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RESUMO 
 

 As cidades contempladas com Unidade de Conservação (UC) possibilitam 
aos habitantes locais visitas mais frequentes e, portanto, mais oportunidades de 
interação com os elementos naturais contidos nesses ambientes. Estudos anteriores 
constataram que estudantes/crianças acompanhados por professores são os 
principais visitantes de UCs. Nesse sentido, surge um questionamento: se 
estudantes de ensino fundamental têm mais oportunidades de interagir com os 
elementos naturais por serem mais frequentes nas visitas à UCs, teriam eles a 
percepção voltada para a conservação desses ambientes e/ou dos elementos que o 
compõem? Partindo desse questionamento temos por objetivo principal analisar a 
percepção ambiental dos estudantes de ensino fundamental que visitaram o Parque 
Municipal da Matinha (PMM), Unidade de Conservação localizada no município de 
Itapetinga-Bahia. Nossos objetivos específicos são: caracterizar o PMM; verificar a 
existência de programas de EA implantados no parque; analisar o objetivo das 
visitas das crianças ao parque com as professoras e avaliar as atitudes ambientais 
das crianças. Participaram da pesquisa 58 crianças de duas escolas municipais 
localizadas em Itapetinga-Bahia. Além das crianças, participaram também as duas 
professoras que conduziram as crianças nas visitas bem como os funcionários do 
parque. Para acessar a percepção das crianças foi utilizado além do desenho e 
narrativa da criança de seu próprio desenho, uma entrevista sobre sua visita ao 
parque; para analisar suas atitudes ambientais utilizamos a escala NEP. Os grupos 
focais foram estratégias fundamentais para minimizar as limitações dos desenhos e 
da escala NEP. Com as professoras e funcionários foram realizadas entrevistas 
semi-estruturadas. Observamos na caracterização do PMM que seu potencial como 
um instrumento de sensibilização dos estudantes foi pouco explorado provavelmente 
devido à inexistência de uma sistematização da EA nesse ambiente. Apesar disso, 
as crianças demonstraram conhecer a diversidade faunística do PMM, entretanto se 
faz necessárias intervenções que visem estimular suas percepções acerca da 
vegetação da Mata Atlântica, a qual foi referida por elas como “natureza”, “floresta” 
ou ainda “floresta Amazônica”. De forma geral, as características do PMM foram 
reveladas com clareza nos desenhos dos estudantes, pois eles o projetaram em 
suas obras enfatizando os elementos da forma como estão distribuídos e acessíveis 
à sua percepção. Ao analisarmos o tipo de interação estabelecida entre a pessoa e 
o ambiente notamos uma tendência das crianças ao biocentrismo. No que se refere 
às atitudes ambientais dos estudantes, a média alcançada com a aplicação da 
escala NEP (3,77) sugere que os discentes têm atitudes favoráveis em relação à 
conservação do ambiente. Diante do exposto, acreditamos que estes resultados 
possam auxiliar os administradores do PMM e demais envolvidos em sua gestão a 
desenvolverem estratégias para um melhor aproveitamento do parque buscando 
sensibilizar os estudantes e demais visitantes acerca da importância do PMM não 
apenas como área de lazer e pesquisa cientifica, mas como uma UC e sua 
importância para a manutenção da biodiversidade. Também acreditamos que os 
resultados possam servir de subsídio para as professoras desenvolverem 
estratégias educativas que possibilite as crianças aprimorarem suas percepções e 
atitudes acerca da conservação dos elementos e ambientes naturais. 
 
Palavras-chave: Criança. Percepção de ambientes naturais. Atitudes ambientais. 
Unidade de Conservação. Educação Ambiental 
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ABSTRACT 
 
 

 The cities with Conservation Unit (UC) opportunity the people locals visits 
more frequent and therefore more opportunities to interact with the natural elements 
contained in these environments. Previous studies have found that students /children 
accompanied by teachers are the main visitors of UCs. In this direction, there arises 
a question: if elementary students have more opportunities to interact with the natural 
elements by more frequent visits to the UCs, they have the perception toward the 
conservation of these environments and / or elements that compose? From this 
question we have as main objective to analyze the environmental perception of 
elementary students who visited the Municipal Park Matinha (PMM), Conservation 
Unit located in the municipality of Itapetinga- Bahia. Our specific objectives are to 
characterize the PMM; to verify the existence of EA programs implemented in the 
park; to analyze the objective of the visits the children to the park with teachers and 
to evaluate environmental attitudes of children. Participated in the study 58 children 
from two public schools located in Itapetinga-Bahia. Beyond children, the two 
teachers leading children on visits and the staff park also participated. To access the 
perception of children was used beyond drawing and narrative of the child of his own 
drawing, an interview about his visit to the park; to analyze their environmental 
attitudes used the NEP scale. The focus groups were key strategies to minimize the 
limitations of the drawings and the NEP scale. With the teachers and staff were used 
semi-structured interviews. Observed in the characterization of PMM that its potential 
as a tool to awareness students has been little explored, perhaps due the lack of 
systemization of EA in this environment. Nevertheless, the children demonstrated to 
know the faunal diversity of the PMM however is necessary interventions aimed at 
stimulating their perceptions of the vegetation of the park, which was referred to by 
them as "nature", "forest" or "Amazon forest". In general, the characteristics of the 
PMM were revealed clearly in the drawings, because they designed it in his works 
emphasizing the elements the park how are distributed and accessible to their 
perception. Analyzing the type of interaction established between the person and the 
environment we noticed a tendency of children to biocentrism. Regarding 
environmental attitudes of students, the average achieved with the application of 
NEP (3.77) scale suggests that students have favorable attitudes toward 
environmental conservation. The practice of schools to conduct students to the PMM 
in order to approach the theoretical knowledge into practice perhaps influenced 
perceptions and environmental attitudes of children positively. However studies are 
needed to verify if the perceptions and environmental attitudes of elementary school 
students, favorable to biodiversity conservation, are significantly influenced by their 
experiences in these educational institutions.  
COLOCAR TRADUÇÃO 
 
Keywords: Child. Perception of natural environments. Environments attitudes. 
Conservation Unit. Environmental Education 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Com a intensificação das atividades humanas, principalmente através da 

urbanização e industrialização, os ambientes naturais foram restringidos a 

fragmentos de biomas em várias áreas no planeta. Devido a intervenções legais que 

estabeleceram limites para a exploração desses ambientes, em meados do século 

XIX, ainda existem áreas naturais com diversidade biológica em nosso meio. Em 

decorrência dessas pressões, a relação entre o ser humano e o ambiente natural 

passou a ser tema de discussão em áreas de conhecimentos distintas. Na geografia 

humanista assim como na psicologia ambiental, o ser humano é visto como um 

elemento que interage com os elementos naturais adequando-os às suas 

necessidades e o ambiente, através de suas propriedades, influencia as ações da 

pessoa. Pesquisas empíricas comprovaram que as interações entre os humanos e 

os ambientes naturais são importantes para o desenvolvimento cognitivo e também 

para aliviar tensões provocadas pelos ambientes urbanizados, entretanto o contato 

da pessoa com ambientes naturais tornou-se pouco frequente devido, entre outros 

fatores, a distância geográfica. Esse fator não se aplica a cidades que foram 

contempladas com fragmentos de biomas protegidos mediante intervenções legais, 

definidos como Unidades de Conservação (UC).  

 As cidades que têm UCs possibilitam aos habitantes locais visitas mais 

frequentes e, portanto, mais oportunidades de interação com os elementos naturais 

contidos nesses ambientes. Nessas oportunidades, a pessoa poderá estabelecer 

uma relação harmônica com os animais e a vegetação e, dessa forma, desenvolverá 

vínculos com o lugar, independente disso, sua percepção do ambiente natural é 

ampliada, possibilitando o indivíduo desenvolver atitudes em prol da conservação da 

biodiversidade. Estudos anteriores constataram que estudantes acompanhados por 

professores são os principais visitantes de UCs. O que poderia estar motivando a 

visitação desse grupo? Com base nos estudos que citaremos mais adiante, os 

professores utilizam UCs como instrumento para aulas práticas, devido às 

características desses ambientes e o seu potencial em estimular os estudantes. É 

notório o potencial do ambiente natural em estimular a pessoa a interagir com os 

elementos que o compõe, mas o que de fato atrai as escolas?  

 Programas de Educação Ambiental (EA), por Lei, devem ser implantados em 

UCs, em âmbito nacional (BRASIL, 1999). Parques zoológicos são UCs bastante 
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visitadas por escolas. Seria então os programas educativos implantados em parques 

zoológicos a principal motivação das escolas em visitá-los? Se estudantes têm mais 

oportunidades de interagir com os elementos naturais em parques zoológicos, por 

serem mais frequentes nas visitas, teriam eles a percepção voltada para a 

conservação desses ambientes e/ou dos elementos que o compõem?  

 Nessa direção temos por objetivo principal analisar a percepção ambiental de 

estudantes do ensino fundamental que visitaram o Parque Municipal da Matinha 

(PMM), localizado no município de Itapetinga, Bahia, no ano de 2012, último ano que 

o parque esteve aberto à visitação pública e também o ano em que foi elaborado o 

projeto de EA do parque. Nossos objetivos específicos são: caracterizar o PMM, 

verificar a existência de programas de EA implantados no PMM, analisar os 

objetivos das visitas dos estudantes ao PMM com a escola, descrever a percepção 

ambiental dos estudantes e avaliar suas atitudes ambientais. 

 O que motivou a construção desse trabalho foram às próprias experiências da 

pesquisadora, visto que é moradora da cidade de Itapetinga e conhece o PMM 

desde sua infância, inclusive suas primeiras visitas foram conduzidas pela escola. 

Mas a justificativa da elaboração desta pesquisa se deve ao fato do PMM ser o 

único zoológico no interior da Bahia e, portanto, bastante visitado principalmente 

pela população local, especificamente por escolas de ensino fundamental.  

 No PMM encontra-se um fragmento de Mata Atlântica, ainda conservado 

certamente por estar dentro da área do parque. Com base em informações do site 

do SOS Mata Atlântica em 2014, esse bioma atualmente está reduzido a 8,5% de 

remanescentes florestais acima de 100 hectares do que existia antes da chegada 

dos colonizadores e, somando os fragmentos de florestas nativas acima de 3 

hectares, que é o caso do PMM que possui aproximadamente 10 hectares, restam 

apenas 12,5%. Nessa direção, mais atenção deve ser dada ao PMM. 

 Este trabalho está organizado em itens temáticos. No segundo item 

apresentamos a revisão de literatura trazendo algumas pesquisas anteriores sobre a 

proteção de áreas naturais no Brasil, atividades educativas nesses ambientes bem 

como uma breve discussão sobre percepção e atitudes ambientais. No terceiro item 

descrevemos o método adotado para alcançarmos os objetivos aqui propostos. No 

item capítulo apresentamos os principais resultados encontrados e por fim, no item 

capítulo, as considerações finais. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Ambientes naturais protegidos no Brasil 

 

 Orientados por concepções antropocêntricas, os humanos provocaram a 

redução de vários biomas no planeta ao longo de anos. Essa concepção é 

alimentada pela crença de que os recursos naturais são inesgotáveis e que a ciência 

e a tecnologia solucionarão todos os problemas da humanidade. Conceber o 

ambiente a partir de sua utilidade em detrimento das demais formas de vida gerou 

vários problemas ambientais colocando em risco de vida também a espécie humana.  

 Ao perceber a importância da natureza para sua existência e para os demais 

seres vivos, os humanos buscaram meios para conservar o que ainda restava de 

ambiente natural. A estratégia utilizada foi o estabelecimento de limites para 

exploração. Iniciou-se então a delimitação de áreas com importância ecológica e 

notável beleza cênica. O primeiro ambiente natural protegido criado no mundo surgiu 

nos Estados Unidos em 1872, o Parque Nacional de Yellowstone (DIEGUES, 1998). 

No Brasil, o primeiro parque nacional é criado em 1937 no Rio de Janeiro, conhecido 

como Parque Nacional do Itatiaia, nos moldes do primeiro parque criado no mundo 

(ibidem).  

Entende-se por parques uma área de domínio público, dotada de atributos 

excepcionais da natureza a ser preservada de modo a conciliar pesquisas 

científicas, atividades educativas e recreativas com a preservação integral do 

patrimônio natural (BAHIA, 1997). Com base no Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação (SNUC), os parques nacionais, assim como os monumentos naturais, 

refúgios da vida silvestres, reservas biológicas e estações ecológicas estão na 

categoria de UC de proteção integral, cujos objetivos são a manutenção e proteção 

de ecossistemas naturais, sendo admitido apenas o uso indireto dos elementos 

naturais e, portanto, proibidos o consumo, coleta, dano ou destruição desses 

elementos (BRASIL, 2000).  

Além dessa categoria de proteção integral (uso indireto), é definida no SNUC 

a categoria de uso sustentável, na qual se inserem as áreas de relevante interesse 

ecológico, área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva extrativista, reserva 

da fauna, reserva do desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio 

natural. O objetivo básico das UCs nessa categoria, conforme o SNUC é 



18 

 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentado de seus recursos 

naturais (BRASIL, 2000). Esse manejo sustentável também é pontuado no novo 

código florestal (BRASIL, 2012). Na categoria de uso sustentável são permitidos 

coleta e uso dos recursos naturais ou até mesmo comercialização, desde que sejam 

compatíveis com os objetivos da criação da UC (BRASIL, 2000). Dessa forma, as 

UCs, nessa categoria, são definidas como uso direto. Conforme o Decreto de nº 

6.785 de 1997, que aprova o regulamento da Lei nº 6.569 de 1994 do código 

florestal da Bahia, também se enquadram na categoria de uso direto os jardins 

zoológicos, botânicos e zoobotânicos. Nesse Decreto, jardim zoológico é definido 

como uma coleção de animais vivos em cativeiro ou semi-liberdade exposta à 

visitação pública; jardim botânico, uma coleção de plantas vivas expostas à visitação 

pública e jardim zoobotânico seria a combinação das características do jardim 

zoológico com o jardim botânico. 

O primeiro jardim zoológico surge no Brasil em 1895, estruturado dentro de 

uma residência de férias, na periferia da cidade de Belém (SANJAD et al., 2012). 

Essa residência, inserida em um fragmento de floresta Amazônica, foi transformada 

em museu e comportava, além do zoológico, um jardim botânico. Ambos foram 

organizados com o objetivo de serem utilizados para a pesquisa da região 

amazônica (ibidem). Dessa forma, o zoológico e o jardim botânico situado dentro do 

museu, abrigavam exclusivamente representantes da fauna e flora da floresta 

amazônica respectivamente. Segundo os autores, eram exibidos nesse zoológico 

cento e vinte e nove espécies animais, somando um total de trezentos e noventa e 

nove indivíduos. Além de ser considerado o mais antigo do Brasil, o parque 

zoobotânico do museu Goeldi, até o século XX, também era considerado o mais 

importante no território brasileiro (ibidem). 

No que diz respeito aos processos legais, para a obtenção do registro de 

jardim zoológico, os responsáveis pelo empreendimento devem cumprir o que 

dispõe a Lei de nº 7.173/1983 que regulamenta o estabelecimento e funcionamento 

de jardins zoológicos em território brasileiro e também o que é determinado na 

instrução normativa de nº 04 de 2002 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Nesta, são discriminados documentos que 

serão apresentados junto à gerência executiva do IBAMA no estado onde se 

pretende instalar o empreendimento. Os documentos solicitados são: 
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I) requerimento; II) planejamento global, com as características de 
situação e funcionamento, incluindo plantas baixas da área e dos 
recintos, elaborado por profissionais habilitados na forma da Lei, 
observadas as suas especialidades; III) Parecer favorável do órgão 
ambiental estadual, ou municipal quanto à sua localização, com base 
no zoneamento ambiental, uso do solo, destino/tratamento dos 
dejetos sólidos e efluentes líquidos provenientes desses 
empreendimentos e se existem restrições quanto ao manejo de fauna 
exótica à região conforme previsto na Instrução Normativa 003/99, de 
15/04/99. (BRASIL, 2002).  

 

Em nível estadual, na Bahia, o órgão fiscalizador de zoológicos é o Instituto 

do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) que também estabelece exigências 

para regularização desses ambientes, atuando juntamente com o IBAMA. Após 

parecer favorável aos documentos apresentados, os zoológicos poderão ser 

classificados nas categorias “C”, “B” ou “A”, conforme a instrução normativa do 

IBAMA. Para isso, os administradores dessas UCs precisarão cumprir exigências. 

Os requisitos mínimos para o funcionamento de um zoológico estão na categoria 

“C”, que são: 

 

I) ter a assistência técnica diária no zoológico de pelo menos um 
biólogo e um médico veterinário, devendo estes, apresentarem a 
Gerência Executiva do IBAMA, declaração de estarem assumindo a 
responsabilidade técnica pelo empreendimento, dentro das 
respectivas áreas de competência; 
II) possuir setor extra, destinado a animais excedentes, munido de 
equipamentos e instalações que atendam as necessidades dos 
animais alojados;  
III) possuir um setor destinado a quarentena dos animais;  
IV) possuir instalações adequadas e equipadas, destinadas a 
misteres da alimentação animal;  
V) possuir serviço permanente de tratadores, devidamente treinados 
para o desempenho de suas funções;  
VI) possuir serviços de segurança no local;  
VII) manter, em cada recinto sujeito à visitação pública, uma placa 
informativa onde constem, no mínimo, os nomes comum e científico 
das espécies animais ali expostas, a sua distribuição geográfica e a 
indicação quando se tratar de espécies ameaçadas de extinção;  
VIII) possuir sanitários e bebedouros para o uso do público;  
IX) possuir capacitação financeira comprovada, no caso de 
zoológicos privados;  
X) possuir laboratório para análises clínicas e patológicas, ou 
apresentar documentos comprobatórios de acordos/contratos com 
laboratórios de análises clinicas e patológicas;  
XI) possuir ambulatório veterinário;  
XII) desenvolver programas de educação ambiental;  
XIII) conservar, quando já existentes, áreas de flora nativa e sua 
fauna remanescente, e  
XIV) participar dos programas oficiais de reprodução das espécies 
ameaçadas de extinção existentes no acervo do zoológico (BRASIL, 
2002, art. 3º). 
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Para a classificação do zoológico na categoria “B”, além das exigências 

descritas na “C”, são incluídas: um setor biotério, ter literatura especializada 

disponível para o público e dispor de infra-estrutura permanente de transporte. Na 

categoria “A” deverão ser cumpridas todas as exigências listadas nas categorias “C” 

e “B”. Além dessas, são incluídas:  

 

I) possuir programas de estágio supervisionado nas diversas áreas de 
atuação; II) possuir laboratório próprio para análises clínicas e 
patológicas; III) desenvolver programas de pesquisa, visando à 
conservação das espécies; IV) possuir auditório; V) manter coleção 
de peças biológicas para uso de técnicos e pesquisadores de outras 
instituições; VI) possuir setor de paisagismo e viveiro de plantas; VII) 
possuir setor interno de manutenção, e VIII) promover intercâmbios 
técnicos a nível nacional e internacional (BRASIL, 2002, art. 5º). 

