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Geoconservação aplicada ao Patrimônio Paleontológico em 

cidade pequena da Amazônia Legal: percepção do gestor em 

relação à eficiência da divulgação do MONAF, Filadélfia-TO 

 

INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa constitui-se em um esforço em promover elementos que 
possam contribuir com a divulgação e valoração da Unidade de Conservação 
Integral Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins (doravante, 
MONAF), localizada em uma cidade pequena, na Amazônia Legal, no estado 
do Tocantins e portadora de vegetais fósseis do Período Permiano que 
contemplam a história natural do estado. 

Sob a perspectiva da importância da política pública desempenhada pela 
Unidade de Conservação (UC), a qual ela própria é um produto, Tavares, 
Alencar e Filho (2020) aduzem sobre a importância da visitação no MONAF, 
sendo ela parte integrante das ações a serem desenvolvidas pela Educação 
Ambiental contida no Plano de Manejo (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E 
MEIO AMBIENTE, 2005, encarte 4). 

Assim, como pauta importante, Tavares, Alencar e Filho (2020) 
investigaram as tipologias das instituições e grupos sociais que visitaram o 
MONAF no intervalo de 2014 a 2018, ao considerar a importância do conteúdo 
fossilífero no âmbito nacional e internacional (IANNUZZI et al., 2018; 
CONCEIÇÃO et al., 2020; TAVARES et al., 2021). 

Investigações paralelas a estas, também exibem as dificuldades 
encontradas pelos moradores locais em melhor compreender o patrimônio 
paleontológico, bem como a ausência de uma integração urbana por meio da 
prefeitura municipal, dadas as condições de criação e instalação da UC, que se 
processou sem a realização de audiência pública, dada a necessidade de se 
coibir o tráfico de fósseis que ocorria na cidade de Filadélfia (COSTANTIN; 
PIRES; JASPER, 2017; ALENCAR, 2020; LIMA, 2021). 

Assim, conforme esclarecem Tavares, Alencar e Filho (2020, p. 227) 
“[f]rente à implantação do Monaf, o tráfico foi coibido, dando lugar às pesquisas 
científicas e à divulgação do patrimônio paleontológico. O Instituto Natureza do 
Tocantins (Naturatins) é o órgão estadual responsável pela gestão do Monaf.” 

Sob tal perspectiva, a finalidade deste trabalho foi identificar e analisar 
as dificuldades encontradas pelo gestor, no processo de transposição do 
conhecimento gerado pelas pesquisas científicas paleontológicas e geológicas 
realizadas no MONAF e que são repassadas ao público visitante. Buscou-se 
identificar quais instrumentos o gestor da UC faz uso para auxiliar na 
divulgação do patrimônio paleontológico, e, deste modo, contribuir com a 
elaboração de instrumento educativo-didático de divulgação paleontológica do 
MONAF.  

O delineamento dos objetivos se justifica por levar em consideração que 
a divulgação e a valoração do patrimônio paleontológico são partes integrantes 
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das ações que circunscrevem a Geoconservação.Para o desenvolvimento da 
pesquisa fez-se o uso da literatura voltada à Geodiversidade, à 
Geoconservação, à transposição didática e à interpretação ambiental. 

GEODIVERSIDADE E GEOCONSERVAÇÃO 

O termo Biodiversidade se refere à variedade de espécies vivas e suas 
relações com a natureza, e é consideravelmente recente; sendo proposta por 
Walter G. Rosen, em 1985, quando da ocasião do planejamento do National 
Forum on Biodiversity (Fórum Nacional sobre Biodiversidade) em Washington-
DC (FRANCO, 2013). Após a apropriação do termo pela comunidade científica, 
se observou, na década de 90, diversas produções que abordavam a 
problemática da extinção da Biodiversidade por ação antrópica. Conforme 
Franco (2013), o movimento intervencionista em favor da conservação de 
hábitats e de elementos naturais para a sobrevivência da vida natural, ganhou 
força, lançando luz sob a conservação da natureza. 

Este movimento foi mais evidente na Europa e indicava a necessidade 
de inventariar áreas de interesse que resguardassem a Biodiversidade e 
fenômenos naturais presentes e pretéritos, oriundos da dinâmica interna e 
externa da Terra, materializados na Geociências, por meio da Geodiversidade 
e Geoconservação (FRANCO, 2013). 

A coexistência da Biodiversidade e Geodiversidade sintetizam os 
elementos da natureza, e possuem igual “importância para o planeta, e sendo 
abordadas em conjunto, as ações para conservação serão mais efetivas” 
(OLIVEIRA; PEDROSA; RODRIGUES, 2013, p. 95). A Geodiversidade, 
conceito tomado para discussão, é definida por Gray (2013 apud Silva; 
Nascimento 2019, p. 82) como “variedade natural (diversidade) de elementos 
geológicos (rochas, minerais e fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, 
topografia e processos físicos), do solo e hidrológicos. Isso inclui assembleias, 
estruturas, sistemas e contribuições para as paisagens.” 

Gray, principal teórico sobre Geodiversidade, em 2004, estabeleceu 32 
valores distribuídos em sete valores maiores, quais sejam: intrínseco, cultural, 
estético, econômico, funcional, de pesquisa e de educação atribuídos ao tema. 
Contudo, Gray (2013) reavaliou sua obra de 2004, considerando a Avaliação 
Ecossistêmica do Milênio (MA).  Desta forma, renomeou o termo “valores” 
referente aos 32 valores, para 25 bens e serviços providos pela 
Geodiversidade (GRAY, 2013 apud SILVA; NASCIMENTO, 2019). 

