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Resumo: A UC Integral Monumento Natural das Árvores
Fossilizadas do Tocantins (Monaf) foi criada no ano de
2000, no município de Filadélfia, no Estado do Tocantins,
sob a gestão do Instituto Natureza do Tocantins.
Mencionamos que um dos compromissos apresentados
pela UC é zelar pelo patrimônio paleontológico face ao
tráfico de fósseis vegetais que ocorria no município.
Dessa forma, propomos neste trabalho verificar a
atuação da UC como proponente de política pública
ambiental e patrimonial a partir da dinâmica de recepção
de instituições de ensino e grupos sociais. Os dados
foram colhidos no Sistema de Gestão das Unidades de
Conservação do Tocantins no intervalo de 2014 a 2018.
A dinâmica de recepção aos grupos foi analisada à luz
das discussões teóricas acerca das políticas públicas
ambientais e patrimoniais no Brasil. Concluímos que
o Monaf desempenha satisfatoriamente sua função
de conservação e propagação do patrimônio pelo
qual é responsável apesar das limitações estruturais
enfrentadas.
Palavras-chave: Fósseis. Região Norte. Patrimônio
Natural. Unidade de Conservação Integral. Demografia.
Abstract: The Conservation Unit Tocantins Fossil Trees
Natural Monument (Monaf) was created in 2000,
at Filadélfia Municipality, northern Tocantins State,
under the management of Tocantins Nature Institute.
We mention that one of the commitments of this
Conservation Unit is to watch over the paleontological
heritage against the plant fossil trafficking that
happened at Filadélfia. Therefore, we propose in this
work to verify the role of the Monaf as the proponent
of environmental and heritage public policies, based on
the dynamics of receiving educational institutions and
social groups. We collected the data at the Tocantins
Conservation Units Management System between
2014 and 2018. The groups’ reception dynamics was
analysed in the light of theoretical discussions about
public policies for environmental and heritage policies in
Brazil. We concluded that Monaf satisfactorily performs
its function of conservation and propagation of the
heritage for which is responsible, despite the structural
limitation faced by it.
Keywords: Fossils. Northern Region. Natural Heritage.
Integral Conservation Unit. Demography.
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Introdução

A criação da Unidade de Conservação Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do
Tocantins (Monaf), por meio da Lei Estadual nº 1.179/2000 (TOCANTINS, 2000), em Filadélfia
(TO), no norte do Estado do Tocantins, nos possibilita discutir como uma Unidade de Conservação criada a partir de uma política pública, pode ela mesma se apresentar como proponente
de políticas públicas de diversos matizes, a saber, ambiental e patrimonial.
Sendo o Monaf o local de realização do estudo, procuramos demonstrar se a Unidade de Conservação é um atrativo à população, por meio do patrimônio natural que nela se
encontra, ou seja, os fósseis. A recepção do público é parte integrante da ação da Educação
Ambiental que o Monumento deve oferecer, conforme o Plano de Manejo (SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2005, encarte 4). É sobre a composição desse público que
dedicamos atenção.
O texto está teoricamente fundamentado nas discussões envolvendo políticas públicas.
Os dados coletados fazem menção às visitas no Monumento entre os anos de 2014 a 2018 e
foram obtidos no Sistema de Gestão das Unidades de Conservação do Tocantins (GESTO-TO).
Para a análise dos resultados desenvolvemos categorias, buscando demonstrar o perfil das
instituições e/ou grupos que visitaram o local bem como a dinâmica de recepção.
Desse modo, organizamos a estrutura do artigo em seis seções: a primeira é composta
por esta introdução; a segunda apresenta o contexto histórico de criação do Monaf; a terceira
apresenta a estrutura teórica das políticas públicas e política ambiental, o qual o Monumento
faz parte; a quarta seção exibe a Unidade de Conservação como difusora de Educação Ambiental e Patrimonial, a quinta seção apresenta uma tipologia das instituições e grupos sociais que
visitaram o Monaf, e, a última seção, consiste nas considerações finais acerca das discussões
desenvolvidas.

O Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins
(Monaf): contextualização histórica de sua criação