 

 Cumprindo todas as exigências determinadas pelos órgãos fiscalizadores, os 

zoológicos serão abertos a visitação pública. Àqueles que foram criados antes da 

publicação da instrução normativa deverão ser enquadrados às normas vigentes.  

Nessa situação encontra-se o PMM, localizado no município de Itapetinga-Bahia, 

criado pela Lei municipal de nº 528 de 1991 e fechado em 2013 devido às 

pendências junto ao IBAMA e INEMA. Essas pendências serão apresentadas nos 

resultados desta investigação.  

 

2.2 Educação Ambiental em parques zoológicos no Brasil  

 

 Como vimos uma das exigências do IBAMA para o funcionamento de parques 

zoológicos1 é o desenvolvimento de programas de EA.  Antes da publicação da 

instrução normativa de nº 04 de 2002 desse órgão fiscalizador, existiam parques 

com programas educativos regulamentados pela portaria de nº 283 de 18 de maio 

de 1989 do IBAMA (AURICCHIO, 1999). Antecedendo a publicação dessa portaria, 

implantou-se no parque zoológico Quinzinho de Barros, localizado em São Paulo, no 

ano de 1979, o primeiro programa de EA e desde então vários programas de EA 

foram desenvolvidos em parques zoológicos brasileiros regulamentados por 

Portarias, Decretos ou outros meios legais (AURICCHIO, 1999). Desde a publicação 

da Lei 9.795 de 1999, que dispõe sobre a EA e institui a Política Nacional de 

                                                 
1 Parques zoológicos e jardins zoológicos são tratados neste estudo como sinônimos, pois não 

diferem em sua essência, que é exibir animais em cativeiros. 
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Educação Ambiental (PNEA), são estabelecidos objetivos fundamentais para a EA e, 

portanto, programas de EA desenvolvidos a partir dessa data, são orientados por 

esses objetivos. Conforme essa Lei, um dos objetivos básicos da EA é o 

“desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, 

legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos” (BRASIL, 1999, 

art. 5, inciso I).  

Apesar das exigências dos órgãos fiscalizadores e da importância do 

desenvolvimento e implantação de programas de EA, existiam parques zoológicos 

no Brasil que não tinham tais programas. Toledo e Pelicioni (2006) fizeram um 

estudo em São Paulo e verificaram que entre os 29 parques pesquisados, seis não 

tinham programas de EA.  

Barreto, Guimarães e Oliveira (2009) desenvolveram uma pesquisa sobre o 

parque da cidade Governador José Rollemberg Leite, em Aracaju, onde se encontra 

o zoológico da cidade, construído no Morro do Urubu, entre 1975 e 1979, e 

observaram que, apesar da existência de uma escola ecológica e de estar localizado 

dentro de uma área de proteção ambiental, os administradores do parque não 

tinham implantado programas de EA no zoológico. Segundo os autores (BARRETO, 

GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2009), o que ocorria durante as visitas dos estudantes era 

o acompanhamento de uma bióloga que os orientava durante toda a visita, nos dias 

úteis. Aos sábados e domingos, período em que o fluxo de visitantes é maior, não 

existia sequer esse acompanhamento. Por consequência dessa ausência de 

intervenção educativa efetiva que buscasse estimular os visitantes a reagir diante 

dos problemas que afetam negativamente o ambiente, o principal objetivo das visitas 

da maioria dos estudantes (53%) era se divertir, outros (33%) verem os animais e os 

demais vão para conhecer o lugar, não demonstrando preocupações com a 

preservação do parque e sua importância para a conservação da biodiversidade 

(BARRETO; GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2009). 

 Freitas et al. (2007), em seu estudo no PMM, local de estudo desta pesquisa, 

teve por objetivo avaliar a contribuição desse zoológico como instrumento de 

sensibilização dos visitantes. Para isso, entrevistou 100 visitantes escolhidos através 

de uma amostragem não probabilística. Nessa amostra observou que esses 

visitantes, a maioria do município de Itapetinga-Bahia (82%), vêem o PMM como um 

meio de expor animais que não são comuns na região e mais da metade dos 
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entrevistados (52%) foram favoráveis à caça ou compra de animais para o 

zoológico, enquanto 53% afirmaram que visitariam o PMM mesmo que este não 

tivesse animais para expor. Conforme os autores, esses resultados demonstram que 

são necessários programas educativos que visem à sensibilização dos visitantes. 

Programas de EA em parques zoológicos podem ocorrer de várias formas 

como visitas orientadas ou atividades monitoradas em trilhas ou ainda atividades 

realizadas em “escolas, hospitais, destinadas a portadores de deficiência física, 

oficinas de arte e ecologia […]” (AURICCHIO, 1999, p. 8). Além de ser um 

instrumento de EA, trilhas em parques zoológicos possibilitam ao visitante o contato 

mais próximo com a vegetação despertando seus sentidos, sendo também uma 

oportunidade de informação, quando existem placas ou sinalizações com instruções 

que orientem o visitante durante seu percurso na trilha. Conforme Rocha, Barbosa e 

Abessa (2010), diversas atividades educativas e recreativas podem ser 

desenvolvidas nas trilhas, uma alternativa seriam as trilhas interpretativas, pois nelas 

os visitantes têm a oportunidade de interpretar a beleza natural e também fazer uma 

análise a partir dos recursos disponíveis. Dessa forma, nessas trilhas, a paisagem é 

utilizada como recurso didático e através da interpretação, os visitantes poderão ser 

sensibilizados sobre a complexa temática ambiental (ROCHA; BARBOSA; ABESSA, 

2010). 

Além da vegetação, a coleção de animais nesses ambientes também são 

instrumentos educativos, pois eles se tornam temas geradores de discussão 

(AURICCHIO, 1999). Nesse sentido, parques zoológicos podem ser considerados 

uma ferramenta prática para sensibilizar os visitantes no que diz respeito à 

importância da preservação de ambientes naturais e sua biodiversidade, bem como 

sobre as pressões humanas nesses ambientes.  

Os principais visitantes de parques zoológicos são estudantes, 

acompanhados por seus professores (ALMEIDA, 2008; COSTA, 2004; BARRETO; 

GUIMARÃES; OLIVEIRA, 2009; AURICCHIO, 1999), pois esses são espaços 

apropriados para a realização de atividades educativas devido ao seu potencial em 

estimular os sentidos dos discentes, possibilitando que eles façam observações, 

reflitam e construam conhecimentos de forma dinâmica (BARRETO; GUIMARÃES; 

OLIVEIRA, 2009), para isso, é indispensável que os educadores em zoológicos 

empreguem métodos eficientes e adequados que visem o estímulo da atenção dos 
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discentes para que eles façam suas observações, construam conhecimentos e 

reflitam sobre eles (SCHWARZ, SEVEGNANI; ANDRÉ, 2007).  

No que diz respeito a parques zoológicos que preservam o bioma de Mata 

Atlântica, Schwarz, Sevegnani e André (2007) destacam que programas educativos 

aliados a visitas a esses ambientes, poderão desenvolver e ampliar as percepções 

das crianças em relação ao referido bioma. Nesse sentido,  

  

A Educação Ambiental é considerada um importante instrumento para 
minimizar os problemas socioambientais da atualidade e pode 
enriquecer o cotidiano das crianças, sensibilizando, mostrando a 
importância dos ambientes em que vivem, por meio da transmissão e 
das trocas de conhecimentos, do desenvolvimento de atitudes e de 
valores dentro de manifestações voltadas para as ações, para o 
desenvolvimento de competências, mediante práticas responsáveis 
em relação ao meio ambiente e em atuações cotidianas a favor da 
biodiversidade da Mata Atlântica (SCHWARZ, SEVEGNANI; ANDRÉ, 
2007, p. 385). 

  

 Nessa direção, programas de EA em parques zoológicos são indispensáveis 

para que os visitantes percebam e reflitam sobre as condições de vida das espécies 

em cativeiros e os motivos que levam à preservação dessas espécies nesses 

ambientes. Além disso, esses programas são importantes para sensibilizar os 

humanos sobre suas ações danosas às florestas, que geram perda de habitat e dos 

animais que neles ocorrem, comprometendo também a existência da própria espécie 

humana.  

 

 2.3 Percepção ambiental 

 

Como falamos antes, parques zoológicos são ambientes que possibilitam à 

pessoa interagir com diversos elementos naturais. Os animais e a vegetação nesses 

ambientes se tornam instrumentos educativos e, portanto, objetos que deverão ser 

observados. Dessa forma, a pessoa irá extrair informações desses objetos (animais, 

vegetais) através de sua percepção, isso ocorre porque no ambiente existem 

propriedades que possibilitam à pessoa percebê-lo. A essa capacidade de perceber 

o ambiente através de suas propriedades, Gibson (1974) destaca o mundo visual. 

 A concepção apresentada por Gibson (1974) para a percepção parte do 

princípio de que o percepto nunca será determinado completamente pelo estímulo 

físico, pois ele é também algo essencialmente subjetivo, já que depende das 
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experiências do observador e varia de uma pessoa para outra. Nessa perspectiva, o 

indivíduo é autor de sua própria experiência. Ele é um ser ativo que interage com o 

meio, extrai informações desse meio e também é influenciado pelo meio. Llera 

(1992) sinaliza que o caráter ativo da percepção é notado tanto na fisiologia do 

sujeito como na existência de figuras ambíguas, pois a ambiguidade de uma figura é 

resolvida perceptivamente, sua configuração final depende do observador e de suas 

experiências anteriores e não dos dados estimuladores externos, que são ambíguos.  

 Esse caráter ativo da percepção aponta para outra característica, que é a 

seletividade. Por um lado, o ambiente fornece as informações através de estímulos, 

por outro, a pessoa irá selecionar os estímulos que são significativos para ela. Isso 

porque, a seletividade perceptiva não é arbitrária, “as pessoas selecionam 

comumente os traços do ambiente que, por uma ou outra razão, são importantes ou 

significativos para ela, em função, é claro, de suas expectativas, atitudes ou 

experiências passadas da vida” (LLERA, 1992, p.76). O que é importante para ela, 

certamente atrai sua atenção. Para Profice (2010, p. 25), “a atenção seleciona as 

informações ambientais disponíveis na direção da redução da incerteza acerca dos 

elementos e eventos ambientais”.  

 Dentro desse contexto, a percepção é compreendida como um processo da 

atividade humana e como processo, compreende etapas, que segundo Llera (1992, 

p. 78) serão os inputs ou entrada estimular, etapa na qual o indivíduo, em contato 

com o meio, extrai informações do meio através de seus sentidos; posteriormente 

essa informação física é transformada em mensagem ou impulso nervoso, etapa 

definida como transdução sensorial; em seguida, a mensagem transformada em 

impulsos nervosos é encaminhada para os centros superiores do cérebro, etapa que 

corresponde à transmissão e projeção cerebral; e, finalmente a resposta ou 

experiência perceptual, que é o produto da percepção, a resposta do indivíduo ao 

meio no qual interage. 

 

Llera (1992) compara essas etapas do processo perceptivo à teoria da 

informação de forma que a mensagem é codificada em uma fonte (corresponde aos 

inputs, estímulos do ambiente), transmitida através de um canal de comunicação 

(corresponde ao indivíduo) e é decodificada no destino final (corresponde a 

experiência perceptual ou resposta). Entretanto destaca que o indivíduo é ativo e 

pode modificar as propriedades do ambiente e suas respostas também são afetadas 
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pelo meio no qual interage. Nessa direção, a percepção humana é construída “a 

partir de um compromisso ético, ativo com o mundo, e não como uma contemplação” 

(KUHNEN, 2011, p.253). Segundo a referida autora, tomamos consciência do 

mundo através dos nossos sentidos, combinado com nosso sistema nervoso e por 

nossa capacidade de movimento e ação. Nessa direção, os indivíduos são ativos e 

construtores de sentidos e de realidades, pois percebem o espaço e criam imagens 

e sistemas de ação. 

Em suas considerações sobre a percepção do espaço, Tuan (2012) evidencia 

uma relação de apego entre a pessoa e o lugar, originado da experiência com o 

lugar. Nessa sentido, a percepção é determinada também pelos afetos da pessoa 

em relação ao ambiente, concebida de estímulos positivos ou negativos.  

  

2.4 Desenhos como estratégia de acesso a percepção ambiental  

 

 Através do desenho a criança revela sua percepção do ambiente. Utilizado 

como instrumento de pesquisa, ele é de fácil aceitação, pois em geral, as crianças 

gostam de desenhar e se sentem confortáveis na execução dessa tarefa 

(BARRAZA, 1999; RENNIE e JARVIS, 1995 apud SCHWARZ; SEVEGNANI; 

ANDRÉ, 2007). Dessa forma, o desenho se constitui como uma oportunidade ímpar 

para compreender as particularidades da criança e sua maneira de perceber o 

mundo (PROFICE, 2010).  

 Como qualquer outro instrumento metodológico que possui limitações, o 

desenho deve ser acompanhado por outras estratégias para compensar as suas 

limitações. Alguns pesquisadores têm utilizado o desenho combinado com 

comentários escrito pela própria criança (SCHWARZ; SEVEGNANI; ANDRÉ, 2007), 

outros complementaram com entrevistas e observações (MARTINHO e TALAMONI, 

2007) e ainda outros que utilizaram além de entrevistas, fotografias e grupo de 

discussão (PROFICE, 2010; PROFICE et al., 2013).  

 Apresentamos a seguir essas pesquisas e outras semelhantes que utilizaram 

o desenho como estratégia metodológica para analisar a percepção ambiental de 

crianças e também de adolescentes acerca dos ambientes naturais. As pesquisas 

apresentadas aqui serão retomadas nos resultados desta investigação. Conforme 

sinalizado por Profice et al. (2013) as comparações quantitativas com outras 

pesquisas ficam prejudicadas, pois elas utilizam classificações e categorizações 
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próprias. Conforme sugerido pela pesquisadora, utilizaremos os resultados de 

investigações anteriores apenas para observar tendências. 

 Pedrini, Costa e Ghilardi (2010) com o objetivo de analisar as representações 

socioambientais de crianças e adolescentes de 4 a 15 anos em um contexto urbano, 

propuseram a esses participantes a produção de desenhos orientados pelo tema 

“Meio Ambiente”. Os elementos desenhados foram distribuídos em categorias 

(concreto, abstrato, natural, artificial). Os resultados obtidos mostraram que os bens 

concretos apareceram em 94% dos desenhos e os naturais em 75%, ambos 

predominaram em relação às demais categorias. Na categoria “natural”, subdividida 

em fauna, flora, solo, atmosfera e humanos, houve a predominância de seres 

voadores como borboletas 33,3% e algumas espécies de aves 25%; as árvores 

apareceram em 63% dos desenhos, sem frutos; as flores apareceram em 34%; em 

36% dos desenhos apareceram gramas (na categoria solo); o sol foi o elemento 

mais freqüente nos desenhos com 54,4% das ocorrências (na categoria atmosfera) e 

a imagem de humanos apareceu em 45,4% dos desenhos isso significa, segundo 

Pedrini, Costa e Ghilardi (2010), que presença humana não foi representativa, em 

relação ao contexto dos participantes. Com esses resultados os autores concluíram 

que o ambiente percebido é aquele essencialmente visualizado na faixa etária 

pesquisada. 

 Martinho e Talamoni (2007) investigaram as representações sobre o meio 

ambiente de estudantes do Ensino Fundamental em duas escolas públicas em São 

Paulo, uma rural e outra urbana. O tema sugerido para a elaboração dos desenhos 

foi “o Meio Ambiente”. De forma geral, 70% dos estudantes das duas escolas 

percebem o ambiente de um ponto de vista naturalístico e apenas 25% 

representaram o meio ambiente do ponto de vista antropocêntrico. A figura humana 

e os elementos artificiais foram representados por 20% dos estudantes. Em boa 

parte dos desenhos (54%) retrataram florestas, animais, plantas, rios. Em 46%, 

apareceram as preocupações com poluição e extinções de espécies. Para Martinho 

e Talamoni (2007), as representações reveladas nos desenhos das crianças podem 

ter sido influenciadas pela família, pela mídia ou ainda pela religião. 

 Em suas investigações Profice et al. (2013), tiveram por objetivo explorar e 

descrever a percepção ambiental de crianças de escolas municipais localizadas na 

zona-tampão de uma reserva ambiental de Mata Atlântica. Nas análises dos 

desenhos, os pesquisadores encontraram uma média de treze elementos 



27 

 

desenhados por cada criança. Ao dividir o grupo por faixa etária (menor que nove 

anos e acima dessa marca), as crianças mais novas desenharam uma média de 

11,7 elementos enquanto as mais velhas desenharam 14,2 elementos em suas 

obras. Os elementos naturais foram desenhados pela maioria dos participantes. 

Nessa categoria predominou uma vegetação sem especificação de espécies em 

89% dos desenhos e os animais apareceram em 61% das obras, considerado pelos 

pesquisadores como expressivo quando comparados com outras pesquisas 

semelhantes (PROFICE et al., 2013). Por espécie, foram encontrados nos desenhos 

41% de aves, 31% de peixes e crustáceos, 13% de insetos, 8% de mamíferos e 7% 

de répteis e anfíbios. Os animais mais freqüentes foram os silvestres em 92% dos 

desenhos e apenas 8% eram domésticos. 

 A predominância de aves nos desenhos para os pesquisadores (PROFICE et 

al., 2013) pode ser explicada pela presença de aves na área de estudo e/ou pela 

tendência da criança em preencher espaços vazios em seus desenhos com esse 

elemento. Essas observações se estendem também à quantidade de flores 

desenhadas (53%) (PROFICE et al., 2013). Além das aves e das flores, o sol, as 

nuvens, as estrelas, a lua, são considerados também elementos de preenchimento 

nos desenhos, por isso, se fazem presentes na maioria (PROFICE, 2010). A figura 

de humanos ocorreu em 25,8% dos desenhos, considerados também como 

expressivo pelos pesquisadores (PROFICE et al., 2013). Ao analisar a presença de 

humanos por categorias (inexistentes, biocêntricas, antropocêntricas e neutra), 

obtiveram os seguintes resultados: 74,2% inexistente (ausência de pessoas no 

desenho); 1,4% biocêntrica; 2,9% antropocêntricas e 21,5% neutra (inexistência de 

ação humana). Segundo os pesquisadores, os desenhos classificados na categoria 

neutra podem está relacionados à dificuldade da criança em expressar a ação 

humana no desenho, o que não significa que elas não percebam a interatividade 

pessoa-ambiente (PROFICE et al., 2013). Essa seria uma limitação no desenho 

como estratégia de acesso à percepção ambiental, incontornável com outras 

ferramentas metodológicas, por isso ele deve ser sempre acompanhado da narrativa 

da criança (PROFICE et al., 2013). Em suas conclusões, os pesquisadores sinalizam 

que os aspectos valorativos da percepção ambiental do grupo participante tende a 

ser antropocêntricos, pois os elementos vegetais são valorizados como fonte de 

recurso, principalmente alimentar, como exemplo, a presença de frutos nas árvores.  
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 As pesquisas apresentadas reforçam a importância do desenho como 

estratégia para acessar a percepção ambiental de crianças e também de 

adolescentes (até quinze anos), em diferentes contextos ambientais (rural e urbano) 

e alertam que o desenho, assim como outras estratégias metodológicas, tem 

limitações e, portanto, deve ser acompanhado de outros instrumentos, além da 

narrativa da criança.  
 

