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O estado do Rio Grande do Sul (RS) é constituído por dois biomas: Mata Atlântica ao
norte do estado e o Pampa ao sul do estado. A Mata Atlântica é o segundo maior bioma
tropical  do  continente  americano,  considerada  um  dos  25  hotspots  mundiais  de
biodiversidade. E o Pampa é considerado o segundo menor bioma do Brasil, ocupando
2% do  território  brasileiro.  Esta  pesquisa  diagnosticou  as  percepções  de  estudantes
gaúchos,  que  residem  no  Pampa  e  na  Mata  Atlântica,  sobre  os  dois  biomas  que
abrangem o território do estado do RS. Participaram do estudo 240 estudantes do 3º ano
do ensino médio, de escolas públicas estaduais, residentes nas regiões norte o oeste do
RS, sul do Brasil, abrangendo duas regiões políticas – Associação dos Municípios do Alto
Uruguai (AMAU) e Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do RS (AMFRO). Os
dados  foram  obtidos  por  meio  de  um  instrumento  de  pesquisa,  constituído  por:  a)
questões  abertas,  de  listagem livres  de  palavras,  expressões  ou  ideias;  b)  teste  de
localização do Pampa e da Mata Atlântica no mapa do Brasil e identificação de paisagens
dos biomas em estudo a partir de imagens; e c) elaboração de mapas mentais. O estudo
evidenciou que os jovens apresentam dificuldades para listar espécies animais, vegetais e
paisagens naturais pertencentes ao Pampa e à Mata Atlântica. Os jovens residentes na
AMAU não reconhecem que as formações florestais presentes na região do Alto Uruguai
pertencem à Mata  Atlântica, indicando falta de despertar  dos estudantes intrínseco à
subjetividade humana. Já os jovens de ambas as regiões apresentam um sentimento de
pertencimento ao Pampa, que é identificado pela maioria como o bioma que ocupa todo o
território do RS. Constatou-se também que a escola não é reconhecida como a principal
fonte de informação sobre os biomas; e que a televisão, reconhecida como principal fonte
de informação, não influencia no conhecimento dos jovens acerca do Pampa e da Mata
Atlântica. A pesquisa aponta que é necessário criar projetos educacionais que tenham
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como objetivo o envolvimento dos jovens gaúchos na exploração e redescoberta do lugar
em que vivem. 
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