A Bacia Sedimentar do Parnaíba está localizada na porção centro-norte do Brasil e
tem sido investigada por pesquisadores brasileiros e estrangeiros desde os séculos XIX e XX
(BRONGNIART, 1872; MESNER; WOOLDRIDGE, 1964; COX; HUTCHINSON, 1991; GÓES; FEIJÓ,
1994).
A partir do século XXI, antigos afloramentos foram revisitados e novas localidades fossilíferas têm sido identificadas e descritas (DINO; ANTONIOLI; BRAZ, 2002; SANTOS; CARVALHO,
2009; DIAS-BRITO et al., 2007; CAPRETZ; ROHN, 2013; TAVARES et al., 2014; IANNUZZI et al.,
2018) permitindo um estudo significativamente mais pormenorizado das unidades litoestratigráficas e do conteúdo paleontológico, em especial, aqueles das formações Pedra de Fogo e
Motuca do Grupo Balsas, do Período Permiano e que abrangem os estados do Tocantins, do
Maranhão e do Piauí (IANNUZZI et al., 2018).
Naqueles estados, os afloramentos melhor conservados e/ou com importante conteúdo fossilífero, conjugados à beleza cênica estão inseridos em Unidades de Conservação (UC),
como é o caso da Unidade de Conservação Integral Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins (Monaf), em Filadélfia (TO) (DIAS-BRITO et al., 2007; TAVARES et al., 2016), o
Parque Municipal Floresta Fóssil do Rio Poti, em Teresina (PI) (CALDAS et al., 1989), a Área de
Preservação Ambiental do Morro dos Garapenses, em Duque Bacelar (MA) (CONCEIÇÃO et al.,
2016a) e o Sítio Paleobotânico São Benedito, em Altos (PI) (CONCEIÇÃO et al., 2016b), sendo
este último ainda não contemplado em uma Unidade de Conservação.
Vale ressaltar que a Bacia Sedimentar do Parnaíba por exibir ampla extensão geográfica
em território brasileiro (recobre parte dos estados do Maranhão, Piauí, centro norte do Tocantins e pequenas porções dos estados do Pará e Ceará (Santos; Carvalho, 2009) está condicionada às especificidades socioculturais e econômicas de cada estado, permitindo que distintas
atividades antrópicas destruam demasiadamente os sítios fossilíferos. Assim, os estudos paleontológicos contribuem não apenas para o desenvolvimento científico no país, mas colaboram
no processo de identificação e divulgação do patrimônio paleontológico brasileiro, conforme
estabelecido na Constituição de 1988.
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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).
O desconhecimento da importância científica dos fósseis no Estado, favoreceu por um
longo tempo, a comercialização ilegal dos exemplares. O tráfico de fósseis que ocorria em Filadélfia (TO), no distrito de Bielândia, deu origem a Ação Civil Pública número 2010.43.00.0011571. Consta nos inquéritos policiais que mais de 4,7 toneladas de fósseis foram comercializadas
de maneira ilegal no local, desde o ano 2000, havendo exemplares do Monaf na França, nos
Estados Unidos e na Alemanha (ALENCAR, 2020).
Frente 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.
Na referida unidade de conservação, existem propriedades privadas que estão distribuídas nos diversos zoneamentos (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2005),
sendo que algumas delas desenvolvem a pecuária de corte e a agricultura de subsistência.
Além das propriedades privadas, existem também três assentamentos. O assentamento Uirapuru, na zona de amortecimento, que é assistido pelo Consórcio Estreito Energia (CESTE) da
Usina Hidrelétrica de Estreito, e os assentamentos Retiro e Recreio que foram assistidos pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).
Os afloramentos que permitem uma boa visualização do conteúdo fossilífero e sedimentar estão localizados na zona histórico-cultural (ZHC) da unidade de conservação, conforme o
Plano de Manejo (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE, 2005; TAVARES et al.,
2016), e que compreendem as fazendas Andradina e Buritirana.
Figura 1. Mapa de localização da Unidade de Conservação Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins (Monaf).

Fonte: Benilson Pereira de Sousa (2017).
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Além das pesquisas paleontológicas (IANNUZZI et al., 2018) estão disponíveis aquelas
que fazem menção sobre a Arqueologia, a Ecologia, a Análise de Gestão de UC, o Patrimônio
Histórico/Cultural e Natural e que estão sumariadas nos trabalhos de Tavares et al. (2016),
o monitoramento do Ribeirão Bananeira, circunscrito ao Monaf (DOS SANTOS; LUIZAGA DE
MONTEIRO, 2018), a percepção ambiental de alguns atores sociais sobre a existência da UC
(COSTANTIN; PIRES; JASPER, 2017) e uma análise sobre as ações que tem sido desenvolvidas
no Monaf no âmbito da Educação Amabiental e patrimonial e gestão participativa (TAVARES et
al., 2016; RIBEIRO; SILVA; TAVARES, 2020; MOREIRA; MAIA, 2020).
Como demonstrado por Carvalho (2018, p. 165),
A identidade social com os fósseis é um fenômeno
relativamente recente, cuja origem está diretamente
relacionada à difusão da Paleontologia por meio da televisão,
do cinema e de publicações impressas e digitais. Inicialmente
percebidos apenas como objetos de curiosidade, possuir um
fóssil representa, mesmo que inconscientemente, possuir
um tempo que não mais existe, é único e contém a ideia da
exclusividade. Observa-se, assim, uma tendência de os fósseis
serem entendidos como elementos do patrimônio cultural,
em uma relação com a história de determinada região e das
pessoas que ali vivem, mesmo que essa conexão direta não
seja real.

Observamos, portanto, uma mudança na percepção de determinada forma de abordagem de materiais que, em períodos imediatamente anteriores não eram vistos como passíveis
de conexão de base social com as comunidades em seu entorno ou mesmo com uma finalidade
educacional.
A preservação de fósseis a partir de Instituições proponentes de conservação, de pesquisa, de divulgação científica e de práticas educacionais é perspectiva que circunscreve a necessidade de atuação de organismos estatais, orientados a partir da perspectiva de preservação e divulgação de um bem público; com potencial para dinamizar cadeias vinculadas ao
turismo, à preservação patrimonial e à educação.
Considerando as variáveis expostas até aqui podemos inferir que a conservação de
exemplares paleontológicos necessita, para seu adequado manuseio, de determinadas ações
do Estado que se inserem no campo das chamadas políticas públicas.
Em razão do que foi apresentado, o presente estudo procurou verificar a atuação do
Monaf enquanto resultado e ao mesmo tempo propositor de políticas públicas voltadas à preservação patrimonial ambiental.
A atuação será demonstrada por meio da dinâmica de recepção de instituições educacionais ou de outra natureza, de perfis diversos, com o objetivo de divulgar o patrimônio e
atuar educacionalmente junto aos visitantes para o conhecimento e sensibilização de conservação ambiental.
A sustentação teórica de verificação do Monaf enquanto resultado e proponente de
ação da sociedade civil organizada e do Estado, respectivamente, está estruturada entorno do
levantamento histórico da área de estudos Políticas Públicas, da definição conceitual de Política Pública e do nicho gestão ambiental dentro da área supracitada. O levantamento dos dados
relativos às visitas de diversas instituições foi efetuado junto ao Sistema Estadual de Gestão
de Unidades de Conservação do Tocantins (GESTO-TO, 2012) disponível on-line e informações
complementares do inspetor da Unidade de Conservação.