2.5 Atitudes ambientais   

 

Durante a interação, a pessoa extrai informações do ambiente através de sua 

percepção. As informações processadas pela percepção, somadas a outros fatores 

como os valores, predispõem a pessoa a desenvolver determinada atitude em 

relação ao ambiente. Para Pato (2011), os valores humanos podem ser entendidos 

como uma orientação em relação a objetos, pessoas ou situações. Os valores 

funcionam como norteadores das atitudes e das percepções dos indivíduos (PATO, 

2011).  

Atitudes diferem tanto de comportamentos quanto de valores. Esses últimos 

funcionam como princípios-guia para as atitudes (OLSON E ZANNA, 1993; PATO, 

2011), enquanto o comportamento seria a ação, atuação ou a reação do indivíduo 

no meio. Conforme Olson e Zanna (1993), atitude é um conceito que ainda não tem 

uma definição bem delimitada, apesar de ter uma longa história em pesquisas. Os 

referidos pesquisadores elencam os seguintes termos para caracterizar a atitude: 

avaliação, entendida como uma tendência psicológica favorável ou desfavorável 

sobre algo; afeto associado ao objeto da atitude; cognição, relacionada a um tipo 

especial de conhecimento do objeto; e predisposição comportamental, que se refere 

às respostas da pessoa a favor ou contra o objeto da atitude. Apesar das diferenças 

entre os termos apresentados, os autores destacam que a avaliação constitui o 

centro das atitudes.  

Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (1999) (apud COELHO; GOUVEIA; 

MILFONT, 2006), atitudes podem ser definidas como uma organização de crenças e 

cognições relacionadas com os afetos favoráveis ou desfavoráveis em relação ao 

objeto. Para Araujo-Lima (2013), atitudes expressam uma tendência à ação, 

adquirida no ambiente onde se vive e é derivada de experiências pessoais. As 

atitudes são entendidas como predisposições para reagir de forma favorável ou não 
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(ARAUJO-LIMA, 2013). Para o referido autor, atitude implica em rejeição ou 

aceitação de algo, partindo de um conhecimento prévio desse algo, que pode ser um 

objeto, uma pessoa ou uma situação. 

Em síntese, atitudes podem ser consideradas como o produto dos valores, 

conhecimentos, afetos e experiências individuais que induzem a pessoa a avaliar ou 

julgar um objeto, pessoa ou situação antes de executar uma ação. Alguns autores 

(COELHO; GOUVEIA; MILFONT, 2006) utilizam a expressão atitude ambiental para 

se referir a sentimentos favoráveis ou desfavoráveis acerca do meio ambiente ou 

sobre um problema relacionado a ele. Para Heberlein (1982) (apud ARAUJO-LIMA, 

2013), qualquer atitude que não seja sobre nós mesmo é uma atitude voltada para o 

ambiente, logo, uma atitude ambiental. 

As atitudes ambientais não são estáticas, pois mudam com o tempo (TUAN, 

2012). Dunlap e seus colegas, em 1978, propuseram uma escala nomeada de 

Escala do Novo Paradigma Ecológico (New Ecological Paradigm Scale - NEP) para 

avaliar as mudanças de atitudes das pessoas em relação ao ambiente. Com essa 

escala, os pesquisadores tiveram por objetivo verificar se as pessoas se aproximam 

da nova concepção do meio ambiente (NEP), em contraste ao Paradigma Social 

Dominante (PSD). Neste último predominam concepções e atitudes antropocêntricas 

e, portanto, as pessoas inseridas nesse paradigma, acreditam que o crescimento 

econômico constante é algo positivo para o bem estar de todos os indivíduos, 

compreende a natureza restritamente como fonte inesgotável de recursos e ainda 

defende a idéia de que a ciência e a tecnologia são supremas e incontestáveis 

(SILVA FILHO et al., 2010). As pessoas inseridas no NEP, por sua vez, estarão 

motivadas a desenvolverem atitudes em prol da preservação do ambiente. O 

conceito básico desse novo paradigma, conforme Dunlap et al. (1978), deriva da 

metáfora da Terra como uma espaçonave, entendendo que as fontes naturais são 

frágeis e finitas e, portanto o crescimento do número de indivíduos da espécie 

humana deve ser controlado e as ações das pessoas bem como seu esforço em 

dominar a natureza levarão toda a humanidade e as demais formas de vida a 

enfrentar problemas graves. Tanto o NEP quanto o PSD são fortemente carregados 

por componentes ideológicos. Esses componentes não serão aprofundados neste 

estudo, visto que não é o objetivo da pesquisa. 

A escala NEP é composta por quinze afirmações consideradas 

paradigmáticas por terem sido reforçadas pelos diversos meios de comunicação 
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(DUNLAP et al., 1978, 2000; MANOLI; JOHNSON; DUNLAP, 2007). No decorrer das 

15 afirmações da referida escala as concepções antropocêntricas e ecocêntricas são 

distribuídas alternadamente, o entrevistado confirma ou nega as afirmações 

propostas. As afirmações inseridas no PSD são apresentadas de forma invertida em 

relação às afirmações do NEP. Logo discordar nas questões invertidas (concepção 

antropocêntrica), significa afirmar o paradigma NEP (concepção ecocêntrica).  

A escala está estruturada com cinco opções de respostas tipo Likert: 

concorda fortemente, concorda, indeciso, discorda e discorda fortemente (Quadro 1), 

cabendo ao indivíduo eleger apenas uma opção. Cada opção de resposta tem um 

peso que varia de 1 a 5 pontos, sendo que 4 e 5 tende a atitudes ambientais (NEP), 

1 e 2 a atitudes antropocêntricas (PSD). O respondente que obtiver uma pontuação, 

cuja média esteja acima de 3,0 pontos, estará inserido no NEP, médias menores 

que 3,0 pontos a concepção sobre as questões ambientais estarão no PSD. Caso o 

respondente alcance exatamente a média igual a 3,0 pontos, este poderá ser 

“arbitrariamente interpretado como neutralidade com relação às duas concepções 

discutidas” (MANOLI; JOHNSON; DUNLAP, 2007, p. 04). O cálculo é feito somando 

todos os valores das afirmações da escala e em seguida dividindo essa soma pela 

quantidade de afirmações, nesse caso quinze afirmações.  

 

Quadro 1 – Afirmações da escala NEP para adultos.                                    (continua) 
Afirmações Concordo 

fortemente 
Concordo Indeciso Discordo Discordo 

fortemente 

1 Nós estamos chegando ao número de 
pessoas que a Terra pode suportar  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

2 Os seres humanos têm o direito de 
modificar o ambiente natural para atingir 
suas necessidades 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

3 Quando os seres humanos interferem 
na natureza, se produz freqüentemente 
conseqüências desastrosas 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4 A perspicácia humana irá assegurar 
que nós NAO faremos a Terra inabitável  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5 Os seres humanos estão abusando 
seriamente do meio ambiente  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

6 A terra tem riquezas em fontes 
naturais, nós temos apenas que 
aprendermos a desenvolvê-las 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

7 Plantas e animais têm tanto direito de 
existir quanto os seres humanos  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

8 O equilíbrio natural é suficientemente 
estável para absorver os impactos das 
nações industriais modernas 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

 
Quadro 1 – Afirmações da escala NEP para adultos.                                 (conclusão) 
9 Apesar de nossas habilidades      
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especiais, os seres humanos seguem 
sujeitos as leis da natureza 

5 4 3 2 1 

10 A chamada ”Crise Ecológica” que 
enfrenta a humanidade tem sido 
grandemente exagerada  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

11 A terra é uma espaçonave com 
espaço e fontes muito limitados  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

12 O ser humano foi feito para reinar 
sobre o resto da natureza  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

13 O equilíbrio natural é muito delicado e 
facilmente abalado  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

14 Os seres humanos irão aprender o 
suficiente sobre como a natureza 
funciona para serem capazes de 
controlá-la 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

15 Se as coisas continuarem no curso 
atual, nós iremos breve experimentar 
uma catástrofe ecológica maior  

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

Fonte: Dunlap et al. (2000), traduzido conforme Silva Filho e Dinato (2003) apud Silva Filho 
et al.(2010) 

 

A escala NEP foi aplicada em diversos países incluindo o Brasil, vários 

pesquisadores (entre outros, SILVA FILHO et al., 2009, 2010, DUNLAP et al., 2000, 

MANOLI; JOHNSON; DUNLAP, 2007, SILVA e GABRIEL, 2007, KOPNINA, 2011) 

confirmam a validade e confiabilidade da escala. As informações sobre o meio 

ambiente veiculadas através de programas, cursos ou outras formas de propagação 

de informação, contribuem para ampliar o conhecimento acerca do ambiente e esse 

conhecimento das questões ambientais são de fundamental importância para um 

bom desempenho na escala (DUNLAP et al, 1978/2000; MANOLI; JOHNSON; 

DUNLAP, 2007; SILVA FILHO et al., 2009, 2010). 

Conforme Manoli, Johnson e Dunlap (2007) os programas sobre o meio 

ambiente, importante meio de propagação do conhecimento ambiental é, em sua 

maioria, destinados para as crianças e, visto que o bom desempenho na Escala 

NEP está atrelado ao nível de conhecimento do respondente acerca das questões 

ambientais, eles elaboraram uma versão da Escala NEP para crianças entre 10 e 12 

anos com um número reduzido de afirmações (10 ao invés de 15) com a mesma 

quantidade de opções para resposta (concorda fortemente, concorda, indeciso, 

discorda e discorda fortemente). Em 2011, Kopnina (2011) aplicou essa escala 

adaptada para crianças entre 10 e 12 anos de uma escola localizada em Amsterdã. 

Em suas conclusões, a pesquisadora confirma a validade da referida escala para 

avaliar as atitudes de crianças na faixa etária definida pelos criadores da escala, 

mas alerta que a escala tem limitações como o vocabulário e as diferenças culturais 

dos participantes.  
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Com base nesses estudos nota-se a validade da escala NEP tanto nacional 

(SILVA FILHO et al., 2009, 2010; ALVES, 2013; BATTISTELLA et al, 2012 apud 

EDINGTON, 2014 entre outros) quanto internacionalmente (DUNLAP et al, 1978, 

2000; MANOLI; JOHNSON; DUNLAP, 2007; KOPNINA, 2011, SILVA e GABRIEL, 

2007 entre outros), entretanto, até a presente data, não encontramos no Brasil 

pesquisas sobre as atitudes ambientais de crianças tendo a escala NEP como 

instrumento de investigação, apesar da ampla literatura confirmando a eficácia de 

programas de EA como um meio de veiculação de informação acerca das questões 

ambientais para esse público e, certamente suas atitudes em relação ao ambiente 

são diferenciadas. Dessa forma, se faz necessário estudo com esse instrumento 

também com crianças brasileiras. Mais detalhes sobre a versão da escala NEP para 

crianças serão apresentados no método deste trabalho. 
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3 MÉTODO 

 

Diante do que foi exposto, retomamos ao nosso objetivo principal que é 

analisar a percepção ambiental dos estudantes que visitaram o PMM e aos nossos 

objetivos específicos que são: caracterizar o PMM, verificar a existência de 

programas de EA no parque, analisar o objetivo das visitas dos estudantes ao PMM 

com as professoras, descrever a percepção ambiental dos estudantes e por fim 

avaliar suas atitudes ambientais. Para alcançarmos esses objetivos apresentamos 

neste capítulo o método adotado.  

 

3.1 Área de estudo   
 

O PMM está localizado no perímetro urbano da cidade de Itapetinga-Bahia, 

compreendendo a área circundada pelo Rio Catolé Grande até a ponte próxima à 

Estação Rodoviária, deste ponto, pela Avenida Itabuna, até o encontro dos terrenos 

da Firma Comercial de Veículos Ivo Ltda, e daí, novamente, até o Rio Catolé, 

englobando 24.466 hectares, conforme a Lei municipal que cria o PMM (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização do PMM no município de Itapetinga-Bahia 

 

Fonte: http://www.mapaitapetinga.com.br (2014) 

 

http://www.mapaitapetinga.com.br/
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Figura 2 – Localização do PMM no município de Itapetinga-Bahia 

 
Fonte: http://www.mapaitapetinga.com.br (2014) 

 

 
3.2 Participantes 
 

A intenção inicial era aplicar os instrumentos e técnicas desta pesquisa com 

estudantes de duas escolas (rural e urbana) de ensino fundamental durante sua 

visita ao PMM. Acompanharíamos os estudantes desde a saída de sua escola até o 

seu retorno a ela. Iríamos entrevistá-los e solicitar a eles desenhos, logo após sua 

visita nas dependências de suas respectivas escolas. Como o parque foi fechado em 

2013 à visitação pública, tivemos que recorrer à outra forma de contato com os 

estudantes, por isso optamos por buscar as escolas do município de Itapetinga e da 

microrregião que agendaram suas visitas em 2012, último ano que o PMM ficou 

aberto à visitação e também o ano em que foi elaborado o projeto de EA do parque.  

As escolas das cidades próximas a Itapetinga que agendaram visitas ao PMM 

foram excluídas devido à distância geográfica do parque e consequentemente seu 

contato com esse ambiente ser limitado a uma única visitação por ano, o que não 

ocorre com os estudantes das escolas localizadas em Itapetinga-Bahia. Devido a 

sua facilidade de acesso, os estudantes visitavam o PMM tanto com a escola quanto 

com seus familiares ou sozinhos (estudantes que residem próximo ao PMM). Nessa 

cidade existem 13 escolas de ensino fundamental na área urbana e 11 na área 

rural2. Para selecionarmos as escolas solicitamos à administração do PMM os ofícios 

encaminhados por elas agendando as visitas com as turmas. Em posse desses 

                                                 
2  Informação da Secretaria de Educação de Itapetinga-Bahia em 2013. 

http://www.mapaitapetinga.com.br/
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ofícios, as escolas foram visitadas pela pesquisadora a fim de verificar se as visitas 

de fato ocorreram. Entre as treze escolas da área urbana, onze encaminharam 

ofícios ao PMM agendando a visita e entre essas, uma não visitou. Das escolas da 

área urbana que agendaram e realizaram a visita, escolhemos a escola Dona Maria, 

pois todos os estudantes dessa escola visitaram o PMM em 2012, tanto com a 

escola quanto com seus familiares. Apenas duas escolas da área rural 

encaminharam ofícios agendando a visita ao PMM. Optamos pela escola Ana Maria 

Fernandes por ter agendado e efetivado duas visitas ao PMM com os seus 

discentes, o que não ocorreu com a outra escola rural. 

As duas escolas selecionadas são de ensino fundamental, entretanto, a 

escola Ana Maria é multisseriada e multietária, enquanto os discentes da escola 

Dona Maria são agrupados em séries em função de suas idades. A escolha por 

escolas de diferentes contextos ambientais está relacionada com nossa 

preocupação em verificar se o local de moradia (rural e urbano) afeta a percepção e 

atitudes ambientais dos estudantes. 

Selecionamos aleatoriamente duas turmas na escola urbana e uma na escola 

rural, como dito antes, nessa escola os discentes não são distribuídos por 

série/idade e, portanto, existe apenas uma turma. Em 2013 participaram da pesquisa 

vinte e quatro estudantes da escola urbana e onze da escola rural. Em 2014, vinte e 

três estudantes da escola urbana participaram e da escola rural encontramos 

apenas uma criança que não estava presente no primeiro encontro. O número 

reduzido de estudantes e o fato de encontrar as mesmas crianças no ano seguinte 

na escola rural se devem às suas características multisseriada e multiétária. Diante 

dessas circunstancias temos apenas três grupos que serão comparados entre si: 

uma turma em 2013 e outra em 2014 da escola urbana e uma turma em 2013 da 

escola rural. Somando todos, temos um total de 58 estudantes. Suas idades estão 

entre seis e quinze anos. Todos os instrumentos e técnicas selecionados nesta 

pesquisa foram aplicados aos estudantes nas dependências de suas respectivas 

escolas. 

As vistas às escolas foram realizadas em 2013 e 2014. No dia 14 e 16 de 

outubro de 2013 realizamos a primeira visita à escola rural e urbana 

respectivamente, para a aplicação das entrevistas aos estudantes e professoras. 
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Nessa visita, contamos com a colaboração de três estagiárias bolsistas3, orientadas 

previamente acerca dos procedimentos da pesquisa. Nesses mesmos dias, o grupo 

de pesquisa (pesquisadora, orientadora e 3 bolsistas de Iniciação Científica) esteve 

no PMM para o registro fotográfico desse ambiente. No dia 12 março de 2014 

realizamos outra visita às escolas para aplicar os mesmos instrumentos aos 

estudantes. Nessa visita estavam apenas à pesquisadora e a orientadora. Essas 

duas visitas foram realizadas com o intuito de ampliar o número de participantes e 

verificar se existem diferenças na percepção ambiental dos estudantes em relação 

ao PMM nesse intervalo de tempo. As visitas ao PMM foram realizadas também pela 

pesquisadora no decorrer do ano de 2013, 2014 e 2015 com o intuito de atualizar 

informações sobre o PMM (documentações) bem como para diluir dúvidas e coletar 

mais informações. 

Além dos estudantes e das professoras que os acompanharam nas visitas, 

participaram deste estudo os funcionários do PMM, incluindo nesse grupo a auxiliar 

administrativa, a bióloga, o veterinário, o diretor, os tratadores, os jardineiros, os 

vigilantes, o fiscal ambiental e os técnicos em licenciamento ambiental.  

 

3.3 Aspectos instrumentais 

 

 Os instrumentos e técnicas utilizados para coleta de dados nesta pesquisa 

foram consultas a documentos, visita in loco, desenhos, entrevistas, questionários 

(escala NEP) e grupos focais. Selecionamos esses instrumentos e técnicas devido à 

natureza complexa do fenômeno em questão que a percepção ambiental.  

