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RESUMO: O Parque Municipal do Mindu é uma Unidade de Conservação de Proteção
integral sobre a responsabilidade do Município de Manaus, localizada na Zona Centro-Sul da
cidade, com estrutura para lazer e turismo ecológico. Faz parte do grupo de Unidades de
Proteção Integral na categoria de Parque Nacional. Ocupa uma área de 40 hectares e abriga
uma diversidade de espécies vegetais e várias espécies da fauna da região: animais como o
Sauim-de-Coleira (Saguinus bicolor) macaco endêmico ameaçado de extinção, pertencente à
Família Callitrichida existente somente na região de Manaus, a preguiça (Bradypus
tridactylus), roedores típicos da região como a cutia (Dasyprocta aguti) e esquilo (Sciuros
antuns), aves como o gavião (Buteo spp), arara (Ara macao). A pesquisa foi motivada na
disciplina Preservação de Recursos Naturais Amazônicos do curso de Mestrado em Ensino de
Ciências na Amazônia. O nosso objetivo é reportamos informações acerca do Projeto
“Conhecendo o Parque Municipal do Mindu”, atividade que acontece no terceiro domingo de
cada mês. Na coleta de informações utilizamos a pesquisa bibliográfica, entrevistas com
visitantes e com o chefe de Núcleo do Parque. O projeto é uma iniciativa da Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade/SEMMAS responsável pela área, em
parceria com outras secretarias do município de Manaus. O seu principal objetivo é
sensibilizar os participantes para questões voltadas ao meio ambiente e despertar a
consciência crítica ambiental por meio de atividades educativas, culturais e de interpretação
da natureza. É destinado aos alunos das escolas públicas municipais, pessoas das
comunidades e visitantes do parque. No dia de atividade do Projeto, o ônibus da Escola
Itinerante e Meio Ambiente vai buscar tanto os estudantes quanto os idosos. No decorrer da
visita são realizadas várias atividades: caminhada e interpretação ambiental pelas trilhas,
histórico do parque, gincana ambiental, apresentação de peça teatral, visita ao canteiro de
ervas medicinais, oficinas de material reciclado, vídeo com mensagens ambientais, palestra de
sensibilização com tema sobre meio ambiente, pintura artística, visita ao igarapé do Mindu.
Para realizar a visita nas trilhas interpretativas, os participantes são divididos em subgrupos
acompanhados pelos guias do parque, monitores da escola do meio ambiente e funcionários
das instituições parceiras. Segundo relatos da chefa de núcleo do parque participam da visita
em média 250 pessoas entre crianças, adultos e idosos. Sobre a participação dos professores
durante a visita, ela ressaltou que muitos deles não acompanham os alunos durante a
caminhada pelas trilhas, preferem ficar esperando por eles na parte de cima do parque. Na
visão deles, não lhes cabe essa responsabilidade. Tal observação deixou-nos um tanto
perplexos e preocupados quanto ao papel dos professores em relação à responsabilidade social
e ambiental. Esse momento é rico de experiências e poderia suscitar enorme curiosidade sobre
temas a serem trabalhados em sala de aula. Durante o ano de 2009 foram realizadas nove
edições do Projeto sendo trabalhos os seguintes temas: Planeta Terra, Conservação do Solo,
Meio Ambiente e Biodiversidade, Floresta Amazônica, Poluição Urbana, Defesa da Fauna,

Nossas Aves, O Parque Municipal do Mindu, e Ciência a Serviço da Comunidade. Também
são realizadas outras atividades tais como: café da manhã regional todos os domingos,
eventos de ambientalistas, cursos de guia, cursos de hotelaria, e ciclos de palestras uma vez ao
mês das 08h00min às 17h00min pela Universidade do Meio Ambiente-UNIAMBIENTE.
Sobre atividades culturais proporcionadas pelo Parque, há a participação da Fundação
Municipal de Cultura e Turismo-MANAUSCULT, ofertando oficinas de música e pintura
voltada para a sensibilização ambiental. O Projeto é uma ótima iniciativa para despertar a
consciência crítica ambiental nos estudantes, e precisa ser bem aproveitado pelas escolas, no
sentido de exploração do espaço por parte dos professores por meio de atividades educativas
relacionadas ao ensino de ciências, culturais e de interpretação da natureza. As atividades
realizadas pela coordenação do Parque são realizadas a contento e de forma bem articulada e
devem ser ampliadas. A infraestrutura, a diversidade de espécies da fauna e flora no local abre
possibilidades para o Ensino de Ciências, Educação Ambiental e pesquisa científica.
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