Políticas Públicas e Política Ambiental no Brasil

O campo de estudos denominado Políticas Públicas tem seu nascimento ou sua contextualização histórica inicial atrelado à cenários sócio-políticos críticos. A observação das
proposições encontradas entre os trabalhos que a literatura entende como sendo parte das
referências de origem em seus respectivos recortes temporais de surgimento nos permite tal
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afirmativa, de acordo com a constatação observada em Celina Souza (2002, 2006).
A seguir, é apresentada uma breve referenciação de trabalhos e o contexto histórico em
que se originaram. O primeiro desses autores é Harold Dwight Laswell com a obra Politics: who
gets what, when, how, publicada em 1936; o segundo Herbert Simon com o trabalho Administrative Behavior publicado em 1947; esses dois autores são proponentes da necessidade de se
acoplar às ações da gestão pública proposições da chamada racionalidade administrativa. Adicionando novos elementos às discussões, temos o terceiro autor, Charles Edward Lindblom, e
sua publicação The Science of Muddling Through em 1959, que introduziu as relações de poder
na análise das políticas públicas; e, por fim, o quarto autor, David Easton e o trabalho A Systems
Analysis of Political Life de 1965 no qual apresenta a possibilidade de entendimento da área a
partir da conexão de interesses de setores sociais diversos.
Se observarmos o contexto em que as obras foram publicadas teremos a proximidade
de dois grandes eventos ocorridos no século XX, a saber, a segunda guerra mundial e a guerra fria. Em ambos os contextos, a atuação dos Estados Nação foi amplamente discutida no
sentido de compor alternativas para proposição e execução de ações socioeconômicas mais
eficazes, bem como iniciativas capazes de mitigar as consequências dos eventos mencionados.
Considerando-se esse contexto, as discussões desdobraram-se e sua abordagem na América
Latina igualmente se fez sob determinado contexto histórico.
É possível afirmar que durante as duas últimas décadas, as políticas públicas passaram
a usufruir de um status crescente enquanto área de pesquisa e de debate nas mais diversas esferas sociais. Numa contextualização breve, sobretudo válida para a América Latina, as
trajetórias inflacionárias que se constituíram em realidade até meados da década de 1990,
impuseram a necessidade de discussão seletiva acerca de estratégias utilizadas pelos Estados
para fazer frente aos crescentes processos de exposição socioeconômica, às quais estavam
inseridos setores significativos das populações latino-americanas:
[...] mais diretamente relacionado com países em
desenvolvimento e de democracia recente ou recém
democratizados, é que a maioria desses países, em especial
os da América Latina, ainda não conseguiu equacionar,
minimamente, a questão de como desenhar políticas públicas
capazes de impulsionar o desenvolvimento econômico e de
promover a inclusão social de grande parte de sua população
(SOUZA, 2002, p. 1).

Tal contextualização para a América Latina encontra suas origens numa ruptura observada nos Estados Unidos da América, em relação à forma como a área era manuseada na Europa; onde sua abordagem ocorria como parte do conjunto de teorias, cujo objetivo primeiro era
o de analisar criticamente a atuação do Estado enquanto propositor e operacionalizador das
chamadas políticas públicas. De acordo com Souza (2002, p. 2): “a base da área nos EUA é a de
que, em democracias estáveis, aquilo que o governo faz ou deixa de fazer é passível de ser a)
formulado cientificamente e b) analisado por pesquisadores independentes”.
No contexto brasileiro, observamos o que nos dizem Brasil e Capella (2016, p. 77):
diversos autores nacionais como Melo (1999), Faria (2003),
Souza (2007), Arretche (2003), Farah (2011), baseado
em estudos da literatura internacional, apontam para o
surgimento do campo de políticas públicas como uma
subárea da ciência política nos Estados Unidos, e avançam
no sentido de identificar suas semelhanças e diferenças em
relação ao caso brasileiro. Relembrando o que foi discutido
anteriormente, quanto à predominância do Estado como ator
fundamental na produção de políticas públicas.

Essa descrição, para o cenário brasileiro, faz alusão ao período pós Constituição de 1988
e a década de 1990. O entendimento de que o Estado, oriundo do regime ditatorial brasileiro
deveria ser reformado e ressignificado colaborou substancialmente para a consolidação do
campo em questão no país.