 Para a caracterização do PMM consultamos a Lei que delimita sua área, o 

mapa dos recintos dos animais, o projeto de EA elaborado pelos gestores e 

trabalhos publicados sobre o PMM, além de visitas in loco. Nessas visitas foram 

fotografados os recintos dos animais, as trilhas, a mata, os brinquedos e demais 

instalações. As fotos retratam além dos elementos citados, a degradação do solo, da 

vegetação entre outros impactos causados pelos humanos. Nesta pesquisa esses 

fatores não serão discutidos, ficará como sugestão para pesquisas futuras. Além das 

estratégias citadas, entrevistamos os funcionários do PMM buscando enriquecer as 

informações para a caracterização do PMM. Nos preocupamos também em 

                                                 
3
 Laís Souza Barreto, Paloma Iohana Santos do Amparo e Laís Pereira da Silva. 
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conhecer os objetivos das visitas dos estudantes com as escolas. Para isso 

entrevistamos 2 professoras que acompanharam os estudantes nas visitas ao PMM 

em 2012. 

 Para extrair as informações coletadas nas entrevistas com os funcionários e 

com as professoras, utilizamos a técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin 

(2011). Com base nessa técnica, primeiro o pesquisador deve organizar os dados de 

forma que possibilite uma melhor dinâmica do trabalho. Após essa organização 

deverá ser feita uma pré-análise para se ter uma visão geral do que consta nas 

entrevistas. Feito isso, realizará uma leitura com atenção destacando as idéias mais 

frequentes ou a omissão de respostas e por fim, o pesquisador fará uma leitura das 

informações contidas nas entrevistas apoiado no problema, objetivo e referencial 

teórico de sua pesquisa. Essa técnica também foi utilizada na análise dos 

documentos do PMM. 

 Para a análise da percepção ambiental dos estudantes optamos pelo 

desenho, por ele ser comum e de fácil aceitação pelos estudantes na faixa etária 

pesquisada, principalmente os mais jovens. Cada desenho produzido foi 

acompanhado por uma entrevista (roteiro) cujos questionamentos foram 

estruturados visando uma descrição minuciosa do desenho por seu criador (a). 

Aplicamos também para esses participantes um questionário semi-estruturado 

buscando compreender sua percepção de sua própria visita ao PMM com a escola. 

Para avaliar suas atitudes utilizamos a escala NEP. O grupo focal foi uma estratégia 

muito importante para os participantes exporem seus pontos de vista tanto no que se 

refere às afirmações da escala NEP quanto sobre os desenhos e as entrevistas. 

Participaram do grupo focal 6 estudantes da escola urbana e 7 estudantes da escola 

rural. Mais detalhes dessa estratégia metodológica será apresentada mais adiante. 

 

3.3.1 Entrevista com os funcionários do PMM 

 

Foram entrevistados todos os funcionários vinculados ao PMM em 2013, 

somando um total de 15 participantes. Na entrevista com esses participantes, 

utilizamos um questionário semi-estruturado com doze perguntas, cujo conteúdo 

está relacionado com o desenvolvimento de atividade de EA no PMM, motivos da 

visitação expressiva das escolas e atrativos do PMM. Essas entrevistas (Apêndice 
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A) foram realizadas no decorrer do ano de 2013, na medida em que os funcionários 

se dispuseram a realizá-las. 

 

3.3.2 Entrevista com as professoras 

 

Com essas participantes também foram realizadas entrevistas tendo como 

instrumento um questionário semi-estruturado com onze questões (Apêndice B). O 

foco estava nos objetivos em conduzir os estudantes ao PMM. As entrevistas com 

as duas professoras foram realizadas em suas respectivas escolas em setembro de 

2013, no mesmo momento que aplicamos os instrumentos para os estudantes. 

 

3.3.3 Entrevista com os estudantes 

 

As entrevistas com os estudantes da escola rural e urbana foram realizadas 

em suas respectivas escolas em setembro de 2013 e em março de 2014. Utilizamos 

como instrumentos um roteiro (Apêndice C), no qual foi registrada a interpretação do 

desenho pelo estudante, evitando influências e interpretações das pesquisadoras, e 

um questionário (Apêndice D) voltado para a percepção desses participantes sobre 

sua visita ao PMM com a escola. Nesse questionário, composto por treze questões, 

perguntamos aos estudantes o objetivo deles com a visita, coisas que gostou e não 

gostou no PMM, se eles visitariam o PMM novamente.  

 

3.3.4 Análise do desenho 

 

Adotamos nesta pesquisa o método proposto por Profice (2010). Com base 

nesse método, no primeiro encontro com os estudantes, nas escolas, o grupo de 

pesquisa foi apresentado e posteriormente falamos sobre o motivo de nossa visita. A 

equipe distribuiu folhas de papel ofício quadrado (21cm x 21cm) e lápis coloridos 

para todas as crianças dispostas a participarem. Foi esclarecido antes das crianças 

iniciarem seus desenhos que não existe desenho certo ou errado, feio ou bonito e 

que todas as crianças sabem desenhar. Após esse momento, pedimos para elas 

desenharem o PMM. 
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A partir do início de cada desenho foi registrado tempo inicial e final em cada 

folha, individualmente. À medida que as crianças concluíam seus desenhos eram 

entrevistadas seguindo o roteiro: 

 

Como se chama? 

Quantos anos você tem? 

Conta para mim o que você desenhou? 

O que é que está acontecendo aqui no seu desenho? 

Foi fácil ou difícil desenhar? 

Você gostou de desenhar? Do que mais gostou? 

Tem mais alguma coisa sobre o seu desenho que gostaria de acrescentar? 

Se você fosse dar um nome qual seria? 

Posso ficar com seu desenho? 

 

 Ao finalizar as atividades, todos os desenhos foram recolhidos com a 

autorização das crianças e anexados aos demais instrumentos aplicados. A 

aplicação desses instrumentos para as crianças da escola rural teve uma duração 

de aproximadamente uma hora e meia, enquanto que na escola urbana, em torno de 

três horas, devido ao número maior de participantes. Individualmente o tempo para o 

desenho variou de dez a vinte minutos para os dois grupos. Para a análise dos 

elementos desenhados, realizou-se uma análise inventarial, baseada no seguinte 

roteiro: 

Informações extraídas dos desenhos: 

1. Número de elementos desenhados; 

2. Categorias de elementos desenhados: 

a) Naturais  

 Animais (silvestres, exóticos, domésticos) 

 Vegetais (grama, flor, árvore, etc.) 

 Celestes (sol, nuvens, estrelas, lua) 

 Geográficos (morros, rios, etc.) 

b) Artificiais (brinquedos, restaurante, recintos, jaulas, etc.) 

c) Humanos (figura humana) 

3. Tipos de interação pessoa-ambiente 

a) Antropocêntrica – o interesse humano está em evidência 
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b) Biocêntrica – o interesse do processo ou elemento natural está em 

evidência 

c) Neutra – não há interatividade explícita 

4. Facilidade da tarefa 

5. Gostou ou não de desenhar 

 

 Posteriormente, os dados (elementos desenhados) foram submetidos ao teste 

estatístico Duncan, com nível de significância igual a 5% (P<0,05), que nos 

possibilitou observar semelhanças e/ou diferenças entre as turmas (A, B e C) 

considerando a distância temporal (ano em que os estudantes foram entrevistados, 

2013 e 2014) e a distância geográfica das escolas em relação ao PMM (escola 

urbana e escola rural), como variáveis que afetariam na quantidade de elementos 

desenhados pelos discentes.  

 

3.3.5 Grupo Focal 

Após análise das entrevistas e dos desenhos, reunimos novamente os 

estudantes em suas respectivas escolas com o objetivo de esclarecer eventuais 

dúvidas em relação aos seus desenhos e aprofundar a investigação sobre suas 

percepções e atitudes ambientais. Devido a contratempos, o grupo focal com os 

participantes das duas escolas foi realizado apenas no ano de 2014. A discussão foi 

orientada pelos desenhos produzidos e também pela escala NEP, o foco estava 

sobre o grau de dificuldade das afirmações contidas nessa escala. 

O grupo focal foi composto por um número reduzido de participantes para 

evitar a dispersão dos conteúdos abordados e viabilizar a participação de todos. 

Dessa forma, o grupo foi composto por apenas seis estudantes (3 meninos e 3 

meninas) da escola urbana e sete (3 meninas e 4 meninos) da escola rural, cuja 

finalidade seria direcionar a atenção dessas crianças para as discussões. 

 

3.3.6 Escala NEP 

A Escala NEP para crianças (Quadro 2) tem a mesma quantidade de opções 

de respostas em relação à escala NEP para adultos, porém com um número 

reduzido de afirmações, 10 afirmações ao invés de 15 (MANOLI; JOHNSON; 

DUNLAP, 2007), com outra ordem de distribuição das afirmações e com o 

vocabulário adaptado para este público.  
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Quadro 2 – Escala NEP adaptada* para crianças                                         (continua) 
Afirmações Concordo Indeciso Discordo  

1. Plantas e animais têm tanto direito a vida quanto as pessoas.  5  3 1 

2. Existem pessoas demais no planeta Terra.  5 3 1 

3. As pessoas são inteligentes o suficiente para não deixar a Terra 
ser destruída. 

1 3 5 

4. As pessoas precisam obedecer às leis da natureza. 5 3 1 

5. Quando as pessoas interferem na natureza o resultado é ruim.  5 3 1 

6. A natureza é bastante forte para aguentar os efeitos da vida 
moderna das pessoas.  

1 3 5 

7. As pessoas podem mandar no resto da natureza.  1 3 5 

8. As pessoas estão maltratando a natureza.  5 3 1 

Quadro 2 – Escala NEP adaptada* para crianças                                      (conclusão) 
9. Um dia as pessoas vão conhecer tanto a natureza que vão ser 
capazes de controlá-la.  

1 3 5 

10. Se as coisas não mudarem, em breve teremos um grande 
desastre.  

5 3 1 

Fonte: Escala NEP para crianças adaptada de Manoli; Johnson; Dunlap (2007)  
*Com redução da quantidade de opções de respostas. 
 

Optamos por reduzir o número de opções de respostas para os estudantes 

participantes da presente pesquisa, com o propósito de direcionar a atenção deles 

para as afirmações da escala NEP. Dessa forma, as opções de resposta da NEP 

foram: concordo, indeciso e discordo, com as respectivas pontuações: 5, 3 e 1 para 

as afirmações da NEP (concepções ecocêntricas) e nas questões invertidas (PSD – 

concepções antropocêntricas) 1, 3 e 5.   

O cálculo da escala NEP para criança não difere do cálculo para adultos, logo 

serão somados todos os valores das afirmações NEP e, em seguida, a soma será 

dividida pela quantidade de afirmações, nesse caso dez afirmações. Dessa forma, a 

criança que obtiver uma média que esteja acima de 3,0 pontos estará inserida no 

NEP, se alcançar uma média abaixo de 3,0 pontos suas concepções estarão no 

DPS e caso obtenha exatamente 3,0 pontos na média, a criança não estará inserida 

em nenhuma das concepções ou paradigmas, segundo os criadores da escala. 

Vale sinalizar que a NEP sugerida para criança por Manoli, Johnson e Dunlap 

(2007), limita a idade dessas entre 10 e 12 anos. Por este motivo, a análise da NEP 

nesta pesquisa será feito por grupo de idade. O primeiro grupo, seis a nove anos; o 

segundo, de dez a doze anos; e o terceiro de treze a quinze anos tanto para as 

crianças da escola urbana quanto para as da escola rural.  

Assim como nos desenhos, as informações coletadas com a aplicação da 

escala NEP também foram submetidas a um teste estatístico para verificar o nível de 

significância. As respostas dos estudantes à referida escala foi analisado 

NEP (ecocentrismo)                                 Afirmações: 1, 2, 4, 5, 8, 10 

PSD (antropocentrismo)                                 Afirmações: 3, 6, 7, 9 
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estatisticamente pelo teste Duncan, com nível de significância igual a 5% (α=0,05), 

da mesma forma como foi aplicado aos desenhos. 

 

3.4 Aspectos éticos 

Esta pesquisa foi analisada e aprovada pelo comitê de ética da Universidade 

Estadual de Santa Cruz – UESC (Anexo A). Os funcionários do PMM, as professoras 

e os estudantes foram convidados a participar formalmente, mediante assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos D e E), fornecido pelo Comitê 

de Ética. No caso dos estudantes, o referido documento foi assinado por eles e por 

seus pais ou outro responsável.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os nomes das professoras, dos funcionários do parque e das crianças 

participantes desta pesquisa serão mantidos em sigilo. Nossa referência a esses 

participantes será por meio de nomes fictícios. No caso dos funcionários citaremos 

também suas funções no PMM. Já com os estudantes, seus desenhos serão 

identificados por um nome fictício seguido do nome sugerido para desenho (se 

existir), identificação da escola (rural ou urbana) e o ano em que foram 

entrevistadas. 

As duas professoras participantes conhecem o PMM desde sua criação em 

1991. Os funcionários têm pelo menos três anos trabalhando no PMM, com exceção 

de três funcionários (técnicos em licenciamento ambiental) que foram contratados 

após o fechamento do PMM, em 2013. Os tratadores, vigilantes e jardineiros 

trabalham no PMM desde a criação em 1991. O veterinário e a bióloga prestam seus 

serviços há quinze anos.  

 

4.1 Caracterização do Parque Municipal da Matinha 
  
 

A origem da criação do PMM vem da desapropriação de uma área florestal 

situada no município de Itapetinga-Bahia, aglutinada dentro de uma fazenda 

denominada “Volta Grande” (DECRETO nº 860/1973) (Anexo B). A preservação de 

uma reserva florestal era um dos objetivos da desapropriação da área na referida 

fazenda. Esse fragmento de floresta era denominado na época de matinha, daí 

surge o nome do PMM. Com base nas entrevistas com os funcionários, o 

proprietário da fazenda colecionava animais em recintos e, com o tempo, 

transformou parte de sua fazenda em um zoológico. A definição do PMM como 

parque zoológico ocorre somente com a Lei municipal de nº 528/1991 (Anexo C) que 

especifica toda a sua extensão e define seu objetivo que é conservar a fauna 

silvestre e exótica e a Mata Atlântica, “servindo ainda como meio educacional, 

cultural e recreativo” (ITAPETINGA, 1991, art. 2º).  
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4.1.1 Fauna do PMM 
 

Em 2012 existiam no PMM 42 espécies animais silvestres e exóticos, 

somando um total de 211 indivíduos distribuídos em três classes: aves, mamíferos e 

répteis. De aves existiam quarenta e sete indivíduos; mamíferos, sessenta e seis; e 

de répteis, noventa e oito indivíduos (Quadro 3). Essa diversidade faunística é 

mantida até os dias recentes, segundo informações da bióloga Jaqueline, em agosto 

de 2014. 

 

Quadro 3 - Censo populacional de animais do PMM                (continua) 

Aves 

Nome científico Nome vulgar Nº de indivíduos 

Ara ararauna Arara Canidé  3 

Ara chloropterus Arara vermelha 2 

Ara macao Arara canga 1 

Amazona rhodocorytha Papagaio Chauá 2 

Aratinga aurea Periquito rei 3 

Amazona aestivas Papagaio verdadeiro 3 

Amazona vinacea Papagaio do peito roxo 1 

Ara severus Ararinha 1 

Amazona amazônica Papagaio do mangue 2 

Buteo albicaudatus Gavião do peito branco 3 

Forpus modestus Periquito tuim 1 

Nothura buraquira Codorna 1 

Ortalis gutata Aracuâ 1 

Pavo cristatus Pavão 1 

Picazuro pigeon Pombão 2 

Polyborus plancus Carcará 3 

Pteroglossus aracari Araçari de bico branco 1 

Rhynchotus rufences Perdiz 3 

Sarcoramphus papa Urubu rei 2 

Struthio camalus Avestruz 2 

Tito alba Coruja de igreja 2 

Zenaide auriculata Pomba  7 

Total 47 

 

Mamíferos 

Nome científico Nome vulgar Nº de indivíduos 

Cebus apella Macaco prego 19 

Dasyprocta aguti Cutia 1 

Equs Bruchelli anticorum Zebra 2 

Eira Barbara Irara 1 
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Quadro 3 - Censo populacional de animais do PMM                (conclusão) 

Feliz concolor Suçuarana 4 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara 1 

Leontopithecus chrysomellas Mico leão da cara 
dourada 

1 

Mazama gouazoubira Veado 1 

Nassua nassua Quati 2 

Panthera onca Onça pintada 1 

Panthera leo Leão 2 

Tapirus terrestres Anta 2 

Tayassu pecare Queixada 27 

Tayassu tajacu Caititu 2 

Total 66 

 

Répteis 

Nome científico Nome vulgar Nº de indivíduos 

Boa constrictor Jiboia 6 

Caimamlatirostris Jacaré de papo amarelo 12 

Eunectesmurinus Sucuri 2 

Geochelonecarbonaria Jabuti-piranga 67 

Geochelonedenticulata Jabuti-tinga 10 

Phyton reticulada Píton reticulada 1 

Total 98 

 

Total geral 
 

       211 

Fonte: Secretaria do PMM (2014) 

 

 Segundo os funcionários, os animais que pertencem ao PMM foram doados 

pelo Centro de Triagem dos Animais Silvestres (CETAS) ou adquiridos por 

nascimento e troca com outros zoológicos. Observamos nesse censo apenas o 

registro de aves, mamíferos e répteis. Os anfíbios, aracnídeos e outros animais 

menores nativos da Mata Atlântica não foram incluídos no censo como parte 

integrante da coleção de animais existente nas delimitações do PMM. Não obstante, 

alguns pesquisadores direcionaram o foco de suas pesquisas para esses animais. 

Entre outros pesquisadores, Benati et al. (2005) desenvolveram seu estudo sobre os 

aracnídeos, enquanto Oliveira (2013) estudou os anfíbios anuros do parque em seu 

trabalho dissertativo. Ambos os pesquisadores encontraram diversos animais das 

espécies citadas no fragmento de Mata Atlântica no PMM. 
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 Outro animal que não foi incluído no censo do parque é o urubu preto 

(Coragyps atratus), espécie observada em vários pontos no PMM. Esse animal 

disputa por alimento e espaço com os animais cativos agredindo-os, eliminam seus 

excrementos em toda a área do PMM e nos recintos, o que resulta na degradação 

das estruturas metálicas das jaulas. No decorrer das visitas da pesquisadora entre 

os anos de 2013 e 2014, notou-se um aumento no número de indivíduos dessa 

espécie (Figura 3). 

