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INTRODUÇÃO 

A Reserva Florestal Ducke com uma área de 100.000.000 m² foi doada na década de 60 

por meio da Lei nº 41, de 28 de Novembro de 1962 ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA. 

Com a criação da reserva a área passou para o domínio da União, sob os cuidados do Instituto, recebendo o 

nome de Reserva Florestal “Ducke” (FREIRE, 2009). Local de interesse cientifico, constitui-se uma área 

intensamente estudada, com o desenvolvimento de muitas pesquisas para o entendimento dos 

ecossistemas de terra firme e áreas úmidas amazônicas. Mas, são poucos os que conhecem os resultados 

desses estudos fora do mundo científico e da comunidade acadêmica universitária.  

Tendo esse fato em vista, o INPA por meio do Laboratório de Psicologia e Educação 

Ambiental (LAPSEA), procurou envolver vários grupos das comunidades vizinhas em várias atividades 

educativas com objetivo de aumentar a sensibilização sobre o valor e a necessidade de proteção da Reserva 

Florestal. A atuação do LAPSEA se caracteriza como uma pesquisa intervenção (CASTRO & BESSET, 2008; 

PORTUGAL, 2008), onde a intervenção é objeto de produção de conhecimento sobre uma dada realidade. 

Numa dessas atividades foi realizado um estudo com alunos do ensino fundamental para verificar a 

percepção a respeito da Floresta Ducke.  

O estudo foi realizado na borda sudeste da RFD, na localidade denominada Aliança com 

Deus, na unidade de ensino municipal, o Complexo Municipal Darcy Ribeiro (CMDR). A escola possui foi 

criada com objetivos ecológicos e foi a primeira escola ter uma estação de tratamento de água. Essa 

preocupação de gestão pública com o destino desses resíduos evitando a entrada na Reserva, mostrou 

havia um interesse inicial de enfatizar um conteúdo ecológico na formação dos alunos. A partir dessa 

pressuposição, algumas questões foram levantadas pela equipe de pesquisadores. Isso significa realmente 

uma preocupação com os ecossistemas da Reserva ou é apenas uma estratégia política? Os alunos estão 

atentos a essa necessidade de proteção da Reserva Ducke?  
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OBJETIVO 

Investigar a percepção de alunos do ensino fundamental do Complexo Municipal Darcy 

Ribeiro a respeito da Reserva Florestal Ducke.  

 

 

METODOLOGIA  

Nesta pesquisa-intervenção de duração de 4 meses foram usadas várias técnicas, mas 

aqui apresentamos os resultados obtidos através de um estudo tipo survey, a partir de um formulário com 

escala Likert. Esta escala de classificação exige que os entrevistados assinalem o grau de concordância com 

cada uma das afirmações apresentadas correspondendo a um número (Concordo Totalmente (5); Concordo 

parcialmente (4); nem concordo nem discordo (3); discordo parcialmente (2); discordo totalmente (1) 

(OLIVEIRA, 2005; GIL, 1999).   

Participaram deste estudo 35 adolescentes entre 11 a 13 anos de idade, alunos do 6º 

ano do ensino fundamental. Os resultados das afirmativas apresentadas pelos adolescentes estão expressos 

em três níveis de concordância de tal modo que as alternativas foram recodificadas de forma que as duas 

variações de concordância (total e parcial) foram agrupadas como concordo e as alternativas de não 

concordância (total e parcial)  foram agrupadas como discordo e como as de tendência central ou neutra são 

expressa como  em dúvida. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram apresentadas doze afirmações relativas a três categorias de conteúdos, a 

primeira relativa ao fato de estarem residindo nas proximidades de uma reserva florestal, a segunda sobre 

aspectos de sensibilização e cuidado na preservação da natureza, e em terceiro do comportamento desses 

adolescentes na relação com os recursos naturais presentes na reserva. Os percentuais de cada afirmativa 

podem ser observados na tabela 1. 

 

Tabela 1- Adolescentes diante da Reserva Ducke 

* Concorda   ** Em dúvida  *** Discorda 

 

Constata-se a partir dos resultados expressos os altos percentuais de concordância nas 

afirmativas relativas ao aspecto estético da floresta em relação ao ambiente de moradia, de tal forma que 

94% dos adolescentes consideram bonita a reserva e para 86% dos adolescentes morar próximo da Reserva 

florestal é agradável. Para eles, o conjunto formado com árvores, pássaros, flores e recursos hídricos, é algo 

que chama a atenção, pois a paisagem natural ao fundo contrasta com o ambiente construído de forma 

desordenada na sua vizinhança. Essa percepção se completa quando 74% dos adolescentes concordam que 

as arvores próximas do lugar onde vivem colaboram para deixar o local mais arejado e menos quente. 