230 Revista Humanidades e Inovação v.7, n.14 - 2020

O processo de reelaboração e significativa expansão das carreiras de Estado, atrelado à
implantação de formação técnica em cursos de graduação e pós-graduação não somente fortaleceram a área, como possibilitaram a construção da percepção das políticas públicas como
o “Estado em ação” de acordo também com o entendimento de Brasil e Capela (2016).
Dois trabalhos recentes de revisão da literatura corroboram a argumentação proposta
acima, reafirmam marcos iniciais e demonstram a ausência de uma teoria de perspectiva geral-hegemônica sobre a área de estudos. Acerca da contextualização da delimitação e discussões
sobre as políticas públicas, Almeida e Gomes (2018) propõem o seguinte panorama, tanto no
que diz respeito a seus marcos iniciais quanto aos desdobramentos até a contemporaneidade.
De acordo com os autores supracitados, referencia-se a origem na ciência política norte
americana ainda na década de 1950, e o consenso entre os pesquisadores no que diz respeito
à uma definição conceitual ainda não foi alcançado na contemporaneidade. Discute-se entre
balizas, que vão de uma definição atualmente entendida como clássica e proposta por Lowi
ainda na metade da década de 1960 (LOWI, 1964) de que as políticas públicas estruturam-se a
partir de disputas de setores sociais diversos até definições atuais, cujo foco de compreensão
é a percepção de que para além de ações governamentais, surgem ações dos diversos atores
organizados e oriundos da sociedade civil, bem como de organismos igualmente organizados a
partir do capital produtivo hegemônico.
A ideia de política pública, sua delimitação e compreensão, reveste-se de complexidade
em razão da inexistência de uma teoria hegemônica. No entanto, constata-se conceitos diversos que sustentam aquilo que pode ser compreendido como campo de estudos das políticas
públicas. Compreendidas em sua relação intrínseca com o Estado, observa-se em estudos da
última década que outros atores são igualmente contribuintes para a proposição, a construção
e a avaliação das políticas públicas; sejam eles oriundos de setores públicos ou privados (GIANEZINI et al., 2017).
Portanto, a contextualização histórica de surgimento, os desdobramentos propositivos
acerca da construção de um campo de conhecimento tal como o entende Bourdieu (2003), a
proposição de modelos teóricos e o estudo de políticas sociais redistributivas numa perspectiva multidisciplinar compõe a tabela 1, que compreende o recorte cronológico entre a segunda
metade do século XX e a primeira década do século XXI.
Tabela 1. Síntese da trajetória histórico-propositiva de Políticas Públicas.
Período
1950 - 1960

País
Autores
E s t a d o s Lasswell (1951); Easton
Unidos
(1953); Simon (1957); Lindblom (1959); Lowi (1964)

1970 – 1980 - E s t a d o s Thomas Dye (1984); John
1990
Unidos e Kingdon
(1984);
Frank
Brasil
Baumgartner e Brian Jones
(1993); Sabatier e JenkinsSmith (1999); Melo (1999);
Arretche (1999)

Proposições
Acentuam-se as discussões e estudos
sobre políticas públicas ou policy studies. Acopla-se às ações governamentais perspectivas de cunho científico.
Proposição de um campo dentro do
estudo da Ciência Política
Início da configuração como ciência;
propõe-se a compreensão por modelos compostos por etapas: formulação,
implementação e avaliação. Define-se
como: aquilo que o governo escolhe ou
não fazer. Propõe-se modelos teóricos:
o de múltiplos fluxos; o de coalizões de
advocacia, o de equilíbrio pontuado.
Proposta de compreensão a partir do
conflito/consenso. Formação de quadros para aperfeiçoamento da gestão
pública. Estudos sobre o sistema de
proteção social brasileiro.
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2000 - 2010

Brasil

Arretche (2003); Celina Souza Estudo das políticas sociais, estrutura(2002, 2006); Farah (2011); ção de políticas públicas.
Marques e Faria (2013)
Reafirmação da Política Pública como
campo multidisciplinar. Emergência do
chamado “campo de públicas”.
Fonte: Elaboração dos autores.

No que diz respeito à orientação teórica que adotaremos aqui, informamos que nossa preocupação primeira diz respeito à atuação do Monaf junto às comunidades, quer sejam
elas limítrofes a ele, quer sejam elas localizadas em outras regiões e mesmo outros países.
Portanto, parafraseando Celina Souza (2006), não é possível afirmar que exista uma única ou
melhor definição para Política Pública. Segundo a autora, a definição que ainda permanece
válida e capaz de sustentar conceituações permanece sendo a de Laswell (1936) que defende
a perspectiva de que proposições, implementações e análises acerca de Políticas Públicas devam necessariamente responder às seguintes perguntas: quem ganha o quê?, por quê? e que
diferença faz?.
Numa atualização de tais perguntas observamos a transposição para uma afirmativa, ou
seja, o “Estado em ação”, como nos afirmam Brasil e Capela (2016).
Assim, o Monaf, criado no ano de 2000, está inserido em uma perspectiva sócio-política
brasileira de reforma de Estado, a partir da contextualização do cenário político administrativo
do final do século anterior, fortemente influenciado pela reconstrução do Estado brasileiro, sob
um prisma de maior abrangência das instituições, como o resultado da expectativa da participação democrática de segmentos diversos da população brasileira.
Ressaltamos aqui, mais uma vez, que o Monaf é resultado também de uma Ação Civil
Pública, cujo objetivo foi o de combater o tráfico de fósseis, sendo estes entendidos como
patrimônio público. O IPEA, aos discutir o período entre 1960 e 2000 nos permite referendar
tal compreensão:
se, por um lado, houve clara ampliação das instituições e
funções governamentais, por outro também melhorou a
capacidade de formular, implementar e avaliar as políticas
públicas. É necessário, contudo, avançar na racionalização
dos procedimentos e na maior qualificação do quadro
administrativo, desafios a enfrentar nos próximos anos,
sobretudo no âmbito municipal (IPEA, 2000, p. 22).