Considerando os valores atribuídos por Gray (2004) à Geodiversidade, 
Brilha (2005) disserta sobre a necessidade da Geoconservação, definindo-a 
como o conjunto de estratégias de conservação da natureza abiótica que “visa 
à identificação, proteção e gerenciamento de elementos valiosos da 
geodiversidade” (BRILHA, 2005, p. 120). As etapas de conservação apontadas 
por Brilha (2005, p. 120) são: inventariação, quantificação, classificação, 
conservação, valorização e divulgação e, finalmente, monitoramento do 
patrimônio geológico (BRILHA, 2005, p. 120). 

O patrimônio paleontológico é um dos elementos que compõe a 
Geodiversidade e deve ser contemplado por ações de Geoconservação. 
Todavia, Carvalho (2018) esclarece que nem todas as assembleias fossilíferas 
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serão destinadas à conservação, uma vez que elas atendem à indústria 
mineral, a exemplo da indústria do petróleo que faz uso de nanofósseis, do 
carvão mineral e de fitofósseis. Mas áreas que exibem macrofósseis em bom 
estado de preservação e comportam informações geológicas que remetem às 
condições paleoecológicas e paleoclimáticas do planeta são merecedoras de 
conservação e, simultaneamente, geram conhecimento científico-educacional, 
conforme previsto por Gray (2013).  

Desta maneira, discussões envolvendo a Geoconservação do 
Patrimônio geológico tiveram início na Europa na década de 80, e seu apogeu 
na década de 90, no século XX, por iniciativa da Organização das Nações 
Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO) – e dos 
geocientistas; o que resultou na construção de uma ferramenta de 
Geoconservação intitulado Geopark (BRILHA, 2005).  

Conforme Moreira e Vale (2016 p. 84), iniciou-se com a European 
Geopark Network – EGN – (Rede Europeia de Geoparks) no ano de 1997.  A  
Alemanha, a Espanha, a França e a Grécia se articularam para a consolidação 
em nível intercontinental de uma noção de Geoconservação, atrelada ao 
desenvolvimento socioeconômico; e, em 2000, obtiveram apoio da UNESCO. 
Entretanto, o compromisso firmado em nível mundial, para a instituição de 
Geoparks por meio da Global Geoparks Network – GGN – veio somente em 
2004, em Pequim, na China, com a 1º Conferência Internacional da GGN 
(MARTINI, 2010). 

Segundo a UNESCO (2019, sem paginação), é a Comissão Nacional da 
UNESCO, responsável por avaliar e aceitar as solicitações de instituição de um 
Geopark, definindo-o como “áreas geográficas unificadas e únicas, onde locais 
e paisagens de importância geológica internacional são gerenciados com um 
conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável”. 
Existem critérios estabelecidos para a implantação de um Geopark, tais 
critérios ultrapassam uma região bem delimitada, e solicitam que “tenha 
elementos geológicos e paleontológicos excepcionais, mas também contemple 
o geoturismo e desenvolva a economia local” (GUERRA; JORGE, 2016, p. 
165). Segundo Dias e Ferreira (2018) Geopark não é uma classificação de 
proteção por si mesma, não havendo legislação específica que a regulamente. 

Conforme a Lista de Geoparks Globais da UNESCO (2019), a América 
do Sul possui reconhecidos Geoparks no Uruguai (1), no México (2), no Peru 
(2), no Chile (1) e no Brasil (1). No caso do Brasil, há apenas o Geopark 
Araripe instalado no sul do estado do Ceará, aceito pela UNESCO em 2006, 
sendo o primeiro das américas (GEOPARK ARARIPE, 2019). 

De acordo com Schobbenhaus e Winge (2012, p. 6), no Brasil, a 
Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e Paleobiológicos (SIGEP) é 
responsável por realizar um “inventário do patrimônio geológico do país, de 
forma assistemática, sem preocupação com a distribuição geográfica, nem a 
definição de contextos ou frameworks geológicos”; esta última preocupação, é 
de responsabilidade da empresa pública Companhia de Pesquisa e Recursos 
Naturais (CPRM) instituída como tal pela Lei nº 8.970, de 28 de dezembro de 
1994 (BRASIL, 1994), cuja finalidade, em parceria com a comunidade 
acadêmica de geocientistas, “é a entidade apta para a parte operacional do 
cadastro dos sítios geológicos e paleontológicos do patrimônio geológico de 
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forma sistemática por ser a entidade responsável pelo levantamento geológico 
em nível nacional” (SCHOBBENHAUS; WINGE, 2012, p. 6). Em síntese, 
ambas atuam na estruturação e elaboração de um banco de dados que 
gerencie, avalie e aceite as propostas e os já instituídos geossítios nacionais.  

Um outro mecanismo que tem auxiliado no processo de conservação de 
áreas que exibem sítios de interesse geológico e ou paleontológico é a criação 
e a implantação de Unidades de Conservação (UC) no Brasil. Sendo possível 
por meio do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC), instituído pela Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000. O SNUC 
prevê a existência de 12 categorias de UC distribuídas em dois grupos, quais 
sejam: Unidades de Conservação Integral e Unidades de Uso Sustentável 
(BRASIL, 2004). 

Segundo Pereira, Brilha e Martinez (2008, p. 493) dentre as 12 
categorias previstas no SNUC, o Monumento Natural (MN), “constitui a 
categoria onde melhor se enquadra o património geológico”, para a 
conservação do patrimônio fossilífero brasileiro. 

A exemplos de UC que contemplam o patrimônio fossilífero no Brasil 
têm-se: Vale dos Dinossauros, na Paraíba; Ilha do Cajual, no Maranhão; 
Fósseis Marinhos de Pirabas, no Pará; Serra da Capivara, no Piauí, a Biota de 
Ediacara e Floresta Petrificada de Mata, ambas no Rio Grande do Sul, e a 
Floresta Petrificada Permiana do Brasil Central, no Tocantins (GUERRA; 
JORGE, 2016, p. 176-178). 