 
Figura 3 – Recinto das queixadas4 com presença de urubus (Coragyps atratus) no 
interior e no muro do recinto. 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

  

4.1.2 Organização dos recintos dos animais e demais instalações do PMM 

 

 O acesso aos recintos dos animais e às demais instalações no PMM se dá 

por duas entradas formais: uma para veículo; essa entrada fica aberta de segunda a 

domingo durante o expediente dos funcionários; e outra para os visitantes com 

agendamento (as escolas) e sem agendamento (público geral), que é a entrada 

principal (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4 – Entrada principal 

                                                 
4
 Os nomes científicos das espécies animais do PMM serão suprimidas no corpo do texto para evitar 

repetições, cabendo ao leitor retomar a lista disponibilizada no Quadro 3 se considerar necessário.  
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Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
 

 Quando o PMM estava em pleno funcionamento, essa entrada ficava aberta 

aos domingos das nove às dezessete horas para o público geral e de segunda a 

sexta-feira das oito às dezessete horas para as escolas, em nenhum dos dias 

visitados eram cobradas taxas aos visitantes.  A poucos metros da entrada principal, 

existe uma bifurcação (Figura 5) que direciona o visitante para a área onde estão 

localizados o parque infantil e o restaurante ou para as trilhas onde estão 

distribuídos os animais em seus cativeiros.  

 

Figura 5 – Bifurcação na entrada do PMM para o restaurante e parque infantil à 
direita e à esquerda para as trilhas dos animais 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
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  Com base no mapa dos recintos abaixo (Figura 6), os primeiros animais 

expostos nessa trilha são veado catingueiro, avestruz, zebra, irara, quati, urubu rei, 

carcará, gavião de calda branca e os ofídios.  

 

Figura 6 – Mapa dos recintos do PMM elaborado* em 2011 

 

Legenda 

Fonte: secretaria do PMM (2013) 
* Mapa e legenda modificados para viabilizar a leitura 
 

1. Veado 13. Perdiz 25. Vazio 37. Suçuarana 49.  Reser. de água 

2. Avestruz 14. Pavão 26. Vazio 38. Suçuarana 50. Administração  

3.  Zebra 15. Vazio 27. Jacaré 39. Jacaré 51. Coelhos 

4. Irara 16. Pombos 28. Píton 40. Macaco Prego 52. Sala do veterinário  

5. Quati  17.Papagaio do Ma. 29. Jabutí 41. Capivara 53.Ambulatório e cirurgia 

6.  Urubu Rei 18.Papagaio Chauá 30. Mico Leão 42. Macaco Prego 54. Aloj. dos tratadores 

7. Carcará 19. Periquito 31. Onça Pintada 43. Macaco Prego 55. Caititu  

8. Gavião 20. Arara Canga 32. Leões 44.Restaurante e bar 56. Quarentena 

9.  Ofídios  21. Periquito Rei 33. Anta 45.Lanchonete 57.Sala de necropsia 

10. Papagaio Verd. 22. Ararinha Marac. 34. Queixada  46.  Viveiro de mudas 58. Zona extra 

11. Coruja de Igreja 23.Cutia 35. Queixada  47.  Nutrição animal 59. Guarita  

12. Araçarí 24.Araras Can. e Ver. 36. Suçuarana  48.Depósito de alimentos  
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 Entre os recintos do quati e do urubu rei outra bifurcação (Figura 7) direciona 

o visitante para o imóvel onde funciona a administração do parque.  

 

Figura 7 – Bifurcação à direita da trilha para o setor administrativo do PMM. 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Próximo ao setor de administração do PMM encontra-se o viveiro de mudas, 

um recinto com coelhos que são utilizados na alimentação dos animais expostos em 

cativeiro, o setor de nutrição animal, o setor de depósito de alimentos e o 

reservatório de água. Desde a entrada no PMM, passando pela bifurcação que dá 

acesso a administração, até o recinto dos ofídios, o perímetro é pavimentado (Figura 

8). Vale ressaltar que essa é a única área pavimentada no PMM, provavelmente 

para facilitar o trânsito de veículos do parque e dos funcionários. 
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Figura 8 – Fim da trilha pavimentada após recinto dos ofídios 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

  

 Seguindo desse ponto onde se encerra a pavimentação, próximo ao recinto 

dos ofídios, há um entroncamento que direciona o visitante para a sala do 

veterinário, para o ambulatório dos animais do parque e para o alojamento dos 

tratadores à esquerda (Figura 9) e à direita, ao recinto do papagaio e das araras 

Canindé e vermelhas (Figura 10).  

 

Figura 9 - Sala do veterinário, ambulatório dos animais do parque e alojamento dos 
tratadores 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
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Figura 10 – Recinto das araras 

  

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 A partir dos recintos das araras existem várias trilhas ramificadas que 

permitem o acesso aos recintos de outros animais em diferentes direções e 

sentidos. Partindo do ponto onde está localizada a jaula do papagaio, por exemplo, o 

visitante tem acesso à jaula da coruja de igreja, do araçari do bico branco, da perdiz, 

do pavão, dos pombos, de mais papagaios, periquitos e araras. Deste ponto, segue 

uma trilha que dá acesso a uma ponte (Figura 11). Após a ponte existe uma 

concentração de vegetação de Mata Atlântica definida pelos funcionários como 

“bosque”. 

Figura 11 – Ponte no interior da mata 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
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 Saindo do ponto onde está localizada a jaula das araras, o visitante estará 

mais perto do recinto da cutia, do píton, que por sua vez está próximo dos recintos 

do jacaré, do caititu, da quarentena (local onde as novas aquisições da fauna ficam 

por determinado tempo antes de ser exposto para os visitantes) (Figura 12). 

 

Figura 12 – Quarentena dos animais 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

 Próximo a esses animais estão os jabutis, o mico leão, a onça, os leões, 

queixadas, antas, suçuaranas, jacarés, macacos prego e da capivara. Bem próximo 

ao parque infantil estão outros recintos com macacos prego e o restaurante. Do 

ponto onde estão localizados os brinquedos é possível ver os cativeiros dos 

macacos, pois esses são os últimos, tendo por referência a entrada no PMM pela 

bifurcação que direciona para as trilhas dos recintos dos animais e eles também 

ocupam maior área no PMM, em relação aos demais recintos dos animais citados 

(Figura 13).  
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Figura 13 – Recinto dos macacos 

 
Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

  
 Conforme ilustrado no mapa (Figura 6), os recintos dos animais na trilha 

pavimentada estão distribuídos em toda sua extensão e em ambos os lados. A 

distância entre eles é de poucos metros, alguns compartilham um lado de seu 

recinto com a espécie vizinha, que é o caso do veado catingueiro e do avestruz 

separados apenas por uma cerca. A irara e o quati estão separados do recinto da 

zebra pela distância entre as laterais da trilha, cuja largura possibilita a passagem de 

um veículo de grande porte. Os demais animais estão localizados mais para o 

interior do parque, próximo à mata. A distribuição desses recintos nessa área do 

PMM (próximo a mata) não segue o padrão de organização da entrada, as trilhas 

nessa área são sinuosas. Nessa área, concentra-se a maioria dos animais do PMM. 

Todas as trilhas onde estão distribuídos os recintos dos animais são planas e curtas. 

Em cada recinto existe uma placa com informações sobre as espécies como nome 

comum, científico, distribuição geográfica, hábitos alimentares, reprodução e tempo 

de vida. 

 

4.1.3 Flora do PMM 

 

 Ainda com base no mapa (Figura 6), destacamos que o espaço oposto aos 

recintos dos animais corresponde à área de Mata Atlântica no PMM. Destacamos 

também que desde a entrada no PMM até essa área de mata estão distribuídas ora 

espaçadas ora concentradas em determinados pontos diversas espécies arbóreas. 
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Com base nos documentos, existem no fragmento de Mata Atlântica e nas demais 

áreas no parque, espécies nativas e exóticas (Quadro 4), essas últimas foram 

plantadas com fins estéticos, conforme esclarecido por um funcionário.  

Quadro 4 - Espécies da flora identificadas no fragmento de Mata Atlântica do PMM   

                                                                                                                        (continua) 
Nome popular Nome científico 

Acácia Acácia Polyphylla DC. 

Angelim Andira anthelmia (Vell.) March. 

Angico Parapiptadenia rigida(Benth.) Brenan 

Araça Psidium cattleianum 

Aroeira Schinus sp. 

Batinga Eugenia sp. 

Barriguda chorisia speciosa St.-Hill. 

Brauna Melanoxylon brauna Schott. 

Cajazeiro Spondias luta L. 

Coração-de-negro Poecilanthe parviflora Benth 

Eucalipto Eucalyptus torelliana F. Muell. 

Faveira Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 

Flamboyant Delonix regia Madagascar (Bojer) Raf. 

Gameleira Fícus catappaefolia Kunth &. Bouché 

Graviola Anoma muricata L. 

Gonçalo Astronium fraxinifolium Schott 

Goiaba Psidium guajava L. 

Imbaúba Cecropia spp 

Itapicuru Myracrodruon Urundeuva Fr. All. 

Jatobá hymenaea courbaril L. 

Jacarandá Dalbergia nigra Vellozo 

Jaqueira Artocarpus heterophyllus Lam. 

Jenipapo Genipa americana L. 

Leiteira Peschiera fuchsiaefolia Miers. 

Leucena Leucaena leucocephala Lam. 

Maria - mole Senna reticulata (Willd.) Irwin et Barn. 

Maria Mole Alchornea glandulosa Poepp. 

Manga Lafoensia pacari St. Hil. 

Murta Myrtus communis L.  

Pata de Vaca Bauhinia forficata Link. 

Pau d´alho Gallesia integrifólia (Spreng.) Harms. 

Pau d´arco Tabebuia roseo alba (Ridley) Sandw 

Pau ferro Caesalpinia ferrea Mart. ex Tul. 

Pau Brasil Caesalpinia echinata Lam. 

Pata-da-vaca Bauhinia variegata L. 

Paineira Chorisia speciosa St.-Hill. 

Peroba Branca Paratecoma peroba (Record & Mell) Kuhlmann 

Peroba Rosa Aspidosperma cylindrocarpon Muell. Arg. 

Pitangueira Eugenia uniflora L.ST 

Pitomba Talisia esculenta St. Hil. 

Quaresmeira               Tibouchina granulosa  Cogn.                        

Quina                                         Myrocarpus frondosus Fr. Allem.  
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Quadro 4 - Espécies da flora identificadas no fragmento de Mata Atlântica do PMM   
                                                                                                                     (conclusão) 
Sabiá                                             Mimosa Caesalpiniaefolia Benth. 

Sapucaia                     Lecythis pisonis (Cambess.) Miers 

Sete capote    Britoa guazumaefolia (Camb.) Legrand.   

Sibipiruna    Caesalpinia peltophoroides Benth. 

Sombreiro                                       Clitoria fairchildiana R.Howard 

Fonte: Secretaria do PMM (2014) 

 

 Na área de mata, oposta aos recintos, foram feitas trilhas por onde os 

visitantes têm a oportunidade de caminhar e conhecer as pequenas espécies de 

vida silvestre e a vegetação, podendo também ser utilizadas para promover  

atividades educativas. Conforme a figura abaixo (Figura 14), cada trilha na mata é 

marcada por um início e um fim, que direciona o visitante de uma trilha para outra. 

 

Figura 14 – Trilhas na mata no PMM  

         
Fonte: Pinto (2006) 
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 A partir das trilhas dos animais cujos recintos estão mais para o interior do 

PMM, existem inícios e fins dessas trilhas para a mata, que estão organizadas nas 

direções ilustradas na Figura 14. Essas trilhas são planas e curtas em sua maioria, o 

percurso total é de 1.003,18 m. Algumas passam pelos limites do PMM (Figura 15), 

outras pelo interior da mata (Figura 16). Vale sinalizar que não há correspondência 

entre as trilhas ilustradas na figura 14 e as trilhas apresentadas nas figuras 15 e 16, 

pois não há indicações de entrada e saída nessas últimas. 

  

Figura 15 - No lado direito em relação à cerca uma trilha pelos limites do PMM.  

 
Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
 
 

Figura 16 – Trilhas pelo interior da mata no PMM  

 
Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
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Nas trilhas pelo interior da mata estão distribuídas esculturas com temas 

variados de um artista do município de Itapetinga-Bahia, Júlio de Souza Barbosa, 

conhecido como São Felix (in memoriam), feitas em cimento. Em seu diagnóstico no 

PMM, Pinto (2006) identificou dezesseis esculturas com os seguintes temas: 

Tartaruga, Corpo Humano, Jacaré, Sapo, Casal de Namorados, Física, 

Comunicação, Símbolo da Maldade, Pombo, Acari (Figura 17), Flor sem Perfume, 

Bom Samaritano, Folclore, Onça Pintada, Totem e São Francisco. Apesar do 

esforço da referida pesquisadora em identificar todas as esculturas distribuídas no 

PMM e ter considerado a possibilidade de confeccionar placas para serem utilizadas 

como subsídio para a EA, não encontramos em 2013 e 2014 tais placas. O que 

notamos em nossas investigações foi ausência de uma descrição dos temas das 

esculturas bem como a falta de sinalizações indicando sua localização ao entrar na 

trilha ou em pontos dentro da trilha. Notamos também que não foi explicitada a 

relação dos temas das esculturas com os objetivos do PMM que é conservar a Mata 

Atlântica e a fauna silvestre e exótica em cativeiros, “servindo ainda como meio 

educacional, cultural e recreativo” (ITAPETINGA, 1991, art. 2º).  

 

Figura 17 - Escultura encontrada no interior da mata. “Acari” 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

  

 Durante o percurso pelas trilhas no interior da mata encontramos trilhas 

partindo de um único ponto (Figura 18), o que dificultou nossa orientação dentro da 

mata. 
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Figura 18 – Encontro de trilhas dentro da mata  

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 

 

 Como dito antes, estão marcados no mapa (Figura 14) o início e o fim de 

cada trilha e, desses pontos, os visitantes são direcionados para outras trilhas. 

Entretanto, não existem placas ou indicações que orientem a pessoa sobre o 

comprimento da trilha na mata, dificuldades no percurso, tempo necessário para 

conclusão do trajeto, entradas e as saídas principais (entrada ou saída da mata) ou 

até mesmo para as localizações das esculturas. Também notamos a ausência de 

placas com informações sobre as espécies da Mata Atlântica e demais espécies 

arbóreas. Durante nossa visita ao PMM, caminhamos por essas trilhas e 

observamos que além da ausência de sinalizações, não existem pontos onde os 

visitantes possam descansar (bancos) e lixeiras onde pudessem descartar as 

embalagens dos alimentos que costumam consumir durante a caminhada, itens 

essenciais quando o público visitante são crianças. Encontramos as lixeiras e 

bancos nas trilhas dos recintos dos animais, próximo ao restaurante e na área onde 

está localizado o setor administrativo. 

 A ausência de sinalização em trilhas não é uma particularidade do PMM, 

resultados semelhantes foram encontrados por Rocha, Barbosa e Abessa (2010) em 

suas investigações nas trilhas no parque estadual Xixová-Japuí, localizado em São 

Paulo, criado com o objetivo de preservar um remanescente de Mata Atlântica e 

também por Rezende et al. (2012), que direcionou sua pesquisa para as trilhas no 

Parque Municipal  Victório Siquierolli, localizado em Uberlândia-MG. 
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 As trilhas no PMM foram feitas certamente para proporcionar oportunidades 

aos visitantes de acesso mais próximo com a vegetação e com os animais de 

pequeno porte contidos na mata e também para ser utilizadas como instrumento de 

sensibilização dos visitantes. Entretanto, sem sinalização, acreditamos que as trilhas 

se tornam pouco eficiente como instrumento educativo e dessa forma podem 

contribuir apenas para a redução da área de mata no PMM. O mesmo se aplica as 

esculturas distribuídas na mata que não foram devidamente identificadas pelos 

temas dados pelo escultor e, onde foram construídas, evidentemente, foi retirada 

parte da vegetação, impedindo também que se restabeleça uma vegetação na área. 

 Soma-se a esses fatores a falta de segurança, principalmente pelas trilhas 

nos limites do PMM. Com pouca dificuldade, uma das pesquisadoras atravessou 

para a margem oposta e registrou uma imagem vista de fora do PMM (Figura 19), 

demonstrando a facilidade de acesso de pessoas ao PMM por pontos onde não há 

presença de vigilantes. Segundo os funcionários, é comum encontrar armadilhas 

para os animais dentro da mata por essas entradas informais, fato também relatado 

no diagnóstico realizado por Pinto (2006). Por essa mesma entrada, pessoas têm 

acesso ao PMM e furtam os pertences dos visitantes e árvores das bordas do 

parque para a produção de lenha, segundo os funcionários.  

 

Figura 19 – Vista pela margem oposta ao limite do PMM 

 

Fonte: Foto realizada pela pesquisadora (2014) 
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4.1.4 Regularização do PMM junto ao IBAMA e INEMA 

 

 Desde o fechamento do PMM em janeiro de 2013, os funcionários vem se 

empenhando para cumprir as exigências do IBAMA e do INEMA. Esse último 

notificou as seguintes pendências: esboço de localização do PMM em relação ao 

município de Itapetinga-Bahia; planta apresentando as fontes de abastecimento de 

água e esgoto, além do corpo receptor dos efluentes gerados no empreendimento, 

após tratamento, lançados na rede de esgotamento sanitário municipal e mapa de 

localização da área onde será feita a instalação do sistema de tratamento; plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos; projeto de drenagem pluvial, de sistema de 

coleta e de tratamento adequado para os efluentes líquidos; documento emitido pelo 

aterro da cidade que comprove o envio dos resíduos do parque bem como ateste a 

adequação do mesmo para recebê-lo; documento que comprove o processo de 

regulação junto ao IBAMA e Plano de manejo dos urubus (coragyps atratus), com 

descrição detalhadas das medidas de intervenção. Todas essas solicitações 

exigidas pelo INEMA foram encaminhadas pelos administradores do PMM para 

análise. 

 No que diz respeito às exigências determinadas pelo IBAMA para a 

regularização de zoológicos na categoria mais simples, conforme listada no 

referencial teórico dessa pesquisa, notamos com base na caracterização do parque 

que fizemos do parque, que suas pendências se trata apenas de serviço de 

segurança no local em tempo integral. As demais exigências determinadas pelo 

IBAMA já estavam sendo cumpridas antes do fechamento do PMM em 2013. A 

segurança no local, com base nas informações fornecidas por um dos funcionários 

no mês de agosto de 2014, está sendo realizada por guardas municipais no período 

em que encerra o expediente dos vigilantes, responsáveis pela segurança no parque 

durante o dia. 

 Vale relembrar que o IBAMA e o INEMA atuam juntos na fiscalização do 

PMM. Enquanto o IBAMA direciona as exigências para as instalações no PMM e 

para a conservação da fauna e da flora e programas de EA, o INEMA verifica a 

adequação do parque no que se refere à sua localização no município com base em 

um zoneamento ambiental, uso do solo, destino e tratamento dos dejetos sólidos e 

líquidos gerados no parque.  Diante disso, as pendências do PMM que ainda não 

foram eliminadas são as determinadas pelo INEMA, consideradas pelos funcionários 
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de difícil resolução, já que depende de recursos financeiros que ultrapassam o valor 

fornecido pela prefeitura municipal, única fonte de recursos financeiros do parque. 