Em razão dessa contextualização, entendemos o Monaf como o desfecho de um contexto sócio-político que resulta naquilo que o “campo das públicas” entende como o Estado
em ação. Ação que se origina na sociedade civil a partir do acionamento da máquina jurídica
estatal, e que busca sua regulamentação no arcabouço de natureza semelhante de proteção
ambiental materializado nas Unidades de Conservação.
É necessário, portanto, que ao analisar a atuação do Monaf, tenhamos como horizonte
de reflexão uma determinada perspectiva teórico-conceitual e que consideremos que a Instituição em análise atua em diversos pontos de contato com o tecido social.
Ao considerarmos que tais pontos localizam-se em áreas como preservação ambiental,
educação, suporte à pesquisa e desenvolvimento de tecnologias próprias para atuação junto
à comunidade residente em seu interior, necessitamos de uma orientação teórica capaz de
fundamentar tal perspectiva de atuação.
Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política
pública em geral e a política social em particular são campos
multidisciplinares, e seu foco está nas explicações sobre a
natureza da política pública e seus processos. Por isso, uma
teoria geral da política pública implica a busca de sintetizar
teorias construídas no campo da sociologia, da ciência política
e da economia. As políticas públicas repercutem na economia
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e nas sociedades, daí por que qualquer teoria da política
pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado,
política, economia e sociedade. Tal é também a razão pela
qual pesquisadores de tantas disciplinas – economia, ciência
política, sociologia, antropologia, geografia, planejamento,
gestão e ciências sociais aplicadas – partilham um interesse
comum na área e têm contribuído para avanços teóricos e
empíricos (SOUZA, 2006, p. 25).

Portanto, uma definição de política pública bem como sua discussão envolvendo as
diversas possibilidades de abordagens necessita explicitar as inter-relações possíveis entre o
Estado e a sociedade. Especificamente aqui, nos propusemos a verificar a atuação do Monaf
enquanto ele próprio resultado de uma política pública e ao mesmo tempo o propositor de
políticas públicas voltadas à preservação patrimonial.
Ao considerarmos o contexto sócio histórico de criação do Monaf constatamos, naquele
momento, uma série de problemáticas envolvendo o patrimônio que atualmente está sob sua
guarda. Portanto, é possível afirmar que sua criação se encontra em alinhamento com a proposta de interferência, e consequente mudança nas relações sociais e econômicas observadas
em sua localidade de atuação. Nesse sentido, a definição de Política Pública que torna possível
a aproximação com as discussões que propomos, nos diz que:
Pode se, então, resumir política pública como o campo
do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, “colocar
o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável
independente) e, quando necessário, propor mudanças
no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A
formulação de políticas públicas constitui-se no estágio em
que os governos democráticos traduzem seus propósitos e
plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão
resultados ou mudanças no mundo real (SOUZA, 2006, p. 26).

Os resultados que visualizamos dizem respeito à determinadas opções realizadas pela
gestão do Monaf. Considerando sua natureza diretamente vinculada ao patrimônio ambiental,
é necessária a exposição de seu nicho de atuação, ou seja, expor a esfera das políticas públicas
no Brasil vinculadas à questões ambientais; mais precisamente a gestão ambiental.
É possível mencionar, como marco inicial para as discussões ambientais no Brasil, o ano
de 1934, com a criação do Código Florestal, Decreto n° 23.793, assinado por Getúlio Vargas.
Cabe dizer que o contexto é de estruturação republicana e de ascensão das classes médias
urbanas, com seus anseios de urbanização e marcos regulatórios pouco prestigiados anteriormente pelas elites agrárias; e, para tanto, um outro marco na organização nacional também
tem origens nesse mesmo contexto e ano, a criação do Instituto Nacional de Estatística, que
algumas décadas mais tarde daria origem ao Instituto Brasieleiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Três décadas adiante, em 1965, é estabelecido um novo Código Florestal e, em 1967 é
criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF); mais de uma década depois,
em 1979, esse Instituto apresenta discussão que se materializa por meio do documento Plano
do Sistema de Unidades de Conservação no Brasil. Tal documento é referenciado como o marco inicial conceitual por apresentar pela primeira vez no Brasil, a expressão “unidades de conservação”. Somente no ano 2000, por meio da Lei n°9.985/2.000, cria-se o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - SNUC.
Ainda sobre o SNUC e as discussões acerca das limitações do Estado brasileiro na gestão
das Unidades de Conservação (UCs), observa-se que há o alerta no sentido de se garantir a articulação entre os diversos setores envolvidos na questão; a saber, as Unidades, a comunidade
e a gestão em suas mais diversas esferas. É o que nos diz a seguir uma das pesquisadoras do
assunto:
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Em relação ao SNUC, tido como grande marco do avanço da
política ambiental brasileira em termos de áreas protegidas,
é possível verificar que as diversas categorias de UCs e o
processo de criação das mesmas refletem uma gama de
interesses políticos, sociais, econômicos e ambientais, os
quais, por sua vez, se manifestam em desarticulação na
gestão dessas áreas, comprometendo justamente a finalidade
de proteção das mesmas. Assim, o grande desafio para que
possa vir a ser utilizado de forma plena, desde a sua criação
até a atualidade, é garantir a articulação e a transversalidade
necessárias entre os diferentes níveis governamentais e os
diferentes setores e comunidades envolvidos a fim de que
não sejam negligenciadas as demandas sociais, ambientais
e econômicas de um país em permanente transformação
(PECCATIELLO, 2011, p. 81).

