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O uso de áreas protegidas enquanto espaços educativos, não é isento de desafios já que
é  necessário  um  planejamento  logístico  e  uma  sequência  didática.  Nesse  trabalho
relatamos  a  experiência  do  desenvolvimento  de  um  planejamento  participativo  para
fomentar e incentivar a realização de roteiros educativos na Reserva da Biosfera da Serra
do  Espinhaço.  A  Serra  do  Espinhaço  apresenta  um  ecossistema  singular,  rico  em
espécies  e  em outros  recursos  naturais.  A região  tem grande  importância  geológica,
ecológica  e  biogeográfica  e  é,  em  grande  parte  de  sua  extensão,  uma  Reserva  da
Biosfera. A principal estratégia de conservação da biodiversidade e dos recursos naturais
da região tem sido a criação de unidades de conservação e outras áreas protegidas. A
elaboração de roteiros educativos e o fomento à visitação pública contribui para que a
comunidade local  interaja com essas áreas protegidas e usufrua diretamente de seus
benefícios socioambientais. Em meio à Serra do Espinhaço, na Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri,  em Diamantina, Minas Gerais,  proporcionamos uma
vivência  de  um roteiro  educativo,  seguido  de  oficina  de  diagnóstico  e  planejamento.
Participaram das atividades vinte e cinco pessoas, sendo elas dois pesquisadores da área
de educação e conservação, quatro professores de diferentes áreas do conhecimento e
os demais licenciandos em Ciências Biológicas, Geografia e História. O roteiro educativo
proposto  ofereceu  temas  indutores  de  discussão  como  biodiversidade  dos  campos
rupestres, desenvolvimento de pesquisas, estratégias de conservação, urbanização e lixo.
Temas de amplo interesse que podem facilmente serem debatidos nas diversas trilhas
que a Serra do Espinhaço proporciona. Após a vivência do roteiro educativo, foi realizado
um diagnóstico participativo sobre potencialidades e desafios encontrados.  Quanto ao
planejamento, foi apontado como relevante a definição de um objetivo para a atividade e a
partir dele criar uma sequência didática propícia. A organização dos procedimentos e as
necessidades logísticas também foram listadas e debatidas. Para a etapa de execução da
atividade, foram discutidos métodos para a abordagem dos conteúdos ser algo dinâmico.
Para  o  adequado  aproveitamento  dos  resultados  foi  enfatizada  a  necessidade  de  se
proporcionar um debate sobre a vivência. Tudo isso proporcionou reflexões e diretrizes
para a elaboração de roteiros educativos em trilhas ao longo da Reserva da Biosfera da
Serra do Espinhaço. As atividades se mostraram úteis na formação dos professores e,
principalmente, os estimulou a colocar em prática as ações planejadas, contribuindo para
que sejam frequentes e bem-sucedidas as atividades educativas em ambientes naturais
que,  além  de  possibilitarem  rica  experiência  e  aprendizado,  contribuem  para  a
conservação da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. (FAPEMIG).
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