Brilha (2016, p.119), considerando o valor intrínseco da pesquisa e da 
educação estabelecido por Grey (2004), aduz que o “valor científico dos 
elementos da geodiversidade está diretamente relacionado à sua importância 
no apoio ao conhecimento presente e futuro de como a geosfera funciona e 
interage com outros sistemas terrestres, nomeadamente a biosfera, a 
hidrosfera e a atmosfera”.  

Assim, a relação existente entre Geologia (estudo do abiótico = 
geosfera) e Biologia (estudo do biótico = biosfera) é intermediada por meio do 
Patrimônio paleontológico, na materialização dos fósseis. Estes são 
organismos pretéritos, que quando apropriados pelos solos, por um evento 
singular, passam por fossildiagênese1 que, ao final, constituem elementos 
abióticos (CARVALHO, 2018). Em momento oportuno, será apresentado com 
mais detalhes o MONAF. A seguir, serão abordadas a transposição didática e a 
importância da interpretação ambiental como subsídios aos objetivos 
propostos. 

TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA COMO RECURSO À DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA 

A didática, conforme Barbosa e Freitas (2018) procura melhorar a 
educação e o ensino, de modo a favorecer maneiras mais eficazes de ensinar 
um conhecimento ao estudante.  

 
1 Conjunto de processos físicos, químicos e biológicos, associados a formações deposicionais 
de sedimentos que produziram fósseis (CARVALHO, et al., 2011, p. 65). 
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De acordo com Chevallard (2013) a aprendizagem deve ser construída 
de maneira significativa, e é por meio da transposição didática do 
conhecimento, que é uma ferramenta da didática, que o professor tem 
condições de compreender o processo de ensino e aplicá-lo à realidade social 
de quem aprende. A definição da transposição didática é assim apresentada: 

“Um conteúdo de saber que foi designado como saber a ensinar, 
sofre a partir de então um conjunto de transformações adaptativas 
que vão torná-lo apto para ocupar um lugar entre os objetos de 
ensino. O “trabalho” que transforma um objeto de saber a ensinar em 
um objeto de ensino é denominado Transposição Didática.” 
(CHEVALLARD, 1991, p. 45 apud PEREIRA; PAIVA; FREITAS, 2018, 
p. 44). 

Para Siqueira e Pietrocola (2016, p. 3) a transposição didática pressupõe 
a elaboração de três níveis, quais sejam: “o Saber Sábio, de onde se inicia o 
processo; o “Saber a Ensinar e o Saber Ensinado” que é intermediado pela 
noosfera (região integrada pelos protagonistas e suas interações, professor-
estudante-saber). 

 O Saber sábio, se refere ao conhecimento originalmente científico, que 
é desconstruído à Saber a Ensinar (objeto de ensino), e, por fim, o Saber 
Ensinado, aquele estabelecido na relação professor aluno em sala de aula 
(SIQUEIRA; PIETROCOLA, 2016). 

Observa-se então, a construção de uma relação da teoria com a prática. 
Conforme Barbosa e Freitas (2018, p. 7) “a teoria se ocupa da pesquisa 
unindo-se com os problemas reais que surgem na prática”. Tal teoria é 
importante na medida em que há a necessidade de realizar a transposição do 
conhecimento científico para a popularização da Ciência, por meio, por 
exemplo, da valoração e divulgação do Patrimônio geológico e/ou 
paleontológico em uma UC, e que fornece condições de se estabelecer um 
diálogo com a Interpretação Ambiental. 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL (IA) 

A palavra interpretação aparece pela primeira vez em documentos 
oficiais brasileiros, associada à noção institucional de proteção ao patrimônio 
natural e promoção de desenvolvimento socioambiental, no Decreto nº 84.017 
de 21 de setembro de 1979 que dispõem sobre o funcionamento dos Parques 
Nacionais Brasileiros (ICMBIO, 2018, p. 15). 

No SNUC, no Art. 4, inciso XII, consta que se deve “favorecer condições 
e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com 
a natureza e o turismo ecológico.” (BRASIL, 2000).  

A Lei Federal nº 11.516 de 28 de agosto de 2007 que cria o Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), no seu Art. 14C 
informa que:  

“poderão ser concedidos serviços, áreas ou instalações de unidades 
de conservação federais para a exploração de atividades de visitação 
voltadas à educação ambiental, à preservação e conservação do 
meio ambiente, ao turismo ecológico, à interpretação ambiental e à 
recreação em contato com a natureza, precedidos ou não da 
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execução de obras de infraestrutura, mediante procedimento 
licitatório regido pela Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995” 
(BRASIL. 2007).  

Torna-se evidente nos textos da legislação ambiental brasileira, a busca 
e o comprometimento com a elaboração, o desenvolvimento e a divulgação de 
ações de educação ambiental e interpretação ambiental nas UC em território 
brasileiro.   

O ICMBIO (2018, p. 18) estimula a aplicação da técnica de IA, de modo 
que estabelece Diretrizes para a Interpretação Ambiental, e que o seu 
propósito é de “sensibilizar os visitantes por meio do estabelecimento de 
conexões pessoais entre estes e o recurso protegido na unidade.” Este 
propósito, foi elaborado a partir da conceituação de IA fornecida por Freeman.  

Tilden (1957) em Interpreting Our Heritage - Interpretando nosso 
patrimônio; defini a IA como “[a]tividade educacional que visa revelar 
significados e relacionamentos por meio de uso de objetos originais, por 
experiência em primeira mão e por meios ilustrativos, em vez de simplesmente 
comunicar informações factuais” (TILDEN, 1977, p. 8).   