Portanto, no que diz respeito às políticas de integração com os diversos níveis da sociedade, o Monaf oferta uma série de possibilidades. Entre tais possibilidades encontra-se a divulgação científica por meio da recepção de instituições sociais de diversas naturezas, tais como
escolas públicas e privadas dos diversos níveis da educação básica e superior; com o objetivo
de demonstrar o patrimônio pelo qual é responsável.

O Monaf: difusor de educação ambiental e patrimonial

O acesso ao Monumento ocorre por meio das rodovias estaduais TO-222 e TO-010. Tais
rodovias não possuem placas de sinalização indicativas da existência da Unidade de Conservação. A sede do Monaf foi inaugurada em junho de 2015 e é composta pelo bloco administrativo, um alojamento para abrigar estudantes e pesquisadores e a garagem.
É no bloco supracitado que o inspetor da unidade recepciona os visitantes. No bloco administrativo estão distribuídas a sala do inspetor, a sala de reunião, os banheiros, uma pequena
copa, uma sala para palestras que contém uma exposição dos fósseis encontrados na unidade.
Conforme mencionado no trabalho de Tavares et al. (2016, p. 58):
As visitas ao Monumento são realizadas por meio de
agendamento prévio, via e-mail ou telefone e passam por duas
etapas: a primeira é uma explanação de aproximadamente
30 minutos, na sede, a segunda, ocorre no campo, nas
fazendas que exibem os melhores afloramentos (Buritirana
e Andradina). Os visitantes são guiados pela equipe da UC
ou por guia terceirizado, devidamente autorizado pelo órgão
gestor da UC.

Na entrada do bloco administrativo estão expostos banners com informações gerais sobre a Unidade de Conservação, sobre as pesquisas que já foram realizadas no local, folder informativo confeccionado pelo inspetor e equipe, artigos impressos (nacionais e internacionais)
e alguns livros para consulta.
Além do material disponível na sede para a divulgação, existem entrevistas concedidas
por pesquisadores brasileiros e o inspetor realizadas pela mídia local e nacional e que estão
disponíveis na internet. Uma outra opção para se conhecer o Monumento é por meio do facebook. Na página da rede social é possível acompanhar as atividades realizadas pelo inspetor,
imagens da paisagem e visitantes, ações realizadas junto à comunidade local e escolas, e encontrar algumas entrevistas realizadas na Unidade de Conservação.
No campo, as fazendas que correspondem as áreas de zoneamento histórico-cultural
do Monumento, onde são encontrados os sítios fossilíferos são desprovidas de placas informativas, o que dificulta a identificação da Unidade de Conservação. Um outro agravante é a
ausência de ferramentas de interpretação no campo, como painéis interpretativos e trilhas
temáticas, e ausência de passarelas. Estas permitiriam o trajeto dos visitantes e evitariam o
pisoteamento nos afloramentos.
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A Educação Ambiental e Patrimonial, como proposta a ser executada no Plano de Manejo do Monaf, é desenvolvida predominantemente pelo inspetor e equipe da UC, e procura
atender à comunidade, os assentamentos e às escolas (TAVARES et al., 2016; RIBEIRO; SILVA;
TAVARES, 2020; MOREIRA; MAIA, 2020), porém em conversa informal com os moradores da
unidade, muitos nunca participaram das atividades executadas pela unidade, mencionando
apenas que as crianças que frequentam as escolas inseridas no Monumento têm conhecimento dos fósseis.
Para a aquisição de informações complementares das UCs do Tocantins é possível acessar o endereço eletrônico http://gesto.to.gov.br/. O GESTO é a abreviação da Gestão das Unidades de Conservação do Tocantins, implementado pelo Governo do Estado do Tocantins. O
Monaf, desde sua implantação, recebe visitas de instituições de diversas naturezas. Entre elas
podemos mencionar escolas de diversos segmentos públicos ou privados, universidades, grupos turísticos e igrejas. Porém, as visitas passam a ser registradas a partir de 2014.

Tipologia das Instituições Recebidas pelo Monaf

São apresentados nesta seção os números de visitantes registrados na Unidade de Conservação, sejam eles turísticos ou educacionais. Trata-se, na verdade, de uma verdadeira análise da importância do conhecimento do Monumento, tanto no cenário nacional, quanto no
cenário regional/local.
Os dados foram coletados em visita ao Monaf na data de 15 de maio de 2018, tendo
como base de informação os registros disponíveis no GESTO e as complementações repassadas
pelo inspetor da UC, referente ao período de janeiro de 2014 a maio de 2018. Os gráficos e
tabelas foram tabulados utilizando-se o programa Microsoft Office Excell.
A primeira análise diz respeito ao número de visitantes por ano. Cumpre ressaltar que
os registros só começaram a ser feitos a partir do ano de 2014 (Figura 2).
Figura 2. Visitas anuais no Monaf.

Fonte: Gesto-TO (2018). Elaboração dos autores.
Como é possível perceber, 2017 foi o ano em que mais houve visitação no Monumento,
quando 921 pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a Unidade de Conservação, seguido
do ano de 2015. Se analisarmos as visitas ao longo dos anos, obtemos uma melhor visualização
de como essas visitas foram distribuídas durante os meses do ano (Figura 3).
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Figura 3. Distribuição das visitas mês/ano no Monaf.

Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.
A figura 3 sugere que o aumento de visitantes se concentrou nos meses de maio, junho,
agosto, setembro, outubro e novembro. Alguns desses meses podem coincidir com o término
de semestre de instituições de ensino, o que nos leva a crer que as visitas no Monumento têm
sido uma ferramenta importante na difusão da Educação Ambiental e Patrimonial das instituições de ensino da região. Alguns dos intervalos mencionados correspondem ao período de
seca na região (principalmente junho e setembro), sendo esse um fator que colabora no acesso
às fazendas que exibem os melhores afloramentos fossilíferos. No entanto, a análise apenas
dos números de visitantes não se mostra suficiente para determinarmos se o Monumento é ou
não um difusor de Educação Ambiental e Patrimonial para a região. Foram elencadas algumas
tipologias de visistas para identificar o público recebido no Monaf durante o intervalo registrado (Tabela 2).
Quadro 1. Tipos de visitas recebidas no Monaf.
Tipologias de visitas
Visitas intra-regionais: consideradas aquelas em que os
visitantes são de cidades do estado do Tocantins.
Visitas inter-regionais: consideradas aquelas em que os
visitantes pertencem a outros Estados da Federação Brasileira.
Visitas de instituições estrangeiras: consideradas aquelas em que os visitantes pertencem a instituições internacionais, sejam elas Universidades ou empresas privadas.
Visitas de instituições Educacionais públicas (podendo
ser federais, estaduais e municipais).
Visitas de instituições educacionais privadas.
Visitas de igrejas.
Visitas de grupos familiares.
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Visitas de grupos turísticos.
Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.
Na distribuição de visitas no ano de 2014, podemos perceber que a maioria das visitas
foi por instituições de ensino superior públicas, e a Universidade Federal do Tocantins é a que
aparece mais vezes entre os visitantes, seguida pela Universidade Federal do Pará (Tabela 3).
Tabela 3. Lista de visitantes no Monaf no ano de 2014.
Instituição

Número de visitas

Universidade Federal do Tocantins

14

Universidade Federal do Pará

5

PRONATEC- SENAR

3

NATURATINS

1

Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.
O ano de 2015 impressiona pelo número de visitas de instituições educacionais, especialmente o número de escolas públicas que visitaram o Monumento. Se somadas, alcançam
mais de 50% dos visitantes do ano. Também é a primeira vez em que aparecem grupos turísticos e de famílias para a visitação do Monumento. Merece destaque a visita de funcionários da
Prefeitura do Rio de Janeiro que fica a 7.732 km de distância da cidade de Filadélfia (Tabela 4).
É em 2015 que a sede do Monaf é construída. Talvez esse seja um fator que tenha contribuído
para um número maior de visitas.
Tabela 4. Lista de visitantes no Monaf no ano de 2015.
Instituição

Número de visitas

Universidade Federal do Pará

2

Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS

1

Universidade Federal do Tocantins

4

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Re1
forma Agrária
Instituto Federal do Tocantins - IFTO

1

Grupo de família

2

Grupo Turístico

2

Colégio Nerd’s Intelectus

1

ENERGISA

1

Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

1

Instituto Natureza do Tocantins

1

Escola Municipal Nossa Senhora do Pérpetuo
1
Socorro
Colégio Estadual Professora Silvandira Sousa
1
Lima
Colégio Estadual Jardim Paulista

1

Colégio Estadual Campos Brasil

1

Escola Estadual Rui Barbosa

1
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Escola Estadual de Muricilândia

1

UNIVATES

1

Colégio Pré-Universitário

1

Centro de Ensino Médio Dr. José Aluisio da Silva
2
Luz
Instituto Federal do Maranhão – IFMA – Câmpus
1
de São Raimundo das Mangabeiras
Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes

1

Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.
No ano de 2016, além das visitas de escolas e da Universidade Federal do Tocantins (que
parece estar sempre presente no Monumento), chama a atenção a visita de duas instituições
internacionais, sendo uma do Egito e uma da Alemanha; e também o número de órgãos públicos e Universidades da região sudeste do país como a Universidade de São Paulo (USP) e a
Universidade Estadual Paulista (UNESP). Grupos turísticos e de família também apresentaram
crescimento no número de visitas, se comparados ao ano anterior (Tabela 5). Diferente dos
demais anos, em 2016 as famílias foram as que mais visitaram o Monumento.
Tabela 5. Lista de visitantes no Monaf no ano de 2016.
Instituição

Número de visitas

Universidade Federal do Tocantins

11

Grupo Turístico

7

Grupo Família

14

University Egypt

2

GIZ – Deutsche gesellschaft für Internationale 1
Zusammenarbeit
Parque Nacional Chapada das Mesas

1

Tribal ONG – Balsas/MA

1

TRE - Filadélfia

1

Colégio Estadual Adolfo Bezerra de Menezes

1

Colégio Estadual Marechal Costa e Silva

1

FAG – Faculdade de Guaraí

1

Educandário Objetivo Araguaína

1

IFTO – Instituto Federal do Tocantins

1

Naturatins

1

UNIVATES

1

ADAPEC – TOCANTINS

1

Diocese de Tocantinópolis

1

TV EVANGELIZAR

1

Colégio Estadual de Filadélfia

2

USP – Universidade de São Paulo

1

UNESP – Universidade Estadual Paulista

1

Colégio Estadual Welder Maria de Abreu Sales 1
Escola Paroquial Luiz Augusto

Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.

