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UNESP desenvolve cartilha sobre Educação 
Ambiental. 

Gu & Gui: Cartilha sobre Educação 
Ambiental. 

20/11/2006 

 
A cartilha é um dos objetivos da segunda fase do Projeto Uçá, desenvolvido no Campus 
Experimental do Litoral Paulista (CLP), na UNESP São Vicente, pelo docente Marcelo Pinheiro. 
O material foi produzido e impresso com apoio da FAPESP e FUNDUNESP, trazendo 
informações sobre a biologia e preservação dos manguezais e de uma de suas espécie-chave, 
o caranguejo-uçá (Ucides cordatus).  
Produzida inicialmente em 2001, em parceria com o CEPSUL/IBAMA, a cartilha foi reeditada 
neste ano, sendo uma das maneiras encontradas pelos pesquisadores do Projeto Uçá II em 
transmitir à comunidade litorânea dados sobre o referido projeto de pesquisa. Segundo o 
coordenador do projeto, “a transferência do conhecimento adquirido em pesquisas e sua 
tradução para a comunidade numa linguagem de fácil acesso é uma prática importante, 
principalmente no caso da educação ambiental de crianças, que traduzem o futuro deste bem 
comum”. 
A cartilha conta a história de dois meninos (Gu & Gui), que encontram em uma visita ao 
manguezal, um pesquisador, o Profº Magrão que lhes transmite informações biológicas sobre 
este ambiente e seus organismos. O material é centrado no ciclo de vida do caranguejo-uçá, 
tratando de sua biologia, conservação e preservação de forma divertida e ilustrativa. 
Segundo Pinheiro, os personagens citados são seus próprios filhos, e a história fora contada a 
eles para mostrar a importância do trabalho que ele vem desenvolvendo como docente e 
pesquisador na UNESP.  
As cartilhas, que serão distribuídas gratuitamente para alunos do ensino público fundamental 
de escolas dos Municípios de São Vicente e Praia Grande, trazem informações sobre o 
projeto, além de passatempos, como o labirinto, ligue-pontos, caça-palavra, jogo dos 8 erros, 
“vamos colorir”, origami, entre outros. 
O projeto de pesquisa em questão tem sido conduzido por Pinheiro desde 1998, sobre a 
espécie de caranguejo, que é intensamente explorada por constituir fonte de alimento e 
renda para as comunidades litorâneas de várias regiões brasileiras. Os dados obtidos pelo 
estudo colaboraram nas discussões de adequação da legislação de defeso pesqueiro da 
espécie, norteando o ordenamento da extração deste recurso na região sudeste-sul do Brasil, 
possibilitando a manutenção de seus estoques populacionais. 
Além do apoio da FAPESP e FUNDUNESP, a cartilha tem recebido o apoio da Fundação 
Biodiversitas e CEPSUL/IBAMA. Será também oferecida aos estudantes uma palestra de curta 
duração, com posterior quantificação do aprendizado dos alunos sobre o assunto. Maiores 
informações sobre o projeto e a cartilha podem ser obtidas no site http://www.csv.unesp.br, 
acessando os projetos financiados na Área de Pesquisa do CLP. 
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