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Resumo 43

Conhecendo a mata atlântica na Serra do Ibitipoca, Minas Gerais: a educação
ambiental como estratégia de conservação do meio ambiente
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Conceição do Ibitipoca-MG, localizada na base da Serra do Ibitipoca onde se situa o
Parque Estadual do Ibitipoca, possui paisagens heterogêneas e fragilidade biológica. O
bioma da região é a Mata Atlântica, predominando os campos rupestres com espécies
endêmicas e ameaçadas de extinção. Tanto os ecossistemas, como a cultura e os modos
de vida da população estão ameaçados devido aos diferentes usos do solo relacionados
ao  turismo  e  a  ausência  de  informações  ambientais  pela  comunidade.  Infraestrutura
precária,  descaracterização da cultura,  queimadas criminosas e  lixo  são os  principais
problemas  encontrados.  A  pesquisa  teve  como  objetivo  desenvolver  atividades  de
educação  ambiental  de  forma  dinâmica,  aproximando  os  alunos  da  escola  municipal
Padre Carlos de suas realidades através de conhecimentos acadêmicos sobre a Serra do
Ibitipoca, desenvolvendo a consciência crítica e o sentimento de pertencimento ao meio
onde vivem. O maior desafio foi a participação dos professores junto às atividades na
tentativa de aproximá-los da interdisciplinaridade, e levar aos alunos questionamentos a
respeito  do  consumo, devido  à  ausência  de  acesso a  recursos  básicos por  muitos. A
pesquisa foi  realizada na escola e no Multimeios, local público ao lado da escola, em
horários letivos no turno da tarde entre abril e dezembro de 2016, participando 33 alunos
do ensino fundamental II, divididos em dois grupos. O primeiro com 19 alunos do 6º e 7º
ano e o segundo com 14 do 8º e 9º ano. As atividades foram divididas em sete etapas:
aplicação  de  questionário  antes  das  atividades  e  palestra;  conhecendo  a  fauna;
conhecendo a flora; recursos hídricos; consumo e lixo; aplicação do questionário após
atividades;  e  jornal  ambiental.  A percepção dos alunos sobre a Serra  do Ibitipoca foi
levantada em dois questionários quali-quantitativos antes e após atividades, contendo 12
questões. Entre elas, na questão “o que faz parte do meio ambiente?”, 74% dos alunos
citaram  os  elementos  naturais (cachoeiras,  rios,  matas  e  animais)  e  27%  incluíram
outros elementos (homem,  cidades  e  favelas).  Após  as  atividades,  os  alunos  citaram
respectivamente  80 e  60%  os elementos  acima. Na questão “cite  3  animais  da  mata
atlântica”, primeiramente 62% das citações referem-se às espécies da mata atlântica de
uma forma geral e 50% da fauna específica dos campos rupestres. Após as atividades,
citaram 87,5  e  71% respectivamente.  Na  questão  “cite  3  plantas  da  mata  atlântica”,
primeiramente 60% das citadas são da mata atlântica e 52% da flora local. Pós atividades
72 e 61% respectivamente. Sobre a questão “escolha problemas ambientais locais”, entre
8 opções, 73% citaram lixo, 76% desperdício de água e 52% queimadas. Posteriormente
manteve-se a porcentagem do desperdício de água, as queimadas aumentaram para 55%
e o desperdício de energia saltou de 39 para 52%. Percebeu-se aumento na interação do
homem com a natureza, percepção de problemas e maior conhecimento das espécies
nativas da região. O jornal ambiental foi elaborado e distribuído na região como forma de
divulgação dos resultados e proposta de sua continuidade pelo corpo escolar e afins.
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