1
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Em 2017, foi o ano que mais recebeu visitas, desde que se iniciou o registro no Monumento. As instituições estão representadas por empresas privadas e órgãos federais importantes para a preservação do Monumento, como é o caso do DNPM, Ministério Público Federal e
IPHAN (Tabela 6).
Tabela 6. Lista de visitantes no Monaf no ano de 2017.
Instituição

Número de visitas

Escola Paroquial Luiz Augusto

1

Grupo Turístico

7

Grupo Família

12

Stolfiber

1

Colégio Estadual Guilherme Dourado

1

CLARITAS

1

EBF – Araguaína Cellulose Production Plant
1
– TOCANTINS
Universidade Federal do Tocantins

7

DNPM – Departamento Nacional de Produ1
ção Mineral
Ministério Público Federal – Procuradoria
Geral da República – Secretaria de Apoio 1
Pericial
ADAPEC – Araguaína

2

Instituto Federal do Maranhão – IFMA –
Câmpus de São Raimundo das Mangabei- 1
ras
Instituto Federal do Maranhão – IFMA –
1
Câmpus de Carolina
UNAMA – Universidade da Amazônia

1

Convenção Batista do Tocantins

1

Universidade Católica do Tocantins – Câm1
pus Palmas
Naturatins

1

CEM RUI BRASIL CAVALCANTE

1

IFTO – Instituto Federal do Tocantins –
2
Câmpus Araguaína
Escola Estadual Santa Paz - Farturão

1

Unidade Escolar Américo Aires – Carolina/
1
MA
Colégio Estadual Leopoldo de Bulhões –
1
Babaçulândia/TO
Instituto do Patrimônio Histórico e Artísti1
co Nacional – Palmas/TO
Centro de Ensino FREI GIL – Estreito/MA

1

Secretaria da Fazenda do Tocantins – Agên2
cia Filadélfia
CRAS - Filadélfia

1

Hospital Municipal de Carolina/MA

1

Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.
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Até maio de 2018 foram identificados três tipos de visitantes: grupo família, grupo turístico e a Universidade Federal do Tocantins. A presença da referida Universidade nos demais
anos e em 2018 pode estar relacionada com alguns cursos que realizam aula de campo na UC,
como Biologia, Geografia e Tecnologia em Gestão de Turismo (Tabela 7).
Tabela 7. Lista de visitantes no Monaf no ano de 2018.
Instituição

Número de visitas

Universidade Federal do
2
Tocantins
Grupo Família

4

Grupo Turístico

1

Fonte: Gesto-TO. Elaboração dos autores.

Considerações Finais

Localizado na região norte do Estado do Tocantins e distante 464 Km da capital Palmas, o
Monaf está inserido em um contexto socioeconômico que apresenta significativas fragilidades;
quer pela recente criação do referido estado (em outubro de 2019 o Tocantins completou 31
anos) e a paulatina consolidação de suas instituições, quer pela proximidade de estados circunvizinhos que apresentam igualmente fragilidades sociais, como é o caso do sudeste do estado
do Pará e o sul do estado do Maranhão.
Considerando-se tais variáveis e somando-se a elas o histórico de criação do Monaf,
concluímos, pela exposição da dinâmica de recepção de visitantes, que a preservação dos fitofósseis pode ser entendida tanto como o resultado de política pública desenvolvida pelo
Estado do Tocantins, quanto como geradora de políticas públicas educacionais e de divulgação
científica.
É possível, partindo-se do perfil das instituições recebidas, afirmar o caráter democrático
de acesso ao patrimônio natural sob a gestão do Monaf. Escolas públicas estaduais e municipais,
oriundas de municípios e estados circunvizinhos são presença constante entre os visitantes.
A participação de outros segmentos sociais também é notória se considerarmos as visitas de
escolas particulares originárias das maiores cidades próximas ao Monumento, como exemplo
mencionamos o município de Araguaína-TO, distante 70 km e com aproximadamente 200.000
habitantes, que registra no Monaf a presença de algumas de suas instituições privadas de
ensino.
Observamos que a visitação tem um propósito educacional, e não necessariamente recreativo, isto é, com opções de lazer, como passeios em cachoeiras, o que é muito comum na
região. Neste caso, a oferta de lazer deve ser algo a ser construído junto a população local, por
meio da organização de um turismo de base comunitária.
O alcance da abrangência do Monumento pode ser mensurado por sua atratividade
intra-regional, inter-regional e internacional. Constata-se o recebimento de uma das mais consolidadas instituições de ensino superior da região norte do país, a Universidade Federal do
Pará (UFPA), bem como daquelas que se apresentam entre as mais relevantes instituições de
ensino superior do Brasil: a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista
(UNESP). No que diz respeito ao alcance internacional observa-se a presença de instituições da
Europa e África, mais especificamente da Alemanha e Egito.
Assim, o Monaf, ao desempenhar a preservação do patrimônio paleontológico, atua
como um agente significativo na seara das políticas públicas, sua atratividade e atuação confirmam e possibilitam a construção de entendimento a seu respeito enquanto instrumento educacional e de divulgação científica de considerável relevância entre as instituições congêneres
localizadas na região norte do país.
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