Prepare sua mochila.
Pegue o mapa e escolha a trilha.
Com Nina e seus amigos, vamos caminhar por rios
e cachoeiras a caminho do mar e conhecer a
Mata Atlântica, um bioma rico em biodiversidade.
Nesta aventura você vai conhecer os seres vivos
que lá habitam como as orquídeas, bromélias,
cotias, bugios e muitos outros.
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Apresentação
Vivemos um período da história da espécie humana em que se evidencia o distanciamento da
maioria das sociedades em relação à Natureza.
Esse afastamento acaba por dificultar a sensibilização das pessoas para os fenômenos e a
sua percepção das belezas naturais, quando grande parte das pessoas vive em ambientes
completamente alterados pelo homem, seja nas áreas rurais com atividades agrícolas ou nas
cidades, que não guardam relações com a paisagem natural onde foram implantadas.
A maneira pela qual Nina Nazario traça seus caminhos para a percepção dos componentes da Mata
Atlântica e de outros biomas a ela associados favorece uma aproximação do leitor aventureiro que
se dispuser à caminhada conjunta, às características mais relevantes dessa floresta: a diversidade
das formas de vida que a compõem e a intensidade de relações entre as suas espécies.
Induzir as pessoas a mudanças de comportamento é algo sempre muito difícil de ser consolidado,
mas a linguagem extremamente agradável adotada nesta obra tem o potencial de induzir os leitores
ao pensamento crítico acerca de uma nova realidade a ser conhecida.
Nina na Mata Atlântica traz uma contribuição bastante rica à percepção e à educação, e é um
instrumento muito poderoso para a mudança de comportamento que se espera ocorrer nas relações
entre o homem, que é mais uma espécie entre tantas outras na Terra, e a Natureza, capaz de nos
dar belíssimos exemplos de relações harmoniosas entre as diferentes espécies.

Waldir Mantovani
Professor titular da Universidade de São Paulo –
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
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Viajar na mata atlântica
É um programa divertido.
Guarde o lanche na mochila,
Olhe o mapa, escolha a trilha.
a.
Pra embarcar nessa jornada
Na floresta sombreada,
É legal ter companhia.
A frescura deixe em casa.
Encha os bolsos de energia,
Use a bússola de guia
E aceite os desafios.
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Quem caminha pela mata
Tem que estar bem concentrado.
Não é bom vir perfumado,
Pra poder sentir os cheiros,
Os aromas variados.

Se o olfato é potente,
A umidade, a gente sente.
Se o nariz está entupido,
O odor da onça pintada
Vai passar despercebido.
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Tantas aves coloridas,
Prato cheio pro turista.
Com os olhos, ele avista
Tiê-sangue e beija-flor.
Os tucanos bicam frutos,
Degustando seu sabor.

13

nina_ma.indd 13

10/3/2009 16:49:53

Boas lembranças nós guardamos
Do passeio pela mata,
Mas, além dessa memória,
Das histórias pra contar,
Exigimos que a floresta
Permaneça em seu lugar.
36
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