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RESUMO 

A criação de uma cartilha sobre a Educação Ambiental nas Unidades de Conservação             

propõem que o leitor fique atento a realidade social e o ambiente que envolve as Unidades de                 

Conservação. A Microrregião do Vão do Paranã está situada na região nordeste de Goiás,              

inserido no bioma Cerrado. Para a elaboração do material didático fez-se necessário uma             

revisão bibliográfica do referencial teórico que envolve as temáticas e a elaboração de             

metodologias para a construção do um material educativo. Acerca do conhecimento da            

realidade social foram realizados trabalhos de campo que possibilitou detectar a carência de             

um material de didático que trabalhasse as Unidades de Conservação existentes na região,             

além precariedade na realização de trabalhos pedagógicos que envolva a temática           

sócio-ambiental. A proposta da cartilha visa apresentar a região aos alunos do ensino             

fundamental por meio de uma passeio pelo conhecimento acerca da região, destacando os             

aspectos jurídicos, localização e objetivos. 

INTRODUÇÃO 

A crescente preocupação com as questão ambiental tem intensificado o forte debate            

em torno das ameaças que afetam o meio ambiente e a existência humana em diversas esferas                

governamentais e da sociedade civil. Um amplo conjunto de práticas sociais voltadas para as              

constantes mudanças na relações entre a sociedade e o ambiente, constitui o campo ambiental              

que busca construir as bases para os valores ecológicos.  

Dias (1994) estabelece a Educação Ambiental (EA) como um processo em que as             

pessoas aprendam como funciona o ambiente, dependência, impactos e necessidade de           

promoção da sustentabilidade. Sendo a EA, apresentada como um conjunto de elementos            

capaz de compor um processo pelo qual o ser humano possa de forma permanente              

transformar-se e compreender a relação sociedade e natureza de forma nítida, reflexiva e             

crítica.  



Trata-se portanto de uma prática político-pedagógica portadora de uma nova          

sensibilidade e postura ética, transmitida em uma cidadania de dimensão ambiental. A EA             

como uma ação educativa exerce a função dinamizadora, transmissora de valores ambientais            

que capacita o cidadão para lidar com problemas ambientais existentes em sua localidade. 

As múltiplas atividades de educação ambiental (EA) desenvolvidas em distintos          

grupos sociais e etários possibilitam um diálogo entre população e gestores que auxilie na              

preservação e atenue as pressões degradantes sobre o patrimônio natural, pois a “educação             

ambiental” tem por finalidade a construção de valores e atitudes que possibilitem o             

entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e responsável de atores sociais              

individuais e coletivos no ambiente (BRASIL, 1999; LOUREIRO, 2004); ela se faz            

fundamental para minimização de conflitos desde que se aproximem da comunidade inserida            

nos domínios das UCs. 

A criação de uma Unidade de Conservação (UC) apresenta-se com o intuito de              

desenvolver essa ação educativa e comumente social. O Ministério do Meio Ambiente -             

estabelece as UC como espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com           

características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de            

amostras significativas e ecológicas (SNUC, 2000). 

As UCs são legitimadas pela Lei nº 9.985/2000, que estabelece a criação de um              

Sistema Nacional de Unidade de Conservação sendo constituído por todas as UC municipais,             

estaduais, e federais com a finalidade de gerenciar e estabelecer critérios para a criação das               

unidades de conservação. Com o principal objetivo de conservar os ecossistemas e a             

biodiversidade promovendo o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. 

As UC são divididas em duas categorias distintas sendo elas de “Proteção Integral” e              

de “Uso Sustentável”. As Unidades de Conservação de Proteção Integral tem por princípio a              

proteção da natureza, o uso dessa unidade de conservação ocorre de forma indireta como a               

realização de atividade de recreação em contato com a natureza, por esse motivo o seu uso é                 

mais restrito. A categoria de Uso Sustentável tem por objetivo a conciliação da natureza com               

o uso sustentável dos recursos naturais (SNUC, 2000).  



No Estado de Goiás a região Nordeste apresenta um potencial para a criação de               

Unidades de Conservação, uma vez que concentra remanescentes vegetacionais e altas taxas            

de endemismo. Mas, é recorrente a qualificação das proposições de UC, assim como os              

existentes pela população local como entraves ao desenvolvimento econômico local, esses           

conflitos ficam evidentes dentro dos domínios das Unidades de Conservação de uso            

sustentável (ALVES, et., 2010), o que reforça a necessidade da educação ambiental atuante             

em crianças e dos adultos. 