VEVERKA (2018, p. 22) reestrutura os princípios básicos da 
interpretação de Tilden (1977), e os denominam de Dicas de Tilden, de 
maneira que uma boa interpretação deve:  

• Provocar o interesse do público.  

• Relacionar-se com a vida cotidiana da plateia.  

• Revelar o ponto principal através de um final ou ponto de vista único.  

• Abordar o todo (concentre-se em ilustrar um tema).  

• Procurar a unidade da mensagem (use as ilustrações, o vocabulário, 
etc. certos para apresentar a mensagem).  

CÉSAR et al. (2007, p. 15) apontam que a IA “é uma técnica didática, 
flexível e moldável às mais diversas situações, que busca esclarecer os 
fenômenos da natureza para determinado público-alvo”, contudo, a IA como 
uma técnica didática deve ser utilizada sob a forma de uma linguagem de fácil 
compreensão, de modo que, texto simples e explicativo de acordo com o nível 
cultural e educacional de uma região é a porta de entrada para os 
conhecimentos científicos. Aliado ao texto, as fotos, com detalhes interessantes 
chamam a atenção. Sobretudo, segundo Costa e Oliveira (2018, p. 217), a IA 
para a Geoconservação, “é um instrumento essencial de gestão, uma vez que 
pode contribuir para a valorização e manutenção da bio e geodiversidade”. 

PAINÉIS INTERPRETATIVOS 

Os painéis interpretativos “configuram-se como uma das principais 
estratégias de interpretação ambiental empregada nas unidades de 
conservação em âmbito nacional” (MEIRA; BRITO; MORAIS, 2016, p. 18). 
Existem normas para a elaboração de painéis que são usados em Unidades de 
Conservação. Tais normas podem ser encontradas em Tilden (1977); Projeto 
Doces Matas (2002); Brasil (2006; 2014); Veverka (2018); ICMBIO (2018); 
MINEROPAR (2019). 
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Adicionalmente, existem parcerias entre UC com empresas, 
universidades nacionais e internacionais, por meio de projetos específicos, que 
têm estabelecido metodologias de confecção de painéis interpretativos. Como 
exemplo, pode-se citar o Projeto Doces Matas que foi uma cooperação técnica 
entre o Brasil e a Alemanha, com o objetivo de subsidiar “apoio técnico à 
conservação e ao manejo de Unidades de Conservação da Mata Atlântica em 
Minas Gerais [...] considerando grupos temáticos, como o de Interpretação 
Ambiental, Ecoturismo e Práticas Ambientais Sustentáveis” (PROJETO 
DOCES MATAS 2002, p. 3).  

Há, também, o Projeto Sítios Geológicos e Paleontológicos do Paraná 
em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a empresa 
Minerais do Paraná (MINEROPAR) desde 2003, com o objetivo de integrar a 
Geologia com o turismo, utilizando como ferramenta estratégica de valoração a 
confecção de painéis interativos nas UC do estado do Paraná (MINEROPAR, 
2019). 

O Projeto Doces Matas especifica as configurações da identidade visual 
de um painel interpretativo que cumpra com seu objetivo. O projeto aponta 
orientações quanto às cores, às formas, ao ambiente, ao tamanho e à altura 
(PROJETO DOCES MATAS, 2002). 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Área de estudo 

No norte do estado do Tocantins, no munícipio de Filadélfia, distrito de 
Bielândia, localiza-se a Unidade de Conservação Integral Monumento Natural 
das Árvores Fossilizadas do Tocantins (MONAF) (Figura 1). Tavares, Alencar e 
Filho (2020, p. 227) informam que: 

“No início do século XXI, no norte do Estado do Tocantins, foram 
identificados sítios fossilíferos portadores de caules petrificados de 
samambaias arborescentes e epífitas, esfenófitas, gimnospermas, e, 
em menor concentração, de folhas férteis de samambaias do Período 
Permiano. Alguns caules de samambaias alcançaram 12 m de 
comprimento. O agrupamento desses sítios recebeu a denominação 
de “Floresta Petrificada do Tocantins Setentrional” (DIAS- BRITO et 
al., 2007), sendo que os sítios fossilíferos melhor preservados 
culminaram na implantação da Unidade de Conservação Integral 
Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins (Monaf), 
em 4 de outubro de 2000 por meio da Lei Estadual nº 1.179/2000 
(TOCANTINS, 2000) que propiciou estudos significativos de 
taxonomia dos fitofósseis associados ao contexto paleoambiental e 
paleoclimático.” 

Figura 1. Mapa de localização do MONAF. 
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Fonte: Brito (2019). 

Por anos, o distrito de Bielândia foi alvo do tráfico de fósseis (ALENCAR, 
2020; LIMA, 2021; TAVARES et al., 2021) e, conforme esclarece Lima (2021, 
p. 123), a Sociedade Brasileira de Paleontologia denunciou tal fato ao 
Ministério Público Federal e, em seguida: 

“o Governo do Estado do Tocantins constata a necessidade e a 
urgência para criar o MONAF por meio da Medida Provisória nº 370 
de 11/09/2000 e regulamentado pela da Lei n° 1.179 em 04/10/2000 
(TOCANTINS, 2005). Portanto, o processo de criação da UC ocorre 
sem um dos requisitos legais previstos pelo SNUC para a criação de 
Monumentos Naturais que é a consulta popular, dado a ausência de 
lei regulamentadora específica culminada com a urgência em 
preservar um dos maiores sítios Paleontológicos do país.” 

