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INTRODUÇÃO 

O dia 3 de março foi concebido pela Organização das Nações Unidas como o Dia Mundial da Vida Selvagem, comemorado desde 2013, com a 

assinatura da convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção, a fim de celebrar a 

fauna e a flora, chamando a atenção para a importância de sua conservação, bem como do tráfico de espécies, e os impactos desses nos sistemas 

econômicos, ambientais e sociais. Os zoológicos são espaços potenciais para realizar tais reflexões, pois são locais de educação não formal, nos 

quais as práticas de educação ambiental buscam informar e sensibilizar os visitantes sobre as relações entre os seres humanos e os animais 

selvagens e suas interconexões com a sustentação da vida na Terra.  

OBJETIVO METODOLOGIA 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O objetivo desta pesquisa foi investigar o conhecimento de 

estudantes acerca do Dia Mundial da Vida Selvagem. 

A investigação de caráter qualitativo foi realizada no Jardim 

Zoológico da UCS, utilizando-se como instrumento de pesquisa 

questionários abertos com 10 questões, que foram aplicados a 19 

estudantes do ensino médio, no dia 03 de março de 2016. Na 

presente publicação são apresentados apenas alguns 

questionamentos, e não o questionário completo.  

Na análise dos resultados obtidos, observou-se que a maioria dos 

estudantes não têm conhecimento sobre esta data (gráfico 1), mas 

estão bem instruídos e possuem conhecimento básico sobre a fauna e 

flora local. No gráfico 2 é possível observar as respostas dos 

estudantes quanto aos objetivos da data comemorativa.  

Com base no exposto acima, conclui-se que grande parte dos alunos não conhece o Dia Mundial da Vida Selvagem, mas que todos eles sabem 

da importância e do papel que a fauna e a flora têm na sobrevivência e manutenção de todas as formas de vida. 

CONCLUSÃO 

Gráfico 1  – Quanto ao conhecimento sobre o Dia Mundial da Vida Selvagem. 

Gráfico 2 – Quanto ao objetivo da data. 

Quadro 1 – Quanto à contribuição da vida selvagem para com o meio ambiente. 

Categoria Resposta dos estudantes 

Manutenção da vida 

“cada animal possui sua função no 

meio ambiente”; 

“cada animal de alguma forma 

contribui para nossa vida”; 

“os animais são pertencentes a um 

ciclo de vida como o controle 

ambiental”; 

“ajudam a distribuir semente de 

árvores e são muito importantes não 

só para a vida do ser humano”. 

Lazer 
“os animais trazem alegria para as 

pessoas” 

Conhecimento “somos todos seres vivos” 
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