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Introdução

Possuidor de uma das mais ricas 
biodiversidades do planeta, o Brasil, é um país 
com dimensões continentais e em seu território 
é estimada a existência de 10% de todas as 
espécies existentes no globo [1].  

A partir, principalmente, do livro organizado 
por Wilson e Peter [2] foi que o termo 
biodiversidade tornou-se conhecido. A 
variabilidade dos organismos vivos de todas as 
origens, abrangendo os ecossistemas terrestres, 
marinhos, e outros ecossistemas aquáticos, 
incluindo seus complexos e compreendendo a 
diversidade dentro de espécies, entre espécies e 
de ecossistemas é o que chamamos de 
biodiversidade.   

A biodiversidade é atingida cada vez mais 
através dos impactos diretos e indiretos 
resultantes da crescente ocupação humana e da 
notável degradação de ambientes naturais [3], 
sendo está, considerada como uma verdadeira 
riqueza para a humanidade. A diversidade 
biológica possui valor ecológico, genético, 
social, econômico, científico, educacional, 
cultural, recreativo e estético [4]. Porém, uma 
boa parte da sociedade não reconhece a 
importância desses valores, não têm consciência 
do valor ecológico que as espécies da fauna e 
flora desempenham na estrutura e manutenção 
dos ecossistemas. E que delas depende o 
equilíbrio biológico, fundamental para todas as 
formas de vida do nosso planeta. 

A sobrevivência das espécies animais e 
vegetais depende da conservação da 
biodiversidade, ante a interdependência, pois a 
humanidade perderá fontes vitais de recursos 
para a sua sustentação, de forma que se faz 
necessário desenvolver ações concretas para a 
sua conservação. A educação ambiental é uma 
opção para isso, pois é um instrumento que 
pretende contribuir na formação de cidadãos 
críticos em relação à realidade ambiental e 
social. Trata-se de um processo longo e 

contínuo de aprendizagem de uma filosofia de 
trabalho participativo em que todos os 
segmentos devem estar envolvidos. 

Através das atividades de educação ambiental 
pode-se fazer uma ponte entre a teoria e a 
prática, de forma a subsidiar as pessoas 
informações sobre a conservação da 
biodiversidade. Pode-se ressaltar a importância
do papel da educação ambiental na mudança de 
valores, informações e sentimentos em relação à 
preservação dos recursos naturais. Assim, o 
homem precisa reatar seu compromisso com as 
gerações presentes e futuras para que a 
diversidade biológica não desapareça do nosso 
planeta.

Dessa forma, foi desenvolvido um projeto 
com o objetivo de avaliar o nível de 
conhecimento dos visitantes do Parque de Dois 
Irmãos, quanto ao assunto biodiversidade. Para 
tanto foram aplicados questionários e analisados 
os resultados. E diante destes, foi elaborada uma 
cartilha explicativa, buscando contribuir para o 
desenvolvimento da consciência ecológica.

Material e métodos

Este projeto foi desenvolvido no Parque de 
Dois Irmãos - PE, no dia 21 de junho de 2009. 
Para tal, organizou-se uma visita ao parque 
abrangendo o período de 9 às 14 horas. Foi 
realizada a aplicação dos questionários aos 
visitantes do Parque de Dois Irmãos, com as 
seguintes perguntas: Idade? Profissão? Você 
sabe o que é biodiversidade? O que significa? 
As respostas destes questionários são o alvo 
deste trabalho.

Com base nos resultados dos questionários 
foi possível conhecer o perfil do público alvo, o 
que guiou a elaboração de uma cartilha 
educativa. Posteriormente, foi elaborada a 
cartilha para esclarecer aos visitantes aspectos 
sobre os quais eles mostraram não ter 
conhecimento e orientá-los quanto à prática da 
educação ambiental.
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     A cartilha está sendo divulgada nos fóruns e 
páginas de discussão, relacionados ao assunto 
biodiversidade, na internet.  