Sob tais circunstâncias, a Comissão Brasileira dos Sítios Geológicos e 
Paleobiológicos (SIGEP) tem a atribuição de apoiar o gerenciamento de um 
banco de dados nacional de geossítios. Designada a sua função, Tavares et al. 
(2021) elucidam: 

“Reconhecido como um “patrimônio de imenso valor científico e 
cultural, que extrapola os interesses nacionais” (Dias-Brito et al., 
2009), o sítio paleontológico denominado “Floresta Petrificada do 
Tocantins Setentrional” (FPTS) já consta sob nº 104 do volume II do 
Inventário de Geossítios do Brasil (Comissão Brasileira de Sítios 
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Geológicos e Paleobiológicos – Sigep, 2019). Alguns desses sítios 
estão localizados no Monaf.” 

A gestão da UC se faz por meio do Instituto Natureza do Tocantins 
(doravante, NATURATINS) órgão ambiental do estado. Sob funcionamento, a 
gestão é um importante elo entre os objetivos que são estabelecidos no Plano 
de Manejo e a população (visitantes, turistas ou excursionistas).  

Assim, é importante que o gestor apresente de maneira adequada as 
informações que são geradas na UC por meio das pesquisas, fomentando as 
etapas da Geoconservação prevista por Brilha (2005), a valorização e a 
divulgação do patrimônio geológico (neste caso paleontológico) com 
potencialidades científicas-educacionais relevantes. 

NATUREZA DA PESQUISA, COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

Conforme Gerhardt e Silveira (2009, p. 35), a natureza desta pesquisa é 
de cunho aplicado, que objetiva “gerar conhecimentos para aplicação prática, 
dirigidos à solução de problemas específicos”; por meio uma abordagem 
qualitativa e exploratória. E para desenvolvimento de uma pesquisa 
exploratória, fez-se o uso da pesquisa bibliográfica e documental.  

Utilizou-se o método de estudo de caso, que segundo Freitas e Jabbour 
(2011, p.13) “é o método mais adequado para conhecer em profundidade todas 
as nuances de um determinado fenômeno organizacional”. Assim, conforme Gil 
(2002), o estudo de caso “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 
poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento.” 

O instrumento de coleta dos dados foi a entrevista dirigida do tipo não-
estruturada, que segundo Marconi e Lakatos (2017, p. 2015) “o entrevistador 
tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que 
considere adequada”.  

Deste modo, o entrevistado foi o gestor do MONAF.  Para garantir 
melhor detalhe na valorização da oralidade do gestor, a entrevista foi gravada, 
com duração de 28 minutos e 17 segundos, conforme consentimento do 
entrevistado. Fez-se o uso do programa ‘Gravador’ do Iphone 5S versão 12.4. 
A entrevista ocorreu no dia 22 de setembro de 2019 no bloco administrativo do 
MONAF. Após a aquisição da entrevista, procedeu-se com a transcrição por 
meio do programa Windows Media Player de 2013, versão 12.0 do Windows 10 
Home Single Language 2019. 

A análise da transcrição da entrevista ocorreu por meio do método 
estabelecido por Bardin (2011), intitulado Análise de Conteúdo (AC). A AC é 
um agrupamento de ferramentas de análise de comunicações variadas, 
seguindo critérios rigorosos de sistematicidade e objetividade, por meio da 
evidenciação e seleção de indicadores do conteúdo de mensagens, afim de 
possibilitar inferência de hipóteses. Conforme a autora, a Análise de Conteúdo 
se configura em três etapas, quais sejam:  

Pré-análise ou fase de organização, envolve a leitura básica/“flutuante” 
dos dados coletados, objetivando a sistematização de indicadores 
classificatórios; 

Exploração do material, se refere ao estabelecimento de unidades de 
codificação/classificação dos recortes que comporão as categorias de análise; 
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Tratamento dos resultados, é o movimento de inferência e interpretação 
dos dados coletados à indicação de nexos com os referencias teóricos da 
pesquisa; 

E, por fim, considerou-se à teoria da transposição didática e recorreu-se 
a interpretação ambiental, para a construção de modelos educacionais 
aplicáveis à painéis interpretativos didáticos que venham a ser usados como 
ferramenta de auxílio ao gestor e técnicos, no cumprimento dos objetivos de 
conservação, valoração e divulgação do patrimônio fossilífero ao público que 
visita o MONAF.  

Os modelos de painéis interpretativos, produto deste trabalho, foram 
elaborados a partir do programa Microsoft PowerPoint versão 1910, 
pertencente ao Pacote Office Professional Plus 2016; salvos em PNG.  

Os trabalhos utilizados para a construção das discussões sobre os 
painéis interpretativos foram Tilden (1977); Moreira (2014); Oliveira (2015); 
Panagassi; Pancher (2016); Meira; Brito; Morais (2016); Veverka (2018); 
ICMBIO (2018); MINEROPAR (2019;); como manuais adotados para a 
confecção da identidade visual do painel foram os Projeto Doces Matas (2002) 
e Oliveira; Bento e Rodrigues (2017). 

APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO 

Após a transcrição da entrevista foi possível estabelecer duas unidades 
temáticas centrais e três categorias temáticas, com base no método de análise 
de conteúdo (BARDIN, 2011) conforme a Tabela 1: 

Tabela 1. Codificação da entrevista.  

UNIDADES TEMÁTICA CATEGORIAS TEMÁTICA 

A 

Dificuldades encontradas pelo gestor 
no processo de transposição das 
informações geradas pelas pesquisas 
científicas paleontológicas/geológicas 
realizadas no MONAF ao público 
visitante. 

Carência de pesquisas e 
suas implicações na gestão 

da UC 
I 

Compreensão das produções 
científicas  

II 

B 

Identificação dos instrumentos que o 
gestor da unidade utiliza para a 
divulgação do patrimônio 
paleontológico do MONAF. 

Instrumentos e estratégias de 
divulgação 

III 

Fonte: Elaboração dos autores. 