O desenvolvimento do material didático contribui para o processo de           

ensino-aprendizagem possibilitando que a comunidade local estabeleça uma relação entre o           

conhecimento científico e o conhecimento presente no senso-comum.  

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi o de produzir um material de apoio de               

ensino de educação ambiental em unidades de conservação para o ensino fundamental,            

presentes na Microrregião do Vão do Paranã. Sendo propostos portanto, como específicos (1)             

a Construção de banners temáticos específicos para destaque do atributo ambiental           

característico de categoria de unidade de conservação;(2) Elaboração de cartilha específica           

para cada categoria de unidade de conservação presente no Vão do Paranã. (3) Auxílio à               

gestão das Unidades de Conservação nas ações educativas nas escolas dos municípios            

contemplados por Unidades de Conservação. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área De Estudo  

A Microrregião do Vão do Paranã está situada na região nordeste de Goiás, possui              

uma área estimada em 17, 389 km², segundo o censo do IBGE 2010 a região conta com 109,                  

633 habitantes com uma densidade populacional de 6,2 hab./km². 

Com seu limite leste estipulado pela Serra Geral de Goiás, fronteira com o Estado da               

Bahia, a região é constituída por 12 municípios sendo Buritinópolis, Simolândia,           

Damianópolis, Divinópolis de Goiás, Mambaí, Guarani de Goiás, Alvorada do Norte, Iaciara,            

Sítio d’Abadia, Posse, São Domingos e Flores de Goiás e três Unidades de Conservação de               

Proteção Integral: o Parque Estadual Terra Ronca, Parque Natural RIbeirão da Prata e o              



Parque Municipal do Pequi; e quatro Unidades de Conservação de Uso Sustentável: APA             

Serra Geral de Goiás, Floresta Nacional da Mata Grande, Reserva Extrativista do Recanto das              

Araras de Terra Ronca, APA Nascentes do Rio Vermelho. (Figura 1).  

Figura 1- Localização da área de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserido no bioma Cerrado, verifica-se a presença na região principalmente          

fisionomias das formações de Cerradão, Cerrado típico, Cerrado Rupestre, Campos Sujos. O            

processo de ocupação da região nordeste do estado de Goiás e consequentemente do Vão do               

Paranã está relacionada ao processo de mineração, mas a área apresentou desde o início              

vocação para expansão da pecuária, por possuir grandes áreas de pastagem natural além do              

grande vazio demográfico existente na região. Tal fato trouxe como consequência para a             

região o reconhecimento de uma região com grande importância econômica para a província             

de Goiás (BARREIRA, 2002). 

Os avanços na tecnologia pecuarista a região passou a ter certa atenção principalmente             

em função da instalação de novas pastagens, a instalação de pecuária de manejo intenso, além               

da exploração madeireira. Dados do IBGE (2008) indicam que atualmente a atividade            



predominante na região ainda é a pecuária, mas a sustentação do PIB dos municípios não é                

proveniente da agropecuária.  

A configuração regional do relevo possibilita uma maior movimentação na porção           

leste, no entanto, a presença das Unidades de Conservação na região exerce um papel              

dinamizador no processo de ocupação do território, além de possibilitar a conservação e             

manutenção da biodiversidade (PONCIANO, 2017) 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a elaboração do material didático proposto pelo Projeto fez-se necessário realizar            

uma revisão bibliográfica acerca do referencial teórico sobre as temáticas envolvidas que            

perpassam a Educação Ambiental, Unidades de conservação, as funcionalidades e tipologias           

das unidades de conservação. Essa revisão foi necessária para construir um material didático             

educativo para o ensino-aprendizagem sobre educação ambiental que abordasse a realidade           

social e ambiental das Unidades de Conservação existentes na Microrregião do Vão do             

Paranã.  

A elaboração do material didático teve como objetivo favorecer a riqueza da            

biodiversidade e dos elementos paisagísticos, que potencializam o ambiente para realização           

de práticas turísticas. 