 

4.2 Atividades de EA no PMM 

 

 No que diz respeito às atividades de EA no PMM, perguntamos aos 

funcionários, nas entrevistas, quais foram às atividades desenvolvidas 

especificamente para os estudantes durante suas visitas ao PMM em 2012. Suzzy, 

secretária administrativa, respondeu que ocorriam atividades para o referido público 

no Dia das Crianças, ou seja, apenas uma vez por ano. O vigilante Isaias 

acrescentou que as atividades educativas no PMM aconteciam apenas em datas 

comemorativas como o Dia das Crianças (citado por Suzzy), Dia do Meio Ambiente 

ou no Dia do Estudante e nessas datas ocorriam palestras organizadas pela bióloga 

Jaqueline. Nenhum dos funcionários da administração ou do apoio (tratadores, 

jardineiros ou vigilantes) citou atividades de EA promovidas no PMM fundamentadas 

em um projeto de EA. Inclusive na resposta de Jaqueline, que elaborou o projeto de 

EA que tivemos acesso, foi reafirmada a inexistência de programa de EA implantado 

no PMM para os visitantes e essa entrevistada confirmou que as atividades 

educativas no PMM são propostas em datas comemorativas, principalmente para 

crianças entre dois e 10 anos de idade.  

 No projeto de EA do PMM é proposta uma programação, nesta seriam 

realizadas palestras e rondas para promover a EA no PMM de forma contínua, 

orientadas por um biólogo (funcionário do PMM) e estagiários (estudantes do ensino 

fundamental e médio), previamente treinados para a execução da tarefa. Essas 

estratégias seriam destinadas às escolas e demais instituições que visitam o PMM. 

Vale ressaltar que não foi desenvolvido um cronograma para a execução dessa 

proposta educativa e, somado a dificuldade de parceria com as escolas, não foi 

efetivada a implantação de um programa de EA no PMM. Certamente esse tenha 

sido o motivo da omissão do projeto de EA pelos funcionários da administração nas 

entrevistas. Os funcionários do apoio declararam não conhecer projeto de EA do 

parque, indicando uma falta de integração dos funcionários para se buscar formas 

de sensibilizar os visitantes. 

 A princípio considerávamos a possibilidade de existirem no PMM programas 

de EA em execução e tais programas seriam responsáveis pela visitação 
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significativa das escolas. Visto que os administradores do parque não implantaram 

programas de EA, perguntamos poderia estar motivando a visitação das escolas. As 

respostas variaram entre os aspectos estéticos do parque: “a natureza em si” 

(Roberto, fiscal ambiental), “o Meio Ambiente na realidade” (Suzzi, secretária 

administrativa); área de lazer: “o parque fornece diversão no parque infantil, atrativo 

com a visita aos bichos” (Suzzi, secretária administrativa), “visitar os animais e visitar 

a área de lazer parque infantil” (José, vigilante); e área de estudos científicos e 

educativos: “conhecer os animais e plantas na prática” (João, tratador), “local de 

estudo para pesquisas acadêmicas e instrumento de educação ambiental” (Lucas, 

jardineiro).  

 Entre as respostas, destacamos a fala do veterinário Messias, que na maioria 

das visitas tem o contato com os estudantes e também sintetiza as respostas dos 

demais funcionários. Para ele, o que motiva a visitação dos discentes ao PMM é “por 

ser um zoológico, parque infantil, local para se alimentarem [restaurante], está 

situado dentro de uma mata, Itapetinga ter ou possuir poucas áreas de lazer”. Na 

concepção dos funcionários, o PMM é visto pelos estudantes como uma área de 

lazer e que expõem animais e não como uma Unidade de Conservação. 

  

4.3 Visitas dos estudantes ao PMM com a escola 

 

 O PMM como espaço educador, segundo as professoras do ensino 

fundamental entrevistadas, oportuniza a aproximação dos conhecimentos 

trabalhados em sala com a experiência prática através das visitas. Essa articulação 

entre as visitas ao PMM e as aulas teóricas favorece o conhecimento dos 

estudantes acerca dos animais e da vegetação conservada no PMM, segundo as 

educadoras. Vale ressaltar que as visitas das escolas são recepcionadas pela 

bióloga Jaqueline que também orienta os estudantes durante seu passeio no 

parque. Isso indica que a bióloga acumula funções devido à ausência de um 

profissional específico para orientar os visitantes durante a visita ao PMM. Resultado 

semelhante foi encontrado por Barreto, Guimarães e Oliveira (2009) em sua 

pesquisa no parque da cidade Governador José Rollemberg Leite, em Aracaju. 

Esses pesquisadores também observaram que a bióloga do referido parque acumula 

funções devido à ausência de um profissional específico. 
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 Os objetivos das professoras com as visitas ao PMM foram “um passeio para 

sair da rotina escolar, proporcionando aos estudantes lazer e um contato mais 

próximo e real com a fauna e flora” (professora Joana – escola urbana) e “trabalhar 

o meio ambiente, conhecer os animais” (professora Rejane – escola rural), não 

diferenciando dos objetivos de outras professoras que conduzem seus alunos a 

parques zoológicos (ALMEIDA, 2008; COSTA, 2004; BARRETO; GUIMARÃES; 

OLIVEIRA, 2009; GALHEIGO; SANTOS, 2009).  

 Perguntamos às professoras se elas consideravam o PMM um local 

adequado para o desenvolvimento de atividades de EA para as crianças. As duas 

responderam que sim e justificaram suas respostas argumentando: “o espaço do 

parque possibilita uma experiência entre teoria e prática” (professora Joana). 

Professora Rejane foi mais enfática: “tanto para educação ambiental como também 

abrange todas as outras matérias. Tem a lixeira que chama à atenção, o lugar 

limpo.” 

 Também perguntamos se elas consideravam o PMM organizado no que se 

refere às atividades propostas pelos funcionários. A professora Joana respondeu 

que sim, dizendo que “os passeios agendados tem sempre a disponibilidade um 

profissional do PMM para orientar as crianças sobre o tema proposto no ofício”. Já a 

professora Rejane respondeu que “tinha um guia orientando a visita, mas nenhuma 

atividade”. Nesse sentido, as entrevistas com as professoras nos possibilitaram 

observar que o motivo de suas visitas ao PMM com os estudantes não está 

relacionado a programas de EA. Como vimos, não houve a implantação de 

programas de EA no parque. O que motiva a visitação das escolas participantes 

desta pesquisa, com base nos objetivos das professoras e nas entrevistas com os 

funcionários, são a fauna e flora e, dessa forma, não se diferencia dos objetivos dos 

demais grupos que visitaram o PMM (FREITAS et al., 2007). Entretanto, as 

professoras, com o auxílio da bióloga, utilizam a fauna e a flora do PMM como 

instrumentos educativos e, segundo elas, os estudantes aprimoram suas 

percepções e atitudes acerca dos ambientes naturais.  

 Com base nas entrevistas com os funcionários, as intervenções educativas no 

PMM ocorrem apenas em datas comemorativas ou em datas próximas a essas 

datas e, dessa forma, as visitas das escolas acabam sendo restringidas a um curto 

período de tempo, pois é nesse intervalo que as professoras podem contar com o 

auxílio da bióloga para intermediar as aulas práticas no parque.  
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4.4 Análise da percepção ambiental dos estudantes 

 

 A seguir apresentamos uma descrição da percepção ambiental dos discentes 

das duas escolas participantes deste estudo. As três turmas participantes serão 

rotuladas de turma A, que corresponde aos estudantes da escola urbana que 

participaram da pesquisa em 2013; turma B, os discentes dessa mesma escola que 

participaram em 2014 e turma C, os estudantes da escola rural que participaram em 

2013. Todos os participantes gostaram de desenhar o PMM, apenas 9 crianças 

consideraram a tarefa difícil. 

 Foram convidados a participar desta pesquisa 58 estudantes. Fracionando 

esse grupo por sexo, participaram 31 meninos e 27 meninas numa proporção de 

53,44% e 46,56%. Por escola foram 13 meninos e 11 meninas na turma A, 12 

meninos e 11 meninas na turma B e 6 meninos e 5 meninas na turma C (Figura 20), 

tendo então um equilíbrio na proporção entre os sexos. 

 

Figura 20 – Distribuição dos estudantes das três turmas por sexo (N = 58) 

 

 

 Na divisão do grupo por idade, os discentes com idade entre 10 e 12 anos 

estão presentes nas três turmas com maior concentração na turma B (Figura 21). A 

média de idade entre os estudantes das três turmas foi de 8,0 não diferenciando o 

sexo. 
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Figura 21 – Distribuição da frequência dos estudantes das três escolas por idade N = 
58 

 

 

 As análises por idade e por sexo, comuns em outras pesquisas, não serão 

exploradas neste estudo em função do número reduzido de participantes. 

 

4.4.1 Quantidade de elementos desenhados 

 

 Na divisão dos participantes por turmas, variável relevante nesta pesquisa, os 

estudantes da turma A desenharam em média 17,04 elementos, a turma B 12,91 e a 

turma C 13,27 elementos (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Média e total de elementos desenhados por escola 

 

n Média Total 

Turma A 24 17,04 409 

Turma B 23 12,91 297 

Turma C 11 13,27 146 
Coeficiente de variação = 81,98340 pelo teste Duncan 

 

 Esses resultados indicam que os estudantes da turma A desenharam uma 

maior quantidade de elementos em seus desenhos certamente devido ao fato de 

eles se lembrarem de mais elementos, visto que participaram da pesquisa um ano 

após suas visitas ao PMM, o que não ocorreu com a turma B, que participaram 2 

anos após a visita. No caso da turma C que também foram entrevistas em 2013, a 

menor quantidade de elementos desenhados poderia ser justificada pela baixa 
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freqüência nas visitas com a escola que provavelmente foram afetadas pela 

distância geográfica em relação à localização do PMM. Ao compararmos as duas 

escolas observamos que os estudantes da escola urbana desenharam maior 

quantidade de elementos em comparação com os discentes da escola rural, 

certamente devido à maior frequência nas visitas ao PMM. Entretanto, não foi 

observado diferença nas médias de elementos desenhados com a aplicação do 

teste estatístico (p[0,4616]>0,05). 

 Embora não seja uma variável relevante neste estudo como falamos 

anteriormente, a relação entre a quantidade de elementos desenhados e o sexo dos 

estudantes da escola urbana emergiu nos dados coletados. Nas análises 

encontramos uma média de 19,04 elementos nos desenhos das meninas e 11,48 

nos desenhos dos meninos. Essa tendência das meninas desenharem maior 

quantidade de elementos também foi observada nas investigações de Schwarz, 

Sevegnani e André (2007).  

 Independente do sexo e da idade das crianças participantes, a média de 

elementos desenhados foi expressiva quando comparada com outros estudos 

(Profice et al. 2013), o que poderia indicar que as crianças participantes conhecem 

bem o ambiente do PMM. Vale sinalizar que a quantidade de elementos desenhados 

se refere a todos os elementos que surgiram nos desenhos incluindo elementos 

naturais, artificiais e humanos. A quantidade e os tipos de elementos desenhados 

por cada uma dessas categorias serão apresentados adiante.  

 

4.4.2 Categorias de elementos desenhados  

 

 A partir desse ponto apresentaremos a quantidade de elementos desenhados 

pelos estudantes das três turmas distribuindo os elementos entre as categorias 

natural, artificial e humano. A proporção de elementos desenhados em cada uma 

dessas categorias foi de 56,49% natural, 31,05% artificial e 12,46% humano para a 

Turma A; 70,70% natural, 25,60% artificial e 3,70% humano para a Turma B; e 

58,21% natural, 24,20% artificial e 17,59% humano para a Turma C. 

 Na categoria natural estão incluídos os animais, vegetais, os elementos 

celestes e os geográficos. Os elementos artificiais são as instalações no PMM como 

os brinquedos, restaurante, recintos, jaulas, etc. A categoria humano são as 

representações da figura humana nos desenhos dos estudantes. Subdividindo a 
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categoria natural temos no grupo animal diversas espécies animais; no grupo 

vegetal são incluídas flores, capim/grama, árvores; os elementos celestes são sol, 

nuvens e estrelas; e os geográficos, morros, rio, etc.  

 Os elementos naturais foram os mais enfatizados pelos estudantes das três 

turmas em relação aos elementos artificiais e humanos. Dentro da categoria natural, 

os animais foram mais frequentes (Tabela 2), coincidindo com os resultados 

encontrados por Pedrini, Costa e Ghilardi (2010). A proporção de animais, vegetais e 

elementos celestes desenhados pelas crianças da Turma A foi de 59,30%, 30,30% e 

10,40% respectivamente; 62,85%, 16,20% e 20,95% para a Turma B; e 55,30%, 

21,20% e 23,50% para a Turma C. Neste estudo, a categoria que corresponde aos 

elementos geográficos, conforme método inventarial (PROFICE, 2010; PROFICE et. 

al., 2013) foi suprimida devido à ausência de frequência dos elementos que 

compõem essa categoria. Apenas um dos participantes desenhou o rio que margeia 

o PMM, único elemento que se insere na referida categoria (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Frequências, médias e porcentagem de elementos naturais desenhados 
por turmas 

Turma A  n= 24 

 
 Animais Vegetais Celestes 

Frequência  137 70 24 

Média 5,70 2,9 1,0 

%  59,30 30,30 10,40 

Turma B n=23 

 
 Animais Vegetais Celestes 

Frequência  132 34 44 

Média 5,73 1,5 1,9 

%  62,85 16,20 20,95 

Turma C n= 11 

 
 Animais Vegetais Celestes 

Frequência  47 18 20 

Média 4,2 1,6 1,8 

%  55,30 21,20 23,50 

  

 Certamente esse resultado se deve ao fato de se tratar de um ambiente 

predominantemente natural e especificamente de um zoológico, portanto, o que é 

colocado em evidência são animais. A vegetação e os demais elementos ficaram em 
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segundo plano. Dessa forma, os discentes foram fiéis à representação do PMM, 

projetando seus elementos nos desenhos da forma como são enfatizados na 

realidade. Esses resultados são compatíveis com os de outros pesquisadores 

(PROFICE, 2010; PROFICE et al., 2013; PEDRINI, COSTA e GHILARDI, 2010 entre 

outros) que confirmam a habilidade da criança em representar em seus desenhos o 

ambiente da forma como ele é visualizado. Os estudantes da turma C desenharam 

menor quantidade de elementos nas categorias apresentadas. Como falamos antes, 

acreditamos que seja devido à distância geográfica que afetou negativamente no 

contato das crianças com o parque e, consequentemente, na possibilidade desses 

estudantes reterem mais informações dos elementos contidos no parque.  

 

4.4.2.1 Animais 

 

 A fauna apareceu na maioria dos desenhos (96,6%). A média de animais por 

desenho para os estudantes da escola urbana foi de 5,7 e para os estudantes da 

escola rural 4,2. Os répteis foram mais enfatizados, sendo os mais freqüentes a 

cobra em 62% das obras, seguida do jacaré em 23,5%, jabuti em 12,8% e outros em 

1,7%.  

 As aves apareceram em 53,4% dos desenhos. Essa tendência também foi 

observada nas pesquisas de Schwarz, Sevegnani e André (2007), Profice et al. 

(2013) entre outros. Vale sinalizar que esses animais não foram especificados em 

15,5% dos desenhos. As aves não especificadas são conhecidas como aves-traços, 

utilizadas pelas crianças para preencher espaços vazios em seus desenhos 

(PROFICE, 2010; PROFICE et al. 2013). Essas aves sem especificação apareceram 

apenas em 9 dos 58 desenhos. As especificadas pelos estudantes foram: águia, 

avestruz, arara azul, pavão, urubu rei, ema, falcão, papagaio, tucano, pica-pau e 

urubu, somando um total de onze diferentes espécies. O urubu se trata dos 

coragyps atratus, no grupo focal as crianças se referiram a ele por seus danos 

causados no PMM “[…] suja, espalha fedor […]”, dessa forma, demonstraram ter 

consciência de um dos problemas do parque, que é a presença expressiva desses 

animais. 

 Os mamíferos mais desenhados foram o leão em 41,37% dos trabalhos, o 

macaco em 39,60%, seguido da zebra em 18% e outros mamíferos em 1,03% das 

obras. A presença expressiva da cobra e do leão nos desenhos, com base nas falas 
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das crianças no grupo focal se deve ao fato desses animais serem mais atrativos. 

Nas palavras das crianças, “são os que chamam mais a atenção”. Os insetos 

representados foram as borboletas em 6,8% dos desenhos. Em 5,17% foram 

desenhados animais domésticos. 

 Ao todo foram destacadas 39 espécies animais, excluindo as generalizações 

como “aves” e “pássaros”. Desse total, 79,5% são animais do PMM.  Dividindo os 

estudantes por escolas, observamos que os animais que não existem no PMM 

apareceram com maior freqüência nos desenhos dos discentes da escola urbana 

(14,8% dos desenhos). Os animais desenhados foram girafa, coala, porco-espinho, 

tatu, tamanduá, águia, falcão, tucano e pica-pau. Nos grupos focais as crianças 

manifestaram o desejo de conhecer esses animais, visto por elas em livros ou na 

televisão. Além desses sugeriam outros animais “[…] tem que ter também 

hipopótamo, elefante […].  É possível perceber nos desenhos e nas narrativas das 

crianças que elas têm clareza dos animais que fazem parte da coleção faunística do 

PMM e os que não fazem parte. Nas entrevistas e nos grupos focais elas 

demonstraram conhecer a diversidade de animais expostos em cativeiros no PMM. 

Os demais animais que apareceram em seus desenhos, exceto aqueles utilizados 

como estratégia para preencher espaços vazios na cena, seriam então a 

manifestação de seus desejos em conhecê-los empiricamente. 

 

4.4.2.2 Vegetais 

 

  Os vegetais foram desenhados pela maioria dos estudantes (87,93%), 

representados por árvores, flores e capim, sendo as árvores o elemento mais 

frequente nas obras. Em sua maioria (73,33%) não foram especificadas as espécies, 

resultados semelhantes foram encontrados por Schwarz, Sevegnani e André (2007) 

e Profice et al. (2013) em suas investigações. As espécies desenhadas foram 

descritas pelas crianças apenas como “árvore que dá fruta” ou apenas “árvore”. 

 As árvores especificadas foram as que têm frutas, presente em 26,67% dos 

desenhos. Essas foram descritas como “pé de coco” e “pé de manga”. A 

predominância de árvores sem frutos nos desenhos de criança também foi 

observada nas pesquisas de Pedrini, Costa e Ghilardi (2010). Contrário aos 

resultados encontrados neste estudo, Martinho e Talamoni (2007) identificaram nas 

obras infantis uma quantidade significante de árvores frutíferas e, segundo esses 
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pesquisadores, seus resultados sugerem uma visão utilitarista das crianças em 

relação aos vegetais.  