Entretanto, ao serem confrontados com o fato de que ao construírem casas próximo da reserva pode ser 

Afirmações 

 C* % N** % D*** % 

1) Morar perto da Reserva é agradável 30 86 4 11 1 3 

2) A paisagem da Reserva é bonita 33 94 1 3 1 3 

3) Construir casas próximas da Reserva prejudica a 

natureza 14 40 12 34 9 26 

4) Árvores próximas da comunidade deixa o local mais 

arejado e menos quente 26 74 5 14 4 11 

5) Quando retiramos plantas da Reserva depredamos a 

natureza 28 80 3 9 4 11 

6) Se os igarapés secassem as árvores morreriam 24 69 5 14 6 17 

7) Matando os animais acaba a Reserva 26 74 1 3 8 23 

8) Ao coletar frutos na Reserva altera sua conservação 21 60 8 23 6 17 

9) Ao cortar algumas árvores prejudica a Reserva 26 74 2 6 7 20 

10) Tomar banho nos igarapés da Reserva suja a água 18 51 8 23 9 26 

11) Na Reserva temos igarapés ainda não poluídos 23 66 6 17 6 17 

12) Entrar na Reserva prejudica as árvores e os animais 11 31 5 14 19 54 



Adolescentes diante de uma Floresta 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 5 

prejudicial a natureza, apenas 40% se mostram concordantes. Essa diferença entre o que se considera 

bonito, agradável e confortável contrasta com o que é ecologicamente necessário e possível.  

Para o adolescente, que vive numa sociedade estruturada pelos adultos embasados 

numa ética de consumo e produção, a preservação da natureza se estabelece em parâmetros contrários ao 

modelo atual de desenvolvimento centrado num paradigma da saliência econômica e da técnica. Dessa 

forma, a natureza é como uma paisagem que embeleza a produção humana, mas não faz parte dela, se trata 

apenas de um acessório para a existência humana. Nesse sentido, se preciso for essa paisagem é retirada 

em nome desse modelo de desenvolvimento e suposta necessidade social, como a moradia. 

 É preciso colocar que esses adolescentes participam de atividades de educação 

ambiental na escola, mesmo que seja de forma bastante generalista e pouco focada para os recursos da 

Reserva florestal. De modo geral, a educação ambiental escolar deve possibilitar uma concepção bem 

abrangente no contexto ecológico planetário, mas não deve se distanciar da realidade local, ou daquela que 

tem um contato imediato (REIGOTA, 1999). Sendo os adolescentes, alunos de uma escola cujo currículo se 

destaca pelas atividades de educação ambiental, as percepções relativas a essa sensibilização ao recursos 

naturais nos confirma um grau elevado de  incorporação dessas idéias.   

Observa-se que os adolescentes que residem próximo se mostram favoráveis às 

crenças de que determinados comportamentos são prejudiciais a  preservação da natureza, principalmente 

aquelas que envolvem ações depredatórias. Constata-se que 80% dos adolescentes concordam que quando 

retiramos árvores da Reserva de alguma forma estamos depredando a natureza e 69%  deles asseveram  que 

se os igarapés secarem as árvores morrem. Esse tipo de percepção trata de aspectos do conhecimento 

bastante gerais e continuamente divulgados na escola e na mídia. Portanto, tais resultados da mesma forma 

que não trazem surpresa, não mostram necessariamente uma relação mais particular de sensibilização 

direcionada a reserva em especial.  

Na medida em que a reserva se torna um objeto mais presente, as percepções mostram 

a defesa de um comportamento pro ecológico, de modo que 74% dos jovens consideram que matar animais 

e cortar árvores acaba com a reserva.  É necessário salientar que ambos os casos, matar animais e cortar 

árvores são consideradas atitudes ecológicas abomináveis e impensadas de serem defendidas na ética 

vigente. Entretanto, isso prevê uma lógica baseada no simples fato de exterminar esses elementos sem 

considerar a justificativa ou o tamanho da necessidade do suposto predador. Isso fica visível quando 

passamos a verificar as percepções dos adolescentes quando uma atividade social é a justificativa para uma 

determinada ação que venha a causar, em algum grau um impacto na natureza.  