É nesse sentido que a criação de uma cartilha educativa sobre a Educação Ambiental              

nas Unidades de Conservação da Microrregião do Vão do Paranã tem por nome “Trilha pelo               

conhecimento” pensada com objetivo principal de transpor o educando pelas temáticas que            

envolve a formação de um sujeito ecológico atento a sua realidade social e ambiental em sua                

localidade.  

Como efeito lúdico o material didático foi elaborado com intuito de elucidar uma              

possível trilha, a transposição pelas temáticas é guiada por um desbravador mirim. Que             

realiza o papel guiar o leitor pelos conhecimentos acerca das Unidades de Conservação e a               

Educação Ambiental. 

O papel do desbravador mirim como o mentor do ensino-aprendizagem perante a            

cartilha tem como alvo estimular o leitor a conhecer a Microrregião do Vão do Paranã, as                



Unidades de Conservação existentes ali, suscitando uma sensibilidade no leitor através do            

ensino da Educação Ambiental. 

A cartilha “Trilha pelo conhecimento” foi elaborada em formato de configuração            

“paisagem” em folha 210x297mm. Os textos foram escritos utilizando-se a fonte Comic Sans             

MS de tamanho 14 pontos na cor preta, destacando os títulos em fonte 18 na cor vermelha.  

Preocupou-se na adoção de linguagem simples objetivando a compreensão do texto           

em mensagens breves e acompanhados de imagem gráfica relacionado a apresentação           

temática em cada página (THIOLENT,1986), assim como a representação cartográfica de           

cada Unidade de Conservação.  

O conhecimento da realidade local foi realizado com trabalhos de campo realizados             

nos meses de janeiro e maio de 2018 no município de Mambaí, que é sede do escritório do                  

ICMBIO, situado, portanto na área da APA Nascentes do Rio Vermelho.  

O objetivo dessas atividades de campo visavam observar a relação social com o meio              

natural na cidade, na área rural e nas escolas, que atendem do ensino fundamental ao ensino                

médio, sendo estas frequentadas regularmente por estudantes da zona rural assim como da             

cidade.  

As atividades de campo, assim como o referencial teórico subsidiam a organização do             

material para as cartilhas, assim como dos Banners que destacam a localização e objetivos              

das UC. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando             

uma notável alternância de espécie e plantas nativas, destacando-se como o segundo maior             

bioma da América do Sul (MIRANDA, et al., 2014) e internacionalmente em função do              

elevado nível de endemismo de espécies e as altas taxas de destruição de habitat como um                

dos hotspot global de biodiversidade (HANSON et al., 2009)). 

Segundo o MMA (2018) cerca de 8,1% da totalidade do Bioma Cerrado encontram-se             

protegido nas UCs, desta totalidade cerca 3,1% estão destinadas ao uso sustentável,            

inteiramente ligado ao desenvolvimento social e material sem agredir o meio ambiente,            



utilizando-se de recursos naturais de forma racional garantindo a sua existência para as             

gerações futuras.  

As diversas ações antrópicas acarretam pequenas alterações no sistema afetando suas           

características que são perceptíveis em micro-escala, nunca com tamanha intensidade que           

possa transformar ou prejudicar substancialmente  o ambiente  (TROPPMAIR, 1985).  

Na realização das atividades de campo na execução desse projeto verificou-se que há             

carência de material didático específico que destaque as potencialidades ambientais das           

unidades de conservação presentes na microrregião.  

As escolas contactadas abordam os temas: meio ambiente e cerrado, dentro das            

atividades normais das instituições; não há abordagem da EA de forma contínua e integrada              

com o social dentro das escolas, sendo evidente na pesquisa de campo a carência de               

conhecimento na escola e ainda de educadores que exercem o papel mediador, tal fato              

suscitou ainda o levantamento de futuro tema a ser abordado em atividade de pesquisa.  

Observou-se ainda a existência precária de trabalhos pedagógicos realizados em prol           

do trabalho sócio-ambiental, ficando evidente a necessidade que os educadores locais sejam            

melhor instruídos com relação à realidade ambiental existente no Vão do Paranã.  

