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Resumo: A Mata Atlântica  é o segundo maior bioma tropical do continente 
americano, considerada um dos  25  hotspots  mundiais  de  biodiversidade.  Esta  
pesquisa  diagnosticou  e  analisou  as percepções  de  estudantes  sobre  a  Mata  
Atlântica  sensu  lato.  O  estudo  das  percepções ambientais dos estudantes é 
essencial para o planejamento e desenvolvimento de projetos e ações  de  
educação  ambiental  voltados  à  conservação  da  Mata  Atlântica,  por  
possibilitar  a compreensão das relações, sentimentos, valores e posturas que os 
sujeitos estabelecem com o ambiente.  Participaram  do  estudo  270  estudantes  
do  3º  ano  do  ensino  médio,  de  escolas públicas estaduais e privadas, 
residentes na área urbana e rural da microrregião da Associação dos  Municípios  
do  Oeste  de  Santa  Catarina,  no  Sul  do  Brasil.  Os  dados  foram  obtidos  por 
meio  de:  a)  elaboração  de  mapa  mental  da  Mata  Atlântica;  b)  teste  para  
identificação  de paisagens,  fauna  e  flora  do  Bioma  e  teste  de  preferência  
por  paisagens;  e  c)  aplicação  de questionário  constituído  por  questões  
abertas  e  fechadas,  os  quais  foram  submetidos  a processos  de  análise  de  
conteúdo.  O  estudo  revelou  o  pouco  conhecimento  e  a  falta  do sentimento 
de  pertencimento  dos estudantes com a  Mata Atlântica. Apresentam  também  
um conhecimento  escasso  sobre  as  características  e  biodiversidade  do  
bioma,  muitas  vezes, associando-o  como  um  local  intocado  e  distante  de  
suas  realidades;  e  identificam  poucos serviços ambientais prestados pelo 
bioma.  Os  estudantes  não reconhecem que as formações florestais presentes 
na região oeste catarinense pertencem a este bioma, além de 
apresentaremdificuldades para  identificar e listar espécies animais,  vegetais e 
paisagens naturais da  Mata Atlântica.  Diante disso, é fundamental  investir na 
formação continuada dos professores e no desenvolvimento de Programas de 
Educação Ambiental que subsidiem os processos de ensino e aprendizagem 
sobre a  Mata Atlântica  na região,  utilizando  diferentes recursos e 
materiaisdidáticos  que  divulguem  o  conhecimento  científico  sobre  a  
biodiversidade  regional  e  a importância da Mata Atlântica às populações que 
residem no oeste de Santa Catarina. 
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