 A pequena representação das árvores frutíferas nesta pesquisa se deve tanto 

a pequena quantidade dessas espécies no PMM quanto ao fato dessas árvores não 

estarem em pontos de fácil observação. As árvores frutíferas distribuídas no PMM 

que são facilmente observadas pelas crianças são de fato os coqueiros e as 

mangueiras, referidos por elas nos desenhos como “pé de coco” e “pé de manga”. 

Os coqueiros foram plantados dentro dos recintos dos macacos, que são os recintos 

mais arborizados do parque em relação aos demais cativeiros. Uma menina 

desenhou esse vegetal buscando ser fiel a sua forma e localização em um dos 

recintos dos macacos (Figura 22). Com base na narrativa da criança estão 

presentes no desenho “os macacos, cabana de macaco, uma pessoa visitando, um 

pé de coco”. 

 

Figura 22 – Daniela, 10 anos. “A casa dos macacos”. Escola urbana 2014 

 

 

 Outra criança desenhou a mangueira enfatizando esse vegetal no centro de 

sua obra, preocupando-se mais com a forma do que com a cor real da árvore. Em 

sua descrição os elementos contidos nos desenhos são “urubu, cobra, macaco e pé 

de manga” (Figura 23) 
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Figura 23 – Raique, 15 anos. “Floresta Amazônica”. Escola Urbana, 2013 

 
  

 Ao fragmentarmos os participantes por escola, a maior quantidade de árvores 

apareceu nos desenhos dos estudantes da escola urbana (83,33%). Supõem-se 

que, pelo fato desses estudantes terem visitado o PMM com maior freqüência, eles 

tenham retido mais informações do parque que as crianças da escola rural, como 

falamos anteriormente.  

 Ressaltamos que no PMM existem muitas árvores, entretanto os estudantes 

desenharam uma pequena quantidade desses vegetais em seus trabalhos. Neste 

ponto observamos, mais uma vez, a habilidade dos estudantes em projetar o PMM 

respeitando a forma como estão organizados e distribuídos seus elementos. As 

áreas onde os estudantes são concentrados nas visitas conduzidas pelas escolas 

são as áreas com menor quantidade de vegetação e maior quantidade de animais, 

que são as trilhas dos animais ou a área onde estão localizados os brinquedos do 

parque infantil, que também é pouco arborizado.  

  Sinalizamos também que a área de mata no parque foi pouco explorada 

pelas professoras e pela bióloga pelos motivos já citados na caracterização do 

parque e acreditamos que a falta de identificação das espécies vegetais bem como a 

falta de uma intervenção educativa que vise ampliar o conhecimento dos discentes 
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no que se refere à diversidade florística no PMM tenham impactado em sua 

percepção da vegetação de forma negativa, visto que eles não demonstraram 

conhecer a diversidade das espécies arbóreas que existem no PMM.  

 

4.4.2.3 Celestes  

 

 Os elementos celestes apareceram em 36,20% dos trabalhos das crianças, 

representados pelo sol, nuvens e estrelas. Pesquisadores que utilizam o desenho 

como estratégia em pesquisa científica para acessar a percepção de crianças 

acerca dos ambientes naturais alertam que sol, nuvens e estrelas são elementos 

comuns em desenhos infantis e, portanto, são considerados universais (PROFICE 

et. al., 2013). Conforme os autores citados, eles são utilizados pelas crianças para 

preencher espaços vazios em seus desenhos, assim como as aves-traço, borboletas 

e as flores. 

 No desenho de Rafaela podemos notar os elementos celestes e também as 

aves-traço utilizados pela criança como uma estratégia para preencher os espaços 

vazios em seu desenho. Nesse exemplo, esses elementos ocupam quase a metade 

da cena desenhada (Figura 24). 

  

Figura 24 – Rafaela, 11 anos. “A jaula das cobras”. Escola urbana, 2014 
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 Outro exemplo da utilização dos elementos citados para preencher espaços é 

o desenho de Alano, que ao invés de utilizar sol, nuvens, estrelas ou aves-traço, 

utilizou apenas borboletas (Figura 25). 

  

Figura 25 – Alano, 12 anos. “Amazônia”. Escola urbana, 2013 

 
 
 No desenho de Carla se torna ainda mais evidente a utilização dos elementos 

citados para preencher espaços vazios. A criança desenhou sol, nuvens e 

acrescentou estrelas para preencher a parte superior de seu desenho (abaixo da 

linha que divide as cenas), não se preocupando com a coerência entre esses 

elementos, visto que eles na realidade são mutuamente exclusivos, ou seja, quando 

o sol e nuvens estão presentes as estrelas deveriam estar ausentes (Figura 26).  
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Figura 26 – Carla, 11 anos. “Zoológico dos animais felizes”.  Escola urbana (2014) 

 
 
 Diante dessas considerações, os elementos celestes, assim como as 

borboletas e as aves-traço não trazem informações relevantes no que diz respeito à 

percepção dos estudantes acerca do PMM. Esses elementos são utilizados por 

crianças como estratégia para preencher espaços vazios em seu desenho 

independente da orientação dada para a execução da tarefa e, portanto, não se trata 

de uma particularidade das crianças participantes desta pesquisa. 

 
4.4.2.4 Artificiais 
  

 A maioria dos estudantes (84,48%) projetaram em suas obras algum tipo de 

elemento artificial que existe no PMM. Os mais frequentes foram os recintos dos 

animais em 53,7%, brinquedos em 36,3% e os demais elementos em 10% dos 

desenhos. Os elementos artificiais desenhados pelos estudantes, além dos recintos 

e dos brinquedos do parque infantil, foram banheiro, bebedouro, campo de futebol, 

muro da entrada do PMM, portão da entrada do PMM, restaurante, trilhas dos 

animais e bancos. Os bancos que existem no parque que foram desenhados pelos 

estudantes são improvisados com material vegetal. 

 No desenho de Wallas podemos observar uma quantidade significativa de 

elementos artificiais, representados principalmente com os recintos dos animais e os 
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brinquedos do parque infantil. Conforme a descrição da criança estão presentes no 

desenho “zebra, macaco, árvore, tartaruga, jacaré, falcão, cobra, leão, estrada, os 

animais brincando, portões de entrada, brinquedos e vários meninos brincando” 

(Figura 27). 

 

Figura 27 – Wallas, 13 anos. “Brincando e Aprendendo a preservar a natureza”. 
Escola urbana, 2013 

 

 

 O mesmo ocorreu no desenho de Helder da escola rural. Esse estudante 

descreve seu desenho enfatizando aos animais e vegetais, entretanto também estão 

presentes elementos artificiais na mesma proporção. Os elementos desenhados 

segundo a criança são “cobra, zebra, leão, duas árvores, duas tartarugas” (Figura 

28). 
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Figura 28 – Helder, 10 anos. “A natureza dos animais”. Escola rural 2013 

 

 

 O contrário ocorreu no desenho de Alex, que projetou apenas os recintos dos 

animais, descrito por ele como o lugar que os animais ficam. O discente nomeou seu 

trabalho de “Mata”. Estão presentes em seu desenho “campo de futebol, casa, 

arvore e o lugar que os animais ficam” (Figura 29). 
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Figura 29 – Alex, 13 anos. “Mata”. Escola urbana 2014 

 

  

 Esses desenhos e outros semelhantes nos possibilitaram observar que, 

apesar da presença de elementos artificiais nos desenhos, os estudantes reforçam a 

idéia de predominância dos animais e dos vegetais do PMM, que de fato existem em 

maior quantidade. 

 

4.4.2.5 Humanos 

 

 Os humanos foram desenhados em 31,1% dos trabalhos das crianças, não 

sendo representativo quando comparado com os desenhos que não houve a 

presença de humanos (68,9%) e, dessa forma, coincide com os resultados 

encontrados por Pedrini, Costa e Ghilardi (2010). Fragmentando os participantes por 

escola, os discentes da escola urbana desenharam em média 1,3 humanos, 

enquanto que as crianças da escola rural desenharam 2,3. Vale ressaltar que duas 

crianças, uma de cada escola, desenharam uma grande quantidade de humanos em 

relação às demais crianças. Um dos casos é o desenho de Raiane que tem 20 

humanos. Em sua descrição dos elementos desenhados destacou que os humanos 

são seus familiares (Figura 30).  
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Figura 30 - Raiane, 8 anos. “O sol clareia tudo”. Escola rural  

 
 

 O outro caso é o desenho de Ramon da escola urbana que enfatizou em seu 

desenho grande quantidade de crianças (19 crianças). Em sua descrição, as 

crianças estão brincando (Figura 31). 

Figura 31 - Ramom, 14 anos. “Zoológico da matinha”. Escola urbana, 2013  
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 Desconsiderando esses dois desenhos, as médias por escola passam a ser 

3,07 para os discentes da escola urbana e 3,0 para os discentes da escola rural, não 

tendo então a diferença expressiva quando foram considerados os dois desenhos 

referidos. Com essas médias observamos que não há diferença significativa entre os 

estudantes das duas escolas no que se refere à presença de humanos nos 

desenhos. Esses resultados coincidem com os resultados encontrados por Martinho 

e Talamoni (2007) que também envolveu em sua pesquisa estudantes de uma 

escola rural e outra urbana.  

 Os desenhos com humanos sugerem que os estudantes preferiram desenhar 

como foi a sua visita ao PMM, pois na maioria deles (77,7%) a figura humana 

representada são crianças e os autores dos desenhos também se incluíram em suas 

obras. Esses desenhos nos possibilitaram verificar a relação entre humanos e os 

elementos naturais contidos no PMM. Conforme descrevemos no método desta 

pesquisa, as interações entre a pessoa e o ambiente serão definidas como 

inexistente, quando não há a presença de humanos no desenho; neutra, quando não 

há interatividade explícita entre o humano e o ambiente; antropocêntrica, quando o 

interesse dos humanos está em evidência e biocêntrica, quando o interesse do 

processo ou elemento natural está em evidência. Distribuindo os desenhos com 

humanos nas categorias citadas tivemos os seguintes dados: 3,4% estão na 

categoria Biocêntrica; 27,7% na categoria Neutra e nenhum desenho se encaixou na 

categoria Antropocêntrica (Tabela 3). 

  

Tabela 3 – Frequência e porcentagem dos tipos de interação entre a pessoa e o 
ambiente 
 

 
Frequência Porcentagem 

Inexistente 40 68,9 

Biocêntrica 2 3,4 

Antropocêntrica 0 0 

Neutra 16 27,7 

Total 58 100 

 

 Na distribuição dos desenhos por categorias notamos que naqueles em que 

os humanos foram representados (31,1%), em sua maioria, não é evidenciada a 

interação entre a pessoa e o ambiente (27,7%), coincidindo com os resultados 

encontrados por Profice et al. (2013). Conforme observado pela referida 
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pesquisadora, em grande parte dos desenhos infantis, os humanos são retratados 

nas paisagens sem ação devido à dificuldade das crianças em desenhar pessoas 

em movimento e por isso se faz necessário a interpretação do desenho a partir da 

narrativa das crianças. 

 Partindo da narrativa das crianças apenas dois desenhos foram inseridos na 

categoria Biocêntrica.  No desenho de Ivan aparecem, conforme sua descrição, “um 

leão, um campo, uma árvore, o veterinário”. A interação que ocorre em seu desenho 

é estabelecida entre o veterinário e o leão. Em sua descrição, “o veterinário está 

vacinando os animais, a árvore está crescendo, o leão sendo vacinado e o campo 

está vazio.” Sua descrição evidencia uma relação de cuidado do humano/veterinário 

com o animal/leão (Figura 32). 

 

Figura 32 – Ivan, 13 anos. “Zoológico”. Escola urbana 2013. 

 

 

 No desenho de Daniela (Figura 22) também é evidenciada a relação de 

cuidado do humano com o animal do parque. Os elementos desenhados pela 

criança foram “os macacos, cabana de macaco, uma pessoa visitando, um pé de 

coco”. Quando perguntamos a criança o que estava acontecendo no desenho 

respondeu: “eles estão brincando e a zeladora está cuidando deles, alimentando”. 
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 Uma exceção dos desenhos apresentados acima é o desenho de Alex (Figura 

29) que, apesar de ser evidente a ausência de humano, ele descreveu seu desenho 

dizendo que “os tratadores estão alimentando os animais”, também evidenciando 

uma relação de cuidado do humano com o animal cativo que precisa do cuidado, 

neste caso o alimento (interação biocêntrica).  

 Como vimos na Tabela 3, nenhum desenho com humanos foi inserido na 

categoria antropocêntrica. Entretanto a presença de frutos nas árvores, segundo 

Martinho e Talamoni (2007) revelam um posicionamento antropocêntrico da criança 

em relação ao elemento natural. Contudo, nesta pesquisa, não observamos essa 

tendência, pois as árvores frutíferas foram plantadas para suprir as necessidades 

nutricionais dos animais do PMM e a representação desses vegetais nos desenhos 

revela que as crianças conhecem alguns vegetais que existem no PMM. 

 Neste estudo as árvores com frutos apareceram em 6 desenhos, entre esses 

apenas duas foram especificadas pelas crianças. As demais foram referidas apenas 

com árvore que dá fruta. O desenho de Talita é um exemplo. Em sua descrição 

estão presentes na cena “um zoológico, um macaco, a zebra, e um leão, as nuvens, 

o sol, arvore que dá frutas” (Figura 35). 

 
Figura 35 – Talita, 11 anos. “O zoológico”. Escola urbana, 2013 
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 Outro desenho com a presença de árvore com frutas foi elaborado por 

Brenda. Estão presente em seu desenho “o sol, as nuvens, pássaros, borboletas, 

flores, ar puro, crianças, árvores, leão, zanza, e piquenique e gangorra”. O título 

dado ao desenho foi “A matinha”. Nesse desenho a criança não fez referência aos 

frutos nas árvores (Figura 36). 

 
Figura 36 – Brenda, 10 anos. “A matinha”. Escola urbana, 2013. 

 

 

 Ananda desenhou “um leão, uma arvore com frutas, um sol, três nuvens, uma 

menina deitada na rede, uma árvore pequena, uma casa”. Esse é o único desenho 

com a presença de fruto na árvore na turma C (estudantes da escola rural) (Figura 

37). Esse desenho evidencia que o fato das crianças da escola rural terem sido 

menos freqüentes nas visitas ao PMM devido à distancia geográfica, influenciou 

tanto na quantidade quanto na riqueza de detalhes dos desenhos dessas crianças. 
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Figura 37 – Ananda, 9 anos. “O leão ladrão”. Escola rural, 2013. 

 

 

 Entre os 18 desenhos com humanos, 16 foram inseridos na categoria neutra 

(27,7%). Nesses desenhos os estudantes descreveram as ações das pessoas não 

direcionando para os elementos naturais ou para os demais elementos que 

compõem o ambiente desenhado. As ações executadas pelos humanos nos 

desenhos são “brincando”, “passeando”, “visitando”. Um exemplo é o desenho de 

Andrea que descreveu: “a gente brincando, tirando foto e os animais” (Figura 38). 
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Figura 38 – Andrea, 10 anos. “Matinha linda”. Escola urbana 2013 

 

  

 No desenho de Niquele também é possível observar a ausência de interações 

entre os elementos naturais e os humanos. Conforme a descrição da criança, “as 

meninas estão brincando” (Figura 39). 
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Figura 39 – Niquele, 11 anos. “A matinha feliz”. Escola urbana 2013 

 
 
 Os títulos dados aos desenhos também expressaram a percepção dos 

estudantes. Boa parte deles (43,1%) enfatiza a fauna do PMM, 13,7% a flora e os 

demais revelam uma tonalidade positiva dos estudantes em relação ao parque como 

“Matinha linda”, “Matinha feliz”, “Zoológico da diversão”, “Bonito”, “Felicidade”, entre 

outros, como pode ser observado nos desenhos que ilustram este trabalho. 

Resultados semelhantes foram encontrados nas investigações de Profice et al. 

(2013). 

 Vale ressaltar que nos desenhos da maioria das crianças seu posicionamento 

acerca das concepções apresentadas (biocêntrica ou antropocêntrica) não está 

explícito, devido à limitação do desenho como um instrumento de acesso a 

percepção infantil já sinalizado em pesquisas anteriores (PROFICE, 2010; PROFICE 

et. al, 2013 entre outros).  

 Complementando os desenhos e as narrativas dos estudantes com as 

entrevistas sobre a visita ao PMM e os grupos focais, ficou claro que os estudantes 

tendem ao biocentrismo. Perguntamos as crianças nas entrevistas: “o que você não 

gostou lá no PMM?” Responderam: “pessoas que pirraçavam os animais” (Beatriz, 

11 anos), “animais presos, pessoas jogando coisas nos animais” (Analu, 11 anos), 

“crianças jogando pedra nos animais” (Jéssica, 11 anos)”. “O que você aprendeu no 
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PMM?” Responderam: “que devemos cuidar muito do meio ambiente” (Bela, 11 

anos)  “não deve maltratar os animais nem a natureza” (Bia, 10 anos), “que a pessoa 

deve respeitar a natureza e os animais” (Ana, 11 anos). 

 No grupo focal alguns trechos das falas das crianças também realçam sua 

tendência ao biocentrismo. Orientadas pelos desenhos dos discentes, perguntamos 

sobre o aprisionamento dos animais no PMM: “Os animais que estão presos nas 

jaulas lá na matinha têm que ir para a floresta?” Responderam: “Sim, todos os 

animais tem que ser livre. Ninguém nasceu preso.” Pergunta: “Se soltar os animais 

não vai ter o PMM. E agora? O que vocês acham?” Responderam: “[…] Mas eles 

estão sendo bem cuidados, falta agora só mais limpeza, segurança e proteção.” 

Pergunta: “Para vocês, é melhor soltar os animais ou deixar eles lá preso para as 

pessoas verem?” Responderam: “deixar eles lá e cuidar bem deles”.  

 Também questionamos os estudantes sobre a vegetação no PMM: “E o que 

vocês acham da árvore lá na matinha? Por que nas entrevistas teve uma criança 

que falou que tem que derrubar as árvores para ter mais espaço”. Responderam: 

“Não, nunca, fica bonito, a matinha tá mais boa assim com árvores, os animais 

sempre dependem das árvores”. Pergunta: “E se tirar as árvores, vocês acham que 

acontece o que?” Responderam: “Os animais não consegue sobreviver”. “Qual a 

importância da arvore lá na matinha? Responderam: “É a principal da matinha, faz 

sombra, ar puro, ar limpo, dá fruta também”. 