As instituições locais não tem em seu planejamento escolar pautado no           

desenvolvimento de atividades educativas voltadas para práticas ambientais ao longo do ano            

letivo - o desenvolvimentos dessas atividades tornam-se ocasionais e estimuladas por datas            

comemorativas como o “dia da água, dia da árvore” sem uma continuidade efetiva nessas              

instituições.  

Dentro desse cenário de uma ineficiência educacional por parte das políticas públicas            

que institui a Educação Ambiental como obrigatória no currículo escolar, algumas           

instituições escolares da região procuram desenvolver de forma independente atividades          

ambientais dentro das escolas. A existência de projetos voluntários dentro as escolas, tem por              

objetivo principal condicionar o comportamento dos alunos para que possam atingir o            

objetivo final. 



A temática ambiental trabalhada envolve uma mudança de comportamento         

momentânea com o único intuito de atingir o objetivo principal que é a premiação dos               

envolvidos - essa premiação em muitos casos envolve a realização de uma atividade lazer em               

um atrativo turístico da cidade, mas o condicionamento do comportamento ambiental sendo            

estabelecido através de uma premiação é vista com maus olhos pelos educadores locais.  

A proposta, portanto da cartilha, como apresentada na metodologia, visa apresentar a             

região aos alunos do ensino fundamental por meio de uma passeio pelo conhecimento acerca              

da região.  

A cartilha apresenta as temáticas de forma progressiva apresentando a Microrregião           

do Vão do Paranã, o Bioma Cerrado, o que é uma Unidade de Conservação, as categorias das                 

Unidades de Conservação, Unidades de Conservação existente na Microrregião do Vão do            

Paranã, os Impactos às Unidades de Conservação, as Potencialidades Sustentável com           

extrativismo e turismo e um Glossário informativo.  

Inicialmente a proposta do trabalho destacava a criação de uma cartilha para cada             

Unidade de Conservação. Mas, tal objetivo não foi possível de ser atendido pois não há               

memorial descritivo de caracterização dos aspectos bióticos para cada UC. Há ausência de             

um plano de manejo ou estrutura técnica para as UCs, excetua-se a UC Parque Estadual de                

Terra Ronca e APA Nascentes do Rio Vermelho. A inexistência de estudos técnicos resultou              

portanto em uma modificação da proposta inicial e realizou-se a construção de uma cartilha              

que aborda as informações e dados para todas as UCs do Vão do Paranã. (Figura 02) 

Cartilha Ambiental 

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  

 



A proposta de apresentação das Uc em Banner replicar a apresentação das UC’s             

(localização, aspectos jurídicos, objetivos e imagens locais). Este material didático será           

repassado aos gestores ambientais locais para divulgação. 

CONCLUSÃO 

O Projeto sobre Educação Ambiental nas Unidades de Conservação estabeleceu uma           

transposição dentro das temáticas que envolvem o tema central, como princípio realizou-se            

uma revisão bibliográfica acerca do referencial teórico que são a Educação Ambiental,            

Unidades de conservação e as suas funções e tipologias, com o intuito de construir um               

referencial teórico parte construtiva do educativo para o ensino-aprendizagem sobre educação           

ambiental. 

Diante dessa revisão bibliográfica foi possível estabelecer metodologias para a          

construção do material educativo, esse que tem como intuito principal abordagem social e             

ambiental das Unidades de Conservação existentes ali existentes. Como característica          

principal dessas UCs é a predominância do Bioma Cerrado que favorece para a riqueza de               

elementos paisagísticos e da biodiversidade. 

 A construção de um material educativo sobre Educação Ambiental tem o intuito de             

apresentar a Microrregião e os seus atrativos, além de sensibilizar os estudantes que vivem              

dentro dos domínios das Unidades de Conservação visando a construção de um sujeito             

ecológico.  

O ensino-aprendizagem através desse material educativo possibilita aos estudantes         

adquirir um conhecimento socioambiental de sua realidade, sendo evidente a necessidade de            

trabalhar de forma integrada e contínua a temática ambiental dentro das escolas. A cartilha              

tem o papel de integrar o estudante ao conhecimento sobre a Educação Ambiental.  

A transposição do estudante dentro das temáticas enfatiza a importância das Unidades            

de Conservação para a manutenção da vida no Cerrado, o reconhecimento da biodiversidade             

do bioma possibilita a sensibilização e a mudança de comportamento e ideologia por parte do               

leitor.  
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