensa derrubada. 

Além de artimanhas ilegais como essa, motivo de várias ações já ajuizadas pelo 

Ministério Público, há evidente falta de fiscalização. A Secretaria do Meio Ambiente de 

Minas admite que há dificuldades para que seus fiscais atuem em áreas distantes da 

capital, onde existem remanescentes da Mata Atlântica. É uma desculpa esfarrapada. 

Não só aquele Estado tem investido pouco nessa área, como o Atlas não faz menção à 

colaboração que poderia prestar o Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente 

(Ibama), que coloca o bioma entre suas prioridades. 

O Atlas deixa claro que é urgente uma ação concentrada dos governos 

estaduais e federal para deter a investida sobre a Mata Atlântica. Além de seus vilões 

tradicionais, o ecossistema está também sendo ameaçado pela pressão da cultura da 

soja. Isso ocorre, segundo Márcia Hirota, com o avanço da soja no sudoeste do Piauí, 

onde o Cerrado se encontra com a Mata Atlântica.  
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Texto 3 

 

 

Desmatamento da Mata Atlântica avança 9% 
 

Levantamento mostra ranking de devastação com dados mais recentes, de 
2012 e 2013, e a situação em 3.429 municípios 
 

O desmatamento da Mata Atlântica aumentou 9% no Brasil em 2012 e 2013, em 
comparação com os dois anos anteriores, de acordo com a Fundação SOS Mata 
Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Um levantamento, 
divulgado nesta quarta-feira, 17, fornece um ranking de desmatamento com os dados 
mais recentes sobre a situação em todos os 3.429 municípios com o bioma. 

O município de Manoel Emídio, no Piauí, lidera o ranking, com 3.134 hectares 
devastados. Dos dez municípios que mais destruíram a Mata Atlântica no período, 
cinco estão em Minas-  Estado que liderou o ranking por cinco anos consecutivos, de 
acordo com o estudo. 

Segundo Marcia Hirota, diretora da SOS Mata Atlântica, além do ranking de 
desmatamento, o relatório “Atlas dos Municípios da Mata Atlântica” traz também 
informações sobre os municípios que mais perderam floresta nativa nos últimos 13 
anos e revela lugares mais conservados. “O objetivo é levar informação às autoridades 
locais, às prefeituras, ao Ministério Público e ao cidadão, que pode contribuir 
denunciando o desmatamento”, disse. Ela ressalta que os municípios da Mata Atlântica 
se distribuem por 17 Estados e concentram 145 milhões de habitantes. 

De acordo com o relatório, os municípios paulistas que mais desmataram foram 
Ribeirão Pires (21 hectares), Apiaí (20 hectares) e Suzano (18 hectares). Os mais 
conservados são Ubatuba, Ilhabela ambos 
com 86% da área de vegetação natural preservada e São Sebastião, com 85%. Entre os 
principais desmatadores, o segundo lugar também ficou com o Piauí: a cidade de 
Alvorada do Gurguéia desmatou 2.491 hectares. 

Contraste. Além dos dois municípios com mais desmatamento no País Manoel 
Emídio e Alvorada do Gurguéia , 
o Piauí tem também  os dois municípios mais conservados, Tamboril e Guaribas, com 
96% da vegetação original. Em terceiro e quarto lugares no ranking dos que mais 
desmataram estão os municípios mineiros de Águas Vermelhas e Ponto dos Volantes, 
com 843 e 720 hectares de floresta suprimida, respectivamente em 2012 e 2013. 

Mas Minas Gerais também tem os dois municípios mais conservados do 
Sudeste, Santana de Pirapama e Buenópolis, ambos com 88% da vegetação natural 
intacta. 

No período entre 2000 e 2013, as cidades mineiras de Jequitinhonha, com 8.685 
hectares de vegetação suprimida, e Águas Vermelhas, com 6.231 hectares, foram as 
campeãs nacionais de devastação da Mata Atlântica. Os dados para o estudo foram 
obtidos a partir de imagens geradas pelo sensor OLI, do satélite Landsat 8, com o 
monitoramento de remanescentes florestais em áreas maiores do que três hectares. O 
Atlas da Mata Atlântica monitora o bioma há 28 anos. 
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Texto 4 

 

 
 

Cinco mamíferos são extintos da Mata Atlântica 

Mesmo grandes remanescentes estão sendo incapazes de manter a biodiversidade. Sem 

proteção efetiva que impeça a entrada de pessoas, a pressão histórica e atual de 

caçadores diminui os benefícios de ter uma área remanescente grande com uma 

floresta relativamente intacta, explica o biólogo Carlos Peres, da Universidade East 

Anglia, que liderou a pesquisa publicada na revista PLoS ONE. 

O trabalho inventariou 18 espécies de mamíferos em 196 fragmentos ao longo da Mata 

Atlântica, o bioma mais ameaçado, que já perdeu cerca de 90 % da cobertura original. 

Mais de 205 mil km de estradas foram percorridos. Os pesquisadores descobriram que 

cinco delas tinham sido totalmente ou virtualmente extintas numa escala regional: 

queixada, onça-pintada, anta, muriqui e tamanduá-bandeira. E observaram que o fator 

que fez mais diferença para a manutenção da biodiversidade foi uma proteção efetiva 

da área. Isso ficou claro quando compararam fragmentos de tamanhos parecidos em 

que a diferença entre era o nível de proteção – os mais protegidos tinham mais animais. 

E falar em proteção significa não apenas criar unidades de conservação. Em muitos 

casos elas existem, mas não estão implementadas nem têm segurança, sendo incapazes 

de impedir, por exemplo, a entrada de caçadores ou madeireiros. “Apenas cinco dos 

remanescentes investigados eram protegidos na prática e foram os que apresentaram 

as maiores taxas de retenção de espécies”, diz Peres. 

