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Introdução: A Biologia da Conservação foi desenvolvida como uma resposta à crise de
extinção de espécies atualmente, em consequência da caça predatória e destruição de
habitat. Com objetivo de desenvolver abordagem prática para prevenir a extinção. O
ensino da Biologia da Conservação por meio de experiências na resolução de
problemas é uma metodologia nova no processo de aprendizagem, onde várias
situações de ensino são possíveis, no sentido de oportunizar ao aluno a vivência pela
experiência concreta, de modo que ele possa refletir sobre essa experiência, intervir a
partir das suas abstrações e criar soluções. Objetivo: Ministrar aulas utilizando
metodologia ativa através da aprendizagem baseada em problema, através de métodos
de estudo em Biologia da Conservação no Parque Estadual Serra do Brigadeiro
(PESB),  envolvendo pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa.  Metodologia:
O Parque é localizado na região da Zona da Mata e a aula foi no período 31 de outubro
e nos dias 01 e 02 de novembro de 2015. A aula foi ministrada por seis professores,
entre eles biólogos e veterinários, sendo um professor do Unileste e cinco
pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa. Os alunos foram apresentados ao
Parque e tiveram apresentações de vários métodos de estudo em Biologia da
Conservação através de armadilhamento fotográfico, métodos invasivos e não
invasivos de captura de mamíferos silvestres, captura de grandes felinos através da
armadilha de laço e Rádio telemetria. Resultados: Os alunos ficaram no PESB durante
três dias, onde as atividades foram desenvolvidas durante 10 horas por dia.
Conheceram a Unidade de Conservação através de uma dinâmica e depois foram
instigados com uma palestra sobre “Conservação de Recursos Genéticos em Felinos”,
cujo objetivo foi dialogar com os alunos sobre diversidade e variabilidade genética.
Manusearam as câmeras traps, seguindo um protocolo de utilização e estudo na
dinâmica das populações existentes no Parque, fixando as câmeras no melhor lugar na
trilha. No dia seguinte, pela manhã, os grupos voltaram para a trilha para monitorar as
câmeras e foram apresentados os erros na programação das câmeras e dos locais da
escolha para fixação. Um dos pontos escolhidos por um dos grupos foi possível
registrar a presença da espécie Leopardus pardalis.   Todos os alunos tiveram que
montar a armadilha de laço na trilha. Os alunos simularam ser um mamífero e foram
capturados no laço. Na prática da radiotelemetria, os alunos dividiram em grupos,
sendo um grupo com a coleira transmissor, outro grupo com o rádio receptor. O grupo
que estava com o rádio receptor realizou a triangulação achando o ponto certo de onde
estava a coleira transmissora. Conclusão: Os alunos tiveram a oportunidade de
vivenciar as mais modernas práticas de monitoramento e técnicas de captura de
mamíferos silvestres com um grupo de pesquisa renomado. A metodologia ativa
proposta, pode enriquecer a aprendizagem do aluno, oportunizando a vivência pela
experiência concreta. 
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