CATEGORIA TEMÁTICA - I 

O gestor aponta a necessidade de pesquisas que envolvam o 
levantamento e a identificação de flora, da fauna, de estudos ecológicos, da 
análise de solos e de mapeamento, ausentes na UC, no sentido de atualizar as 
informações para melhor contribuir na gestão. Eis um trecho da entrevista: 
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“eu preciso de pesquisas tanto da questão da identificação de fauna, 
de flora, de solo como também o comportamento humano aqui de 
dentro, a gente precisa saber mais hoje, por exemplo, o que mudou 
de 10 anos para cá. Houve uma mudança muito radical de aceitação 
da unidade de cinco anos para cá, é bem visível isso [...] para mim 
fazer a gestão de fauna, eu preciso ter saber o que que tá em 
extinção, o que que não tá, o que tá demais, o que ta de menos, 
então, assim, as pesquisas elas têm que acontecer sempre para mim 
poder desenvolver, ou quem está aqui, desenvolver uma gestão 
baseada em dados técnicos e não tem achismo”. (GESTOR DO 
MONAF, ENTREVISTA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019). 

Em complementação à importância da pesquisa na UC: 

“Exatamente, porque o público aqui é um público específico, não é 
público de cachoeira, então é público que vem em busca de 
informação técnica, visitas técnicas, né, pedagógicas. Então o meu 
público 95% é esse. [...]  “apontar por exemplo que... os mananciais 
por exemplo de água, eles estão sumindo, por e apontar causa, ela 
vai contribuir, por que nós vamos trabalhar o problema da causa. Se 
a pesquisa científica indicar que a parte a nativa da unidade esta 
desaparecendo em função de antropização, aí a gente precisa mudar 
a gestão inclusive, o plano de manejo.” (GESTOR DO MONAF, 
ENTREVISTA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019). 

Nota-se a preocupação com pesquisas de cunho social voltada à 
população que reside na UC, em especial, quanto a aceitação e impacto da 
instalação da unidade. Em relação às pesquisas no âmbito das ciências 
naturais e da geografia física, de fato, são escassas. Com ênfase à 
Paleontologia e Geologia.   

Lima (2021) informa que o gestor do MONAF e também presidente do 
Conselho Consultivo da UC está atento à busca por pesquisas. Em 2019, o 
gestor: 

“[...] solicitou, por meio do Ministério Público Federal, um Termo de 
Cooperação Técnica com o objetivo de se formar uma Rede de Apoio 
à Implementação do plano de manejo do MONAF. Várias Instituições 
de Ensino Superior foram convidadas. Tais parcerias são bem-vindas, 
por compreender um meio de realização de pesquisa e de extensão 
na UC, na tentativa de sanar problemas que são encontrados na 
área. O MONAF tem condições de ofertar logística aos 
pesquisadores, por meio da sede.” 

Desta maneira, verifica-se que a solicitação do gestor para o 
desenvolvimento de pesquisas é essencialmente prevista em legislação. 
Cabendo então, ao órgão Estadual, responsável pelo MONAF, o 
NATURATINS, em associação com demais autarquias públicas ambientais, o 
estimulo ao avanço científico nas UC do estado.  

Pesquisas mais recentes têm apresentado diversificação quanto ao 
objeto de estudo no MONAF. Entre elas, pode-se citar a construção de material 
paradidático que procura historicizar a cidade e os patrimônios encontrados em 
Filadélfia ao público leigo (TAVARES et al., 2017); análise microbiológica do 
Ribeirão Bananeiras (SANTOS; MONTEIRO, 2018); a percepção dos 
moradores de Filadélfia em relação à Unidade de Conservação (COSTANTIN 
et al., 2017, 2019; ALENCAR, 2020); locais que exibem potencialidade para o 
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turismo na UC e necessidade de melhorias na infraestrutura (MACHADO; 
SOUSA, 2018; CONCEIÇÃO  et al., 2020); análise da Educação Ambiental 
articulada à recepção de visitantes (MOREIRA; MAIA, 2020; TAVARES; 
ALENCAR; FILHO, 2020); sobre o trabalho reprodutivo e os custos gerados às 
mulheres da UC (BRITO, 2019).  

O público do MONAF, segundo o gestor, é composto essencialmente por 
estudantes à procura de conhecimento científico, uma vez que a UC recebe 
escolas públicas e privadas do ensino básico e superior. Assim, as informações 
geradas nas pesquisas servem de subsídio para serem repassadas aos 
visitantes. 

Um outro ponto levantado pelo gestor é o Plano de Manejo (PM) da UC. 
O documento foi elaborado no ano de 2005, por meio da SEPLAN e do 
consórcio OIKOS/MSR (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO 
AMBIENTE, 2005). 

Conforme o IBAMA (2011, p. 24) o PM “não tem, necessariamente, uma 
“data de validade”. Embora ele seja elaborado para um horizonte de cinco 
anos, esse horizonte não significa que ao final dos cinco anos o plano 
“venceu”. Pois, o que determina a sua “validade” diz respeito ao sucesso das 
ações previstas no documento, afim de alcançar os objetivos propostos; se isto 
não se observar, “o documento necessita ser avaliado (avaliação de êxito)”. 

CATEGORIA TEMÁTICA - II 

Para a Compreensão das Produções Científicas, vale informar, que a 
graduação do gestor é em Biologia, na modalidade Educação à Distância 
(EaD), pela Universidade Federal do Tocantins, no Câmpus Araguaína, 
Unidade Cimba, no ano de 2013, conferindo a ele condições sobre o 
entendimento nas Ciências Biológicas.   