Resultados e discussão

Participaram desta atividade, no total, 88 
pessoas com a média de idade de 33 anos, as 
quais responderam aos questionários de forma 
voluntária. 

Para a questão referente à profissão podemos 
observar que o público é bastante variado, entre 
as maiores porcentagens encontra-se a profissão 
de estudante com 23%, a de motorista com 8% e 
a de doméstica com 7%. Um dos motivos para 
os valores encontrados deve-se ao fato do 
parque ser um local mais acessível, em relação 
ao preço, no qual se encontra diversão e lazer. O 
parque que preserva a Mata Atlântica de 
Pernambuco permite aos visitantes conhecer o 
ecossistema, suas plantas, seus animais nativos 
e participarem de diversas atividades. Em 
relação à quantidade de profissionais com 
formação acadêmica, 22% do total de 
entrevistados apresentou profissão com nível 
superior (ex.: médicos) e 78% não apresentou 
nível superior (ex.: cozinheiro). Dos 22% dos 
entrevistados com nível superior, 85% 
souberam afirmar o que era biodiversidade, 
enquanto que os 78% dos entrevistados que tem 
uma profissão, sem formação, apenas 38% 
souberam afirmar o que era biodiversidade. 
Mostrando assim, que o nível de escolaridade e 
a profissão atuam como uma válvula percussora 
no conhecimento do indivíduo. 

Para a questão referente ao conhecimento 
sobre biodiversidade, constatou-se que 51% dos
entrevistados não sabiam o que era 
biodiversidade, e 49% afirmaram ter 
conhecimento sobre o assunto. Porém, destes 
49% apenas 34,88% souberam apontar os 
aspectos relacionados ao conceito de 
biodiversidade e 65,12% deram respostas 
consideradas equivocadas. Resultados 
semelhantes foram obtidos em pesquisa de 
opinião desenvolvida pelo MMA com adultos 
em 1997, na qual 78% dos entrevistados não 
conseguiram explicar o que é biodiversidade 
[6]. Estes resultados refletem a complexidade do 
tema e sua ineficiente abordagem. 

No conhecimento do termo biodiversidade 
em relação à idade, foram separadas três classes, 
com faixa etária entre 15-30 anos; 31-45 anos e 
46- 70 anos e assim constatou-se que, 46% dos 
entrevistados entre 15 a 30 e 42% entre 31 a 45 
anos mostraram conhecimento sobre o termo 
biodiversidade. Provavelmente por estas faixas
etárias estarem mais ingressadas, ou mesmo

atualizadas, neste novo termo ambiental, o qual 
foi criado recentemente em 1985. Independente 
do grau de escolaridade, estas classes 
apresentaram uma porcentagem maior em 
relação à outra, a qual obteve apenas 12%. 
Mostrando assim, mais uma vez, que a 
escolaridade (profissão de nível superior) 
influenciou no nível de conhecimento dos 
entrevistados. Pois, não eram todos que 
conheciam o termo biodiversidade, uma das 
propriedades fundamentais da natureza e fonte 
de imenso potencial de uso econômico, onde o 
Brasil possui uma megadiversidade, sendo o 
país com a maior ocorrência de endemismos. A 
biodiversidade é base das atividades agrícolas, 
pecuárias, piscícolas, florestais, assim como a 
base para a estratégica indústria da 
biotecnologia.

Como os visitantes apresentaram dificuldades 
em aspectos como entender o que é 
biodiversidade e relacioná-la a educação 
ambiental, decidiu-se elaborar uma cartilha 
educativa, visando, principalmente, sensibilizar 
as pessoas quanto à consciência ecológica. A 
cartilha (Fig. 1) contempla informações 
importantes sobre o assunto e espera-se com 
isso contribuir para o conhecimento não só do 
público alvo, como também de todos os 
cidadãos e estimular práticas da conscientização 
ambiental.
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Figura 1. Modelo da cartilha educativa, elaborada no final do projeto e divulgada através dos fóruns e páginas de 
discussão sobre o assunto, na internet.