Sabe-se, pelos registros de estudos e vigilância da Reserva, que apesar de ser proibida 

a entrada de pessoas, os adolescentes são os que mais se aventuram nos banhos e incursões na floresta 

adentro para diversão. Entretanto, a atividade de tomar banho nos igarapés da Reserva é vista por 51% dos 

adolescentes como algo que polui a água, os demais 49% ou estão em dúvida ou não concordam com essa 
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possibilidade.  Ao serem confrontados com a afirmativa de que na Reserva ainda não temos igarapés 

poluídos, 66% expressam concordância. Atendo-se a esse aspecto em particular, observa-se que a atividade 

de uso dos igarapés para banho por não ser percebida pelos adolescentes como algo que produz poluição, se 

torna um convite e um ambiente conveniente para a recreação.  

Juntamente com essa percepção acerca do uso e poluição, chama a atenção que a 

afirmativa de que entrar na Reserva prejudica árvores e animais é consensual apenas entre 31% dos 

adolescentes. Então, quando as ações beneficiam as pessoas em primeira instancia, parece ser mais difícil 

perceber o quanto tal ação pode produzir impactos na natureza. Traduz-se essa forma de pensar como uma 

ênfase antropocêntrica, própria do modelo de desenvolvimento vigente.   

Por outro lado, 60% dos adolescentes concordam que coletar frutos na Reserva altera 

sua preservação. A primeira vista esse percentual pode nos levar a considerar que há uma preocupação em 

não fazer uso dessa prática por fins ecológicos. Deve-se, entretanto, considerar que os frutos não são muito 

apreciados por esses adolescentes, mesmo que alguns adultos ainda persistam em buscar esses frutos em 

determinadas épocas do ano.  Para 40% dos adolescentes, mesmo percebendo que os frutos servem como 

alimentos aos animais, ainda assim acreditam que a Reserva é muito grande e alguns frutos retirados do 

local não fará diferença para a cadeia alimentar, disseminação de novas árvores e para o ecossistema local. 

 Esses aspectos indicam que a ação humana, para o adolescente, parece incorporar 

justificativas que permitem determinados comportamentos, ainda que tragam prejuízo ao ambiente natural. 

Isso sugere, que há que se intensificar a co-responsabilidade de cada individuo na alteração das áreas 

naturais e de que certas práticas mesmo com objetivos aparentemente justos sob o ponto de vista social.   

O fortalecimento da reflexão sobre o impacto causado involuntariamente pelos 

humanos, deve ser abordado com intervenções mais eficientes e incorporar a transformação de certos 

hábitos  aparentemente inofensivos.  Para isso o trabalho de educação ambiental tem uma responsabilidade 

que vai além da receita “do que não se deve fazer”, mas “o que fazemos sem querer e que mesmo assim 

estamos contribuindo para o problema global”. Tal atitude passa a suscitar a interação de conceitos, 

informações e significados como articulador para a problemática das questões ambientais tão em evidencia 

na contemporaneidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados mostraram que os adolescentes, em sua grande maioria reconhecem os 

benefícios estéticos e paisagísticos da reserva, mas quase a metade não consegue ver a magnitude da 

interdependência entre a ocupação e as possíveis alterações ocorridas na reserva. Eles possuem um 

conhecimento ambiental considerável sobre RFD e têm consciência das ações antrópicas causadas, sabem 

ainda que próximo à escola há essa área verde na qual não é permitida a entrada de pessoas, entretanto, 

muitos ignoram essas recomendações e adentram a floresta para uma aventura, processo inerente à 

formação cognitiva dos adolescentes. Esse instrumento balizador foi importante para a definição do 

programa que se seguiu com educadores, artistas, pesquisadores e professores.  

Esta pesquisa intervenção, que foi muito além dos dados aqui discutidos, proporcionou 

uma troca de conhecimentos com os alunos do 6º B da Escola Municipal Aristófanes de Castro do Complexo 

Municipal Darcy Ribeiro como nos indica (CASTRO, 2008; HIGUCHI, 2008). Nesse aspecto, inovar nas 

propostas de educação ambiental e socializar conhecimentos se refere aos professores e alunos que 

ultrapassem os muros da escola, entrelaçando o aprendizado em sala de aula com suas experiências 

pessoais.  
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