Segundo o entrevistado, no início de seu exercício como funcionário 
público, na condição de gestor do MONAF, ele possuía muita dificuldade na 
compreensão dos artigos científicos direcionados à Paleontologia e à Geologia, 
por conter termos técnicos específicos da área. A seguir, é apresentado um 
trecho da entrevista: “Olha, não agora, não tenho tanta dificuldade, a princípio 
sim, tinha muita dificuldade.” (GESTOR DO MONAF, ENTREVISTA DO DIA 22 
DE SETEMBRO DE 2019). 

Ao longo dos anos, devido à necessidade de receber os visitantes, 
houve empenho no aprimoramento da leitura dos artigos científicos sobre a 
UC. Contudo, o gestor observa que o público possui dificuldades em entender 
os acontecimentos naturais que favoreceram a formação dos fósseis e o modo 
como eles são encontrados na área. Eis um trecho da entrevista: “Tem 
dificuldade sim, porque assim, fóssil não é algo muito comum” [...] “é preciso de 
contextualizar como é que se formou” (GESTOR DO MONAF, ENTREVISTA 
DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019). 

 Tais observações são importantes, porque elas refletem o 
distanciamento e ou a falta de vivência do visitante com o objeto que é 
conservado na UC. Isso recai na necessidade de se trabalhar com a 
transposição didática (CHEVALLARD, 2013). 
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Sendo assim, a aprendizagem deve ser construída de maneira 
significativa para o estudante, e é por meio da transposição didática do 
conhecimento, que é uma ferramenta da didática, que o professor tem 
condições de compreender o processo de ensino e aplicá-lo à realidade social 
de quem aprende (CHEVALLARD, 2013).  

Deste modo, é interessante que o gestor possa ser auxiliado por um 
docente da área na confecção de um material didático que possa auxiliar na 
compreensão da formação de uma bacia sedimentar, na formação de camadas 
de rochas sedimentares, nas leis fundamentais que regem a estratigrafia de 
sequência, e na fossildiagênese, para se compreender como pode ocorrer a 
formação de um fóssil. 

CATEGORIA TEMÁTICA - III 

Aqui são evidenciados instrumentos e estratégias que o gestor faz uso, 
para valoração e divulgação do patrimônio fossilífero do MONAF. A divulgação 
do conhecimento científico-educacional produzidos por pesquisas 
paleontológicas e geológicas, visando à valoração e divulgação da UC para o 
público e comunidade residente, é elaborada por meio de instrumentos 
confeccionados pela gestão. 

Ressalta-se que Kauffman (2014) em sua tese de doutorado 
confeccionou folders com o intuito de promover a valorização e a divulgação 
dos principais geossítios da UC. Esse material não é utilizado pela gestão. 

Pesquisas subsequentes têm favorecido a identificação taxonômica dos 
vegetais fósseis, sua distribuição paleogeográfica, implicações paleoecológicas 
e os paleoambientes que deram suporte à formação dos fósseis (IANNUZZI et 
al., 2018). 

Conforme o gestor do MONAF, os recursos utilizados para a 
compreensão das informações científicas-educacionais aos visitantes são a 
apresentação oral, o folder, os banners e duas trilhas guiadas, em direção aos 
afloramentos fossilíferos do MONAF. Eis um trecho da entrevista: 

“Procuro fazer folders e fazer banners. E antes de sair para o campo 
faço uma apresentação em Power Point para esses visitantes com 
basicamente imagens, tudo com o objetivo de contextualizar toda 
parte administrativa e também a parte fóssil”.  

Quando questionado se o recurso painel interpretativo compunha parte 
de sua estratégia para a valoração e a divulgação científica, ele disse que não. 
A seguir, mais um trecho da entrevista: 

[...] Não, nós não temos, as placas informativas ou educativas. Tudo 
isso é feito verbal. As trilhas guiadas em dois afloramentos e um 
ecótono, mas não com placas, tudo aqui ainda tem que ser tudo 
conversado, tem que ser falado.” (GESTOR DO MONAF, 
ENTREVISTA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2019). 

 

Contudo, o gestor comenta que é importante esta modalidade de 
instrumento, tanto por uma função intrínseca, de sintetizar o conteúdo, quanto 
por sua utilidade na redução de tempo e um potencializador para a 
contextualização, a partir das informações exposta no painel.  
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Os painéis interpretativos são instrumentos que Tilden (1957) 
denominou de “materiais ilustrativos” elaborados, baseados na Interpretação 
Ambiental (IA). A IA é definida por Cesár (2007) como uma “técnica didática”, 
que deve buscar “revelar os significados dos recursos ambientais, históricos e 
culturais, a fim de provocar conexões pessoais entre o público e o patrimônio 
protegido” (ICMBIO, 2018, p. 16).  

Assim, as informações científicas são traduzidas de uma “linguagem 
técnica para uma linguagem mais comum, simples e cotidiana das pessoas [...] 
sem deixar o viés científico de lado” (OLIVEIRA; BENTO; RODRIGUES, 2017, 
p. 400). Conforme os autores, deve-se ter clareza que a IA compõem uma 
parte da educação ambiental. 

O Plano de Manejo do 4º encarte do MONAF (SECRETARIA DO 
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2005, encarte 4, p. 47) menciona a 
necessidade da interpretação e educação ambiental.  

Evidencia-se que é previsto em legislação ações voltadas para o 
desenvolvimento de educação e interpretação ambiental para UC – MONAF, 
por meio de Programas de Manejo, como Sub-Programa de Educação 
Ambiental (para elaboração de recursos interpretativos como os painéis 
interpretativos), Sub-Programa de Administração e Manutenção (para 
implantação de trilhas interpretativas) conforme descrito no encarte 4 do 
MONAF (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2005, 
encarte 4, p. 43-47, 88) em “colaboração com a Coordenadoria de Fomento e 
Educação Ambiental (COFEA) do NATURATINS” (p. 42).  

