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I SEMINÁRIO DE PRÁTICAS INOVADORAS NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVO

O Parque Nacional do Iguaçu (PNI) é uma Unidade de Conservação de
Proteção Integral localizada na região sudoeste do Paraná, criada em 10 de
janeiro de 1939 e com 185 mil hectares de floresta do bioma Mata Atlântica.
Patrimônio Mundial da Humanidade (UNESCO, 1986), abriga uma das Sete
Maravilhas da Natureza – as Cataratas do Iguaçu. A Escola Parque (EP) é
responsável pelo programa de Educação Ambiental (EA) da Unidade com
objetivo geral de fortalecer esse espaço como referência de diálogo e ação
conjunta em EA para reforçar os mecanismos de gestão do parque,
especialmente quanto à participação da população do entorno, articulação e
controle social nos processos decisórios inerentes a conservação.

DESENVOLVIMENTO

O histórico de criação e implementação do PNI mostra diversos conflitos de
interesses e de aceitação da comunidade do entorno. A situação foi agravada
com o último confronto estabelecido por conta do fechamento da Estrada do
Colono, em 2003. Percebendo que a comunicação entre sociedade e UC
estava muito difícil, a gestão do parque tomou a Escola Parque como
estratégia de aproximação com o entorno. Foram criadas duas bases da EP
em outros municípios, além de Foz do Iguaçu e executados projetos que
envolvessem principalmente lideranças comunitárias, professores e crianças.
Entendendo que a educação ambiental é um processo contínuo de
sensibilização, informação e ensino-aprendizagem, a cada ano, os projetos são
avaliados e adaptados. Atualmente são executados: Curso de EA em Unidades
de Conservação; Conhecendo o Parque Nacional do Iguaçu, Datas
Comemorativas de Meio Ambiente, Gincana Ecológica e Conhecendo os rios
do Parque.

RESULTADOS

Como principais resultados alcançados temos o envolvimento da comunidade
na gestão deste espaço protegido, seja através dos trabalhos práticos dos
professores com seus alunos e comunidade escolar, no empoderamento das
lideranças locais na tomada de decisão e exercício da cidadania com a
participação no Conselho Gestor da UC e até nas mais de cinco mil pessoas
que visitam a unidade através da EP. A experiência vivenciada e os resultados
alcançados tem demonstrado que a EA, enquanto processo continuado de
aprendizagem é promotora de mudanças significativas de valores e atitudes,
buscando aliar conservação da natureza e participação social em um exercício
de cidadania.

Conhecendo o Parque Nacional do Iguaçu

Conhecendo os Rios do Parque

Seminário de Educação Ambiental

Gincana Ecológica Curso de EA em Unidades de Conservação

Datas Comemorativas de Meio Ambiente

Localização do Parque Nacional do Iguaçu
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