A situação se mostrou mais crítica nos fragmentos da Mata Atlântica na porção oeste 

do Nordeste, onde há menos unidades de conservação. “A disponibilidade de proteína 

animal nessa região é baixa, por conta das altas taxa de densidade demográfica na zona 

rural. A economia de muitas casas de baixa renda é subsidiada por um padrão de caça 

que varia de recreativo à subsistência. Só a fauna relativamente tolerante a essa pressão 

persiste”, conta Peres. 

Muitas espécies de mamíferos desapareceram até do folclore. “Ninguém nunca viu um 

muriqui ou um tamanduá-bandeira. Naquele caso, as reservas já chegariam atrasadas”, 

complementa Gustavo Canale, primeiro autor do artigo, que fez a pesquisa para seu 

doutorado na Universidade de Cambridge (Inglaterra). “Mesmo se existirem 

populações muito isoladas, elas estão tão reduzidas que já não são mais viáveis”, diz o 

biólogo, professor da Universidade Estadual de Mato Grosso. “A gente vê aquela mata 

bonita, acha que tem bicho, mas a verdade é que são florestas vazias.” 

Entre janeiro de 2004 e janeiro de 2006, ele, Peres e colegas entrevistaram 8.846 pessoas 

que viviam no entorno dos remanescentes florestais havia pelo menos 15 anos. Tinham 

intimidade com a mata. Em muitos casos eram caçadores ou madeireiros, apesar de 

ninguém se declarar como tal. “Todo mundo fala que come a carne daqueles bichos, 

mas ninguém admite que caça”, conta Canale. 
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A análise mostrou uma taxa impressionante de extinções locais na fauna de mamíferos. 

De 3.528 populações possíveis de existir nos 196 fragmentos, 767 foram contabilizadas. 

Os remanescentes retinham 3,9 das 18 espécies investigadas. 

(O Estado de São Paulo) 

 

 

Texto 5 

 

 

 

 

Devastação cai 24% na Mata Atlântica 

 
FÁBIO DE CASTRO - O ESTADO DE S. PAULO  

 

Estudo da SOS Mata Atlântica e do Inpe mostra que Piauí, Minas Gerais e Bahia 
foram os Estados que mais desmataram a floresta 
 
O desmatamento da Mata Atlântica teve uma queda de 24% no período de 2013 
a 2014 em relação ao período anterior, de acordo com o Atlas dos 
Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, estudo divulgado nesta quarta-
feira, 27, pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). 
 
O estudo indica que o desmatamento foi de 183 km² nos remanescentes 
florestais dos 17 Estados abrangidos pelo bioma, no período de 2013 a 2014. No 
período anterior, a devastação havia chegado a cerca de 240 km². Os Estados 
que mais desmataram foram o Piauí (56,2 km²), Minas Gerais (56 km²) e Bahia 
(46 km²). Ainda assim, em relação ao período anterior, os três Estados 
registraram redução de 15%, 34% e 2%, respectivamente. O Estado de São Paulo 
é o sétimo maior desmatador (0,6 km²), com uma redução de 34% em relação a 
2012-2013. 
 
De acordo com Marcia Hirota, diretora executiva da Fundação SOS Mata 
Atlântica, a redução do desmatamento do bioma ocorre depois de dois anos 
seguidos de alta. "É uma ótima notícia, principalmente porque identificamos 
novos espaços que tendem ao desmatamento zero, ou seja, uma supressão da 
vegetação abaixo de um quilômetro quadrado", afirmou. 
 
Segundo Marcia, as pressões da sociedade e o cumprimento da legislação 
ajudaram a diminuir a devastação do bioma. "Agora que muitos Estados 
conseguiram brecar o desmatamento, temos que começar a recuperar a Mata 
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Atlântica. Isso tem que ser feito em associação com a recuperação de matas 
ciliares, principalmente no Sudeste, para que se possa reverter a situação 
hídrica precária da região", disse. 
 
Ela explica que, embora São Paulo esteja se aproximando do desmatamento 
zero, as áreas remanescentes ainda são muito pequenas. "Temos que continuar a 
mobilização para recuperar essas áreas em especial as que têm ligação com 
reservatórios de água. A região da Cantareira, por exemplo, tem apenas 21,5% 
da sua cobertura florestal original", disse. Em todo o Brasil, os remanescentes da 
Mata Atlântica correspondem a 12,5% da cobertura original. 
 
Regiões. Segundo o estudo, apenas seis Estados apresentaram desmatamento 
acima de um quilômetro quadrado: Piauí, Minas Gerais, Bahia, Paraná, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul. Ainda assim, em cinco deles houve redução do 
desmatamento em relação ao período anterior. A exceção é Santa Catarina, que 
teve um aumento de 3%. 
No Piauí, que está em primeiro lugar na devastação da Mata Atlântica, um 
único município, Eliseu Martins, foi responsável por 23% do total dos 
desflorestamentos observados no período, com cerca de 43 km². Pelo segundo 
ano consecutivo o Atlas aponta um padrão de desmatamento alto no sul 
piauiense, onde se concentra a produção de grãos do Estado.  No período 2012-
2013, foram desmatados 66,343 km² em municípios da mesma região. 
 
"No Piauí, assim como na Bahia, que é o terceiro no ranking do desmatamento, 
o que está acontecendo é uma forte pressão na área de fronteira entre a Mata 
Atlântica e o Cerrado. O avanço da soja está acabando como Cerrado e o 
desenvolvimento nessas áreas também vem fazendo pressão sobre a Mata 
Atlântica", explicou Marcia. 

 

 

 

 

 

 

 