Conforme as colocações do gestor, para o movimento de transposição 
das informações técnico-científicas das pesquisas paleontológicas e 
geológicas, estariam apoiados por uma atitude pessoal. É sugerido ao gestor, a 
Teoria da Transposição Didática e a conceituação da Interpretação Ambiental, 
a qual lhe pode ser útil, como ferramenta estratégica à uma prática educativa-
interpretativa. 

A transposição didática pode ser utilizada pelo gestor nas atividades de 
Geoconservação, da valoração e divulgação do Patrimônio paleontológico (ex: 
fitofósseis do MONAF) inclusos na Educação Ambiental. A transposição 
didática, como elemento da didática, não se restringe ao ambiente de sala de 
aula, pois a atitude do estudo/aprender (didático) expõem-se em uma interação 
com os objetos do mundo, desta maneira, “o didático não seria exclusivo dos 
processos escolares de ensino aprendizagem, referindo-se a qualquer aspecto 
dos múltiplos processos de estudo ocorridos cotidianamente nas sociedades” 
(CHEVALLARD, 1991 apud LEITE, 2004, p. 54). 

Com base na teoria de transposição didática e no conceito que permeia 
a interpretação ambiental, evidencia-se suas similaridades quanto a utilização 
de linguagem adequada e acessível, valoração da relação teoria e prática, e 
ambas se comportam como ferramentas estratégicas. Enquanto as diferenças, 
estas podem ser analisadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Diferenças entre transposição didática e interpretação ambiental. 

 Transposição Didática Interpretação Ambiental (IA) 

Finalidade  Ensino Provocação 
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Natureza  Didática Ambiental 

Função 
Restruturação do saber 

científico em saber ensinável 
Sensibilização por explicação 
dos fenômenos da natureza 

Fonte: Projeto Doces Matas (2002); Leite (2004). César et al. (2007); Chevallard (2013); 
Siqueira; Pietrocola (2016); Verveka (2018); ICMBIO (2018). 

Assim, no sentido de auxiliar o gestor nas suas propostas educativas, 
foram elaborados dois painéis interpretativos (Figuras 2 e 3) com a intenção de 
favorecer a compreensão de alguns eventos que conduziram a existência dos 
fósseis vegetais na UC. Entende-se que alterações serão realizadas à medida 
em que se proceder uma interação interdisciplinar entre profissionais para a 
definição geral das informações que devem prevalecer nos instrumentos de 
divulgação.  
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Figuras 3 - 4. Instrumentos educativo-didáticos de divulgação paleontológica, confeccionados como proposta de intervenção, para facilitar a 

interpretação do visitante.  

Figura 3.  
Painel Interpretativo 1 
Sobre o MONAF. É uma 
apresentação de informações 
iniciais acerca do MONAF. 
Quando da elaboração, 
buscou ser claro, conciso e 
objetivo, atentando-se a 
exposição de informações, de 
modo, a atrair o leitor e o 
convocar para a leitura, por 
meio de interrogações (?). 
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Figura 4.  
Painel Interpretativo 2 
Buscou ser claro, conciso e 
objetivo na exposição de 
termos paleontológicos, de 
modo, a atrair o leitor com os 
seus significados. A inclusão 
de elementos do cotidiano 
(ex: samambaias) potencializa 
a estratégia de provocar e 
divulgar conceitos científicos, 
apoiado na transposição 
didática e IA, para 
aprendizagem, sensibilização 
e valoração do patrimônio. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho discutiu-se a natureza abiótica (Geodiversidade) 
encontrada no MONAF sob a forma de Patrimônio Paleontológico, apontando a 
necessidade de ações de Geoconservação, em especial, para a valoração e 
divulgação. Para isso, houve a necessidade de se identificar, por meio da 
enunciação do gestor, as dificuldades por ele encontradas na literatura 
científica, nos instrumentos utilizados na divulgação e na proposta da 
confecção de um novo instrumento de valoração e divulgação do patrimônio e 
da necessidade de pesquisas em outras áreas que deem suporte a uma melhor 
gestão na UC. 

Os resultados sugerem que existem dificuldades em realizar a 
transposição das informações científicas aos visitantes como sobre o fenômeno 
natural de formação do registro fóssil, dos componentes preservados e seu 
significado mundial e identificação dos recursos que são utilizados pelo gestor 
para promover a valorização (explicação) e divulgação da UC. Assim, pode-se 
inferir que tais informações não fazem parte do cotidiano dos visitantes. Há, 
assim por se dizer, da necessidade de se buscar alternativas para minimizar 
essa situação. 

Informados os recursos utilizados para a divulgação do MONAF, isto é, 
por meio de banners, folder, e uma exposição oral, tomou-se a iniciativa de 
confeccionar de um painel interpretativo, levando em consideração a 
transposição didática, a interpretação ambiental e alguns dos objetivos da 
Geoconservação. Os painéis interpretativos, que ainda não existem na UC, são 
promissores para o cumprimento de alguns objetivos previstos no Plano de 
Manejo. 

A proposta do painel, surge como uma medida para amenizar as 
dificuldades apresentadas pelo gestor e melhorar estratégias da valoração e 
divulgação do patrimônio fossilífero do MONAF, que é pioneiro nesta temática 
no estado do Tocantins.  

Almeja-se que tal instrumento garanta um melhor entendimento por 
parte da população residente sobre a existência da UC, de maneira que haja 
envolvimento significativo entre gestão e população, laçando luz sobre a gestão 
participativa; de modo que, se evidencie de fato, a construção de uma noção 
maior e compromissada com a sustentabilidade do patrimônio fossilífero, 
atrelada ao uso consciente das potencialidades geoturísticas, para o 
desenvolvimento socioeconômico da população residente no MONAF.  
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