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A  Cadeia  do  Espinhaço  é  uma  área  de  alta  relevância  biológica,  onde  há  décadas
pesquisadores  de  diferentes  instituições  e  países  vêm  se  dedicando  ao  estudo  da  flora  e
fauna. Há uma considerável produção científica tratando da biodiversidade do Espinhaço,
com  cerca  de  590  publicações  nos  últimos  20  anos,  dentre  artigos  indexados,  livros  e
capítulos  de  livros.  Em  contrapartida,  no  mesmo  período,  apenas  quatro  artigos  de
divulgação foram publicados. Considerando que estes últimos apresentam uma linguagem
mais  acessível,  pode-se  afirmar  que  existe  uma  grande  carência  de  informação  a  ser
repassada  à  população  em  geral.  Neste  sentido,  o  principal  objetivo  deste  projeto  foi
difundir o conhecimento sobre a biodiversidade da Cadeia do Espinhaço e a importância
de sua conservação, tendo como público-alvo, alunos da rede pública do ensino médio. A
equipe  do  projeto  percorreu  12  municípios  situados  na  Reserva  da  Biosfera  da  Serra  do
Espinhaço, totalizando 16 escolas visitadas. Em cada escola foi apresentada uma palestra,
contendo informações sobre a biodiversidade da região, e logo após foi aberto um espaço
para  discussão  com  os  alunos  e  também  foram  entregues  folders  informativos  e,
posteriormente  um  CD  ROM  interativo,  para  compor  o  acervo  da  biblioteca.
Aproximadamente  2.000  alunos  participaram  das  atividades  da  Caravana.  A  análise  de
1.082  questionários  aplicados  aos  alunos  após  as  palestras  revelou  que,  apesar  destes
estudantes  viverem  em  uma  área  de  relevante  importância  biológica,  poucos
demonstraram  conhecer  o  ambiente  em  que  vivem.  Isso  também  foi  constatado  nos
comentários feitos por muitos alunos ao final das palestras. Esta carência de informações
evidenciou  justamente  a  pouca  divulgação  dos  estudos  efetuados  na  região  e  reforça  a
necessidade  de  compartilhar  o  conhecimento  produzido,  visando  inclusive  formar
cidadãos conscientes e atuantes na conservação da biodiversidade local e regional.
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