 Com base nas falas das crianças nas entrevistas e nos grupos focais notamos 

que, apesar de elas aceitarem a idéia de manutenção dos animais em cativeiro no 

PMM, se mostraram tendenciosas ao biocentrismo, principalmente quando 

enfatizaram que os animais devem ser bem cuidados. Também revelaram 

compreender as relações de dependência entre os vegetais e animais. Diante 

dessas discussões, os estudantes participantes deste estudo, independente do 

contexto no qual residem, da quantidade de elementos do PMM desenhadas e de 

seu sexo e idade, tende a ter a percepção orientada por princípios biocêntricos, 

apesar de concordarem com o aprisionamento dos animais no parque. 
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4.5 Avaliação das atitudes ambientais dos estudantes 

 

 A média da escala NEP calculada para todos os estudantes (N=58) foi de 

3,77 com um desvio padrão de 0,53. Na distribuição dos estudantes por sexo, os 

meninos obtiveram a média de 3,81 e as meninas 3,71. O teste não revelou 

diferença estatística significativa na divisão do grupo por sexo ([p = 0,4772] >0,05) 

(Tabela 4). Outros pesquisadores utilizando a escala NEP, também verificaram o 

sexo como um fator não diferenciador de atitudes ambientais (SILVA e GABRIEL, 

2007). 

 

Tabela 4 - Cálculo das médias NEP por sexo (N= 58) 

Sexo População Média Desvio padrão 

Masculino 31 3,81 0,55 
Feminino 27 3,71 0,50 

 

 Para a análise das médias NEP por idade optamos por distribuir os 

estudantes em três grupos. Nossa intenção em agrupar os estudantes se deve ao 

fato dos criadores da escala NEP terem validado a escala com crianças entre 10 e 

12 anos e em nosso estudo a idade dos participantes variou de 6 a 15 anos. Ao 

dividirmos os estudantes por grupos etários, não diferenciando o sexo, as médias 

foram de 3,80 para os estudantes com idade entre seis e 9 anos, média de 3,77 para 

os discentes com idade entre 10 e 12 e a média de 3,73 para os estudantes entre 13 

e 15 anos. Comparando os três grupos não encontramos diferenças significativas 

entre as idades (p[0,9744]>0,05) (Tabela 5), apesar de esta variável ser um fator de 

diferenciação das atitudes ambientais (SILVA e GABRIEL,2007) 

 

Tabela 5 - Cálculo das médias NEP por grupo de idade (N= 58) 

Idade  Freqüência  Média Desvio padrão 

  6├10 8 3,80 0,65 
10├13 44 3,77 0,52 
13├ ┤15 6 3,73 0,48 

* Coeficiente de variação 14,377994 

 

 Na distribuição das médias NEP por turmas, a maioria dos discentes teve 

média acima de 3,0 pontos. Apenas um estudante da Turma B obteve média igual a 

2,8 pontos e 4 estudantes das Turmas A e C (2 estudantes em cada uma dessas 
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turmas) alcançaram 3,0 pontos na média não tendo suas atitudes definidas em uma 

das concepções contidas na NEP, conforme Dunlap et al. (1978; 2000) e Manoli; 

Johnson; Dunlap (2007) (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Cálculo das médias NEP por turma  

   Intervalo de confiança 95% 
 Média Desvio padrão Mínimo Máximo 

Turma A 3,64b 0,41 3,0 4,6 
Turma B 4,08a 0,57 2,8 5,0 
Turma C 3,49b 0,45 3,0 4,6 
*Médias seguidas de mesma letra não diferem (p>0,05) pelo teste Duncan.  
Coeficiente de Variação = 12,16722 
#
Turma A – escola urbana 2013; Turma B – escola urbana 2014 e Turma C – escola rural 2013 

 

 Ao comparar as médias NEP entre as turmas notamos que a maior média 

(4,08) foi alcançada pelos estudantes da escola urbana em 2014 (Turma B). Essa 

turma tem maior concentração de crianças com idade entre 10 e 12 anos, 

coincidindo com a faixa etária das crianças escolhidas pelos criadores da escala 

NEP para a validação desse instrumento (MANOLI, JOHNSON E DUNLAP, 2007). 

Além disso, mais da metade desse grupo (61%) alcançaram média superior a 4,0 

pontos, enquanto que as demais turmas (A e C) apenas 20% das crianças tiveram 

média superior a 4,0 pontos e inferior a 5,0 pontos. As crianças da turma B também 

foram mais veementes em suas respostas na NEP quando foram questionadas no 

grupo focal, onde puderam manifestar sua compreensão das afirmações da escala 

(Quadro 5) 
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Quadro 5 – Compreensão das crianças das afirmações da NEP no grupo focal 
Afirmações NEP Grupo focal 

1. Plantas e animais têm tanto 
direito a vida quanto as pessoas.  

 
Sim, concordo 

2. Existem pessoas demais no 
planeta Terra.  

 
Sim 

3. As pessoas são inteligentes o 
suficiente para não deixar a Terra 
ser destruída. 

 
Não 

4. As pessoas precisam obedecer 
às leis da natureza. 

“Arãm”, com certeza. [quais são as leis da natureza?] Não jogar lixo, não 
derrubar arvore, não pegar animais da natureza e vender, matar, 

queimadas, não sujar o rio [e o que acontece quando destrói a natureza?] 
O planeta morre, fica feio, é a mesma coisa de tá destruindo o mundo, pois 

sem a natureza ninguém vive. 

5. Quando as pessoas interferem 
na natureza o resultado é ruim.  

 
É. Sim. 

6. A natureza é bastante forte 
para aguentar os efeitos da vida 
moderna das pessoas.  

Não [E o que é vida moderna?] Destruir as coisas da natureza, tipo assim, 
matar a natureza e botar um prédio, carro (…) 

7. As pessoas podem mandar no 
resto da natureza.  

Não [Por que não pode?] Senão destrói a natureza, na natureza quem 
manda é ela mesma. 

8. As pessoas estão maltratando 
a natureza.  

Estão. [E o que vocês podem fazer para não destruir a natureza?] proteção 
a natureza, não desperdiçar comida, reciclar o lixo. Por que mesmo aí oh, 
você coloca o lixo na porta o carro vem e pega e joga na mata destruindo, 

se a mata morrer os animais morrem. Quando tem muito lixo vai jogar 
aonde? Na mata, só pode, longe da cidade. Ou no rio, … pra que isso…? 

9. Um dia as pessoas vão 
conhecer tanto a natureza que 
vão ser capazes de controlá-la.  

 
Não. Nunca ninguém vai conseguir controlar a natureza.  

10. Se as coisas não mudarem, 
em breve teremos um grande 
desastre.  

 
Com certeza. [Essa foi difícil para responder?] Não. 

 

 Diante dos dados apresentados 91,4% do total geral de estudantes (58 

participantes) têm suas atitudes orientadas por concepções ecocêntricas, ou seja, 

visam o equilíbrio entre os elementos contidos no ambiente. Apenas 6,89% dos 

discentes alcançaram média 3,0 e, portanto, suas atitudes não foram especificadas 

com a aplicação da escala NEP. Entre todos os respondentes somente um 

estudante (1,71%) obteve a média 2,8 e, dessa forma, suas atitudes são 

antropocêntricas segundo Dunlap et al. (1978; 2000) e Manoli, Johnson e Dunlap 

(2007). 

A média NEP geral encontrada neste estudo para os estudantes do ensino 

fundamental não se diferencia das médias NEP de estudantes brasileiros de outros 

níveis de ensino (SILVA FILHO et al., 2009, EDINGTON, 2014; ALVES, 2013; 

SCHULTZ et al., 2005; VIKAN, CAMINO, BIAGGIO E NORDVIK, 2007 apud  

EDINGTON, 2014), apontando para uma possível correlação entre o bom 

desempenho na escala e a veiculação de informação acerca das questões 

ambientais nas instituições de ensino, mas sobretudo pelos meios de comunicação 
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que promovem o lema do “ambientalmente correto e sustentável”, relevante no 

contexto atual. 

Diante dessas constatações observamos que boa parte dos estudantes 

tendem a desenvolver atitudes em prol da conservação dos elementos naturais e/ou 

dos ambientes predominantemente naturais visando o equilíbrio e manutenção da 

biodiversidade. A compreensão das crianças acerca da escala NEP manifestada no 

grupo focal revelou que elas entenderam o vocabulário utilizado na escala, o que 

favoreceu seu posicionamento em relação às afirmações do NEP em detrimento às 

afirmações do PSD. Vale sinalizar que as concepções antropocêntricas, 

ecocêntricas e biocêntricas apresentadas nessa pesquisa decorrem dos 

instrumentos utilizados, não sendo nosso objetivo desenvolver uma discussão a 

respeito.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Neste estudo o enfoque foi dado à percepção ambiental dos estudantes do 

ensino fundamental que visitaram o PMM, sendo nosso objetivo principal analisar a 

percepção desses estudantes em relação ao referido parque. Diante dos resultados 

apresentados, observamos que a percepção dos estudantes em relação ao PMM 

tende a ser orientada por princípios biocêntricos, apesar de eles concordarem com o 

aprisionamento dos animais em cativeiro. Contudo, esses resultados não dispensam 

estudos mais aprofundados acerca da origem desse biocentrismo na infância.  

 Independente do sexo e da idade dos estudantes, a média de elementos 

desenhados foi significativa quando comparada com outros estudos indicando que 

as crianças participantes conhecem bem o ambiente do PMM. No que diz respeito 

aos elementos desenhados por categorias, notamos maior ênfase nos elementos 

naturais em detrimento dos demais e, dentro dessa categoria, os animais foram mais 

freqüentes, provavelmente por se tratar de um zoológico e, portanto o que é 

colocado em evidência são os animais. Em contrapartida, os vegetais foram pouco 

freqüentes, revelando que a área com a predominância de vegetal do PMM foi 

pouco explorada pelas escolas, certamente devido à falta de segurança nessa área 

sinalizada também pelos funcionários e pelas professoras. De forma geral, as 

crianças foram fiéis a representação do PMM, projetando seus elementos nos 

desenhos da forma como são enfatizados na realidade.  

 As crianças demonstraram conhecer a diversidade faunística do PMM, 

entretanto se fazem necessárias intervenções que visem estimular suas percepções 

acerca da vegetação da Mata Atlântica, a qual foi referida por elas como “natureza”, 

“floresta” ou ainda “floresta Amazônica”. Outro fator que poderia ter influenciado 

nesse resultado pode ter sido a falta de placas com informações sobre a vegetação 

do parque, itens indispensáveis quando se trata de um espaço utilizado como 

instrumento educativo. Nessa direção, torna-se elementar a confecção de placas 

identificando os vegetais contidos no PMM para que esse ambiente seja melhor 

aproveitado como estratégia de sensibilização das crianças e dos demais grupos 

que o visita. 

 Os estudantes das três turmas percebem o PMM com a mesma importância, 

mas em proporções diferentes no que se refere à quantidade e tipos de elementos 

desenhados. Os dois principais fatores que talvez tenham influenciado na percepção 
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dos estudantes sobre o PMM tenha sido o tempo decorrido após a visita entre as 

turmas A e B (escola urbana) e a distância geográfica entre as escolas (urbana e 

rural). Nesta pesquisa, essa distância significou menor freqüência nas visitas com a 

escola e não como lazer com os familiares.  Vale ressaltar que, devido à fluidez das 

pessoas do campo para a cidade e dessas ultimas para o campo, a delimitação 

entre urbano e rural no município de Itapetinga não é acentuada e, portanto, essa 

variável não foi verificada nesta pesquisa.  

 De forma geral, as características do PMM foram reveladas com clareza nos 

desenhos dos estudantes, pois eles o projetaram em suas obras enfatizando os 

elementos da forma como estão distribuídos e acessíveis à sua percepção. A baixa 

freqüência de árvores nos desenhos revelou que as trilhas pela mata no parque não 

foram exploradas com fins educativos, reflexo disso é a falta de conhecimento das 

crianças acerca da diversidade vegetal no PMM, como falamos anteriormente. 

 O desenho e a narrativa das crianças foram estratégias fundamentais para 

acessarmos sua percepção, mas tivemos que recorrer a outros instrumentos e 

técnicas devido à limitação do desenho como um instrumento metodológico. Vale 

sinalizar que a criança é capaz de expressar sua compreensão acerca da 

interatividade humana em ambientes naturais, entretanto o desenho como estratégia 

em pesquisas científicas não foi eficiente na representação dessa habilidade infantil 

e por essa razão, optamos por uma estratégia multimetodológica, que consiste em 

combinar estratégias para minimizar a limitação do desenho como instrumento 

metodológico. 

 No que se refere às atitudes ambientais dos estudantes, a média alcançada 

com a aplicação da escala NEP (3,77) sugere que os discentes têm atitudes 

favoráveis em relação à conservação do ambiente. Acreditamos que a prática das 

escolas participantes dessa pesquisa em conduzir os estudantes ao PMM com o 

intuito de aproximar o conhecimento teórico à prática, talvez tenha influenciado nas 

atitudes ambientais das crianças positivamente, com base nas entrevistas com os 

discentes e com as professoras. Entretanto, seriam interessantes estudos para 

verificar se as atitudes ambientais dos estudantes de ensino fundamental favoráveis 

à conservação da biodiversidade e dos demais elementos que compõem o ambiente 

são influenciadas, de forma significativa, por suas experiências nessas instituições 

de ensino. 
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 Possivelmente, as atitudes dos estudantes tendenciosas a manutenção do 

equilíbrio ambiental tenham sido influenciadas também por outras fontes de 

informação como a mídia, que vem constantemente enfatizando campanhas 

ambientalistas. Nessa direção, estudos poderiam ser desenvolvidos sobre a 

influência da mídia como um meio de construção de atitudes ambientais. 

 As atitudes ambientais predispõem a pessoa a agir de forma favorável ou não 

acerca de um objeto no ambiente. Os estudantes participantes deste estudo tendem 

a desenvolver atitudes favoráveis à conservação. Se suas ações serão orientadas 

por suas atitudes é uma questão que poderia ser explorada em pesquisas futuras. 

 No que diz respeito ao ambiente desenhado (PMM), vale ressaltar que, assim 

como os demais zoológicos, ele é uma estratégia de conservação da biodiversidade 

ex situ, onde os animais são mantidos em cativeiros e exibidos à visitação pública. 

Mas também é uma importante ferramenta de sensibilização dos indivíduos que o 

visitam. A diversidade faunística reunida no PMM não se encontra em outros 

espaços no município de Itapetinga e nem tampouco nas cidades vizinhas e, dessa 

forma, ele se torna o único ambiente no interior da Bahia que possibilita aos 

estudantes o conhecimento de espécies animais de diferentes biomas, além de 

algumas espécies vegetais da Mata Atlântica, o que potencializa esse ambiente 

como instrumento educativo. 

 Entretanto, com base na caracterização que fizemos do PMM, observamos 

que seu potencial como um instrumento de sensibilização dos estudantes foi pouco 

explorado principalmente devido à inexistência de uma sistematização da EA nesse 

ambiente, apesar de existir um projeto educativo. Como pontuado nos resultados, o 

que provavelmente tenha afetado na não execução do projeto de EA do parque 

tenha sido a falta de parceria entre as escolas que disponibilizariam estudantes para 

atuarem como estagiários no parque bem como a falta de parcerias como outras 

instituições públicas e privadas. Nessa direção, para um melhor aproveitamento da 

área do PMM como uma estratégia de sensibilização dos estudantes de ensino 

fundamental seria interessante, além da execução do projeto de EA, parceria com as 

escolas e outras instituições.  

 A sinalização das trilhas, placas com informações sobre a manutenção da 

limpeza, lixeiras e outros meios que mantenham a conservação do parque, 

acessíveis ao público infantil, seriam estratégias interessantes para a promoção da 

EA no parque. Além disso, a contratação de um profissional especializado na área 
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de EA para atender às escolas e demais visitantes do PMM seria uma investida 

promissora. Além disso, o estabelecimento de um cronograma comum entre as 

escolas e o parque poderia ser uma estratégia eficiente para ampliar a visitação das 

crianças com as professoras, evitando, dessa forma, que as atividades educativas 

no parque fiquem reduzidas a datas comemorativas. 

 No que diz respeito à organização espacial do parque seriam interessantes 

que a fauna da Mata Atlântica fosse promovida com placas e outros tipos de 

sinalizações visando à sensibilização dos estudantes acerca dos animais nativos, 

visto que os animais enfatizados nos desenhos pertencem, em sua maioria, à fauna 

exótica como exemplo o leão.  

 Nas entrevistas e nos grupos focais, as crianças também manifestaram sua 

percepção acerca da organização espacial e estrutural do PMM. Segundo elas, o 

parque precisa de mais limpeza, comentaram que tinha muito lixo espalhado em 

diferentes locais no PMM. Além disso, disseram que precisa de mais pessoas para 

“cuidar dos animais e da natureza”, “crescer o lugar que os animais ficam” e 

“consertar os brinquedos do parque infantil”. Comentaram ainda sobre a segurança 

no local, ponto que também foi observado pelas professoras e pelos funcionários. 

Essas observações das crianças revelaram a necessidade de recursos humanos 

para um melhor funcionamento do PMM, cabendo aos gestores públicos e aos 

administradores do parque instalar pessoas habilitadas para a execução das tarefas 

que ficaram pendentes devido à redução do quadro de funcionários do parque, por 

consequência de seu fechamento. 

 Ajustando o foco dessas considerações finais para os aspectos técnicos desta 

pesquisa, pontuamos que a principal dificuldade na elaboração desse trabalho se 

deve ao fato do PMM ter fechado no início da execução da pesquisa e, em 

decorrência disso, no início da coleta dos dados houve certa resistência por parte 

dos funcionários, principalmente os funcionários do apoio (vigilantes, tratadores, 

jardineiros e os fiscais ambientais contratados em 2013). Mas essa resistência se 

dissolveu depois que apresentamos a pesquisa e nosso objetivo. Posteriormente a 

essa apresentação da pesquisa, as entrevistas foram realizadas sem dificuldades. 

Em relação aos documentos solicitados para a caracterização do PMM, não houve 

nenhuma objeção por parte dos gestores. Não tivemos dificuldades em relação à 

coleta de dados mediante entrevistas e desenhos com as crianças e as entrevistas 



95 

 

com as professoras nas escolas. As visitas foram agendadas e realizadas sem 

transtornos. 

  Diante do exposto, acreditamos que estes resultados possam auxiliar os 

administradores do PMM e demais envolvidos em sua gestão a desenvolverem 

estratégias para um melhor aproveitamento do parque buscando sensibilizar os 

estudantes e demais visitantes acerca da importância do PMM no município de 

Itapetinga, Bahia, não apenas como área de lazer e pesquisa cientifica, mas como 

uma Unidade de Conservação e sua importância para a manutenção da 

biodiversidade bem como um espaço para a promoção da EA. Também acreditamos 

que os resultados possam servir de subsídio para as escolas/professoras 

desenvolverem estratégias educativas que possibilite as crianças desenvolverem 

suas percepções e atitudes acerca da conservação da biodiversidade. 
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