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Apesar da grande biodiversidade e relevância do bioma Cerrado, muitas 
pessoas ainda não o conhecem ou não dão valor a sua existência e importância, 
e este muitas vezes sofre preconceito ou é tido como um bioma “invisível”. De 
fato, é possível afirmar que o único caminho para que as pessoas conheçam o 
Cerrado é a partir da educação! A educação não se resume somente a escola ou 
universidades, mas sim a todos os ambientes frequentados pela sociedade. 

É importante que as pessoas tenham um contato com o ambiente rural, 
pois através dele é possível ter ou criar percepções positivas sobre o bioma 
Cerrado, por exemplo, pois só́ se conhecendo que se pode argumentar sobre 
algo. A compreensão por quem nunca teve esse contato é diferente de uma 
pessoa que já́ tem uma certa memória afetiva, uma boa opção para quem não 
possui ou nunca teve contato direto com esse bioma é o ecoturismo, que além 
de trazer o conhecimento ainda incentiva a preservação.  

É claro que a divulgação do Cerrado precisa acontecer através de diversas 
esferas, seja pela mídia, escola, livros, cartazes e dentre outros. Falta uma 
melhor orientação sobre a importância desse bioma e o que ele realmente 
representa no âmbito nacional, para o meio ambiente e a existência da 
sociedade.  

É necessário que não nos preocupemos somente com a floresta tropical, 
porque esta está mais afastada e mesmo assim é vista de forma mais positiva 
pelas pessoas. Ao contrário, o Cerrado sofre com a desvalorização, talvez por se 
tratar de um ecossistema mais aberto. Essa imagem de que o Cerrado é feio, 
possui poucos recursos e é área para expansão da fronteira agropecuária tem 
de acabar, e isso só́ se acaba com informação de qualidade, com conhecimento.  

Há necessidade de mudar não só́ as noções sobre a existência do bioma, 
mas também focar no que abrange atitudes ambientalmente sustentáveis e que 
tragam pontos positivos em relação aos aspectos sociais, culturais e econômicos. 
O Cerrado não deve ser visto somente como relevante por ser utilizado para a 
produção de commodities na agropecuária.  

O conhecimento sobre o Cerrado vai muito além de livros, pois a 
valorização do mesmo deve ser algo natural, assim como já acontece com outros 
biomas. É preciso que a compreensão sobre este bioma seja passada de pai para 
filho, nas escolas, universidades, museus, etc.  

Dessa forma é possível afirmar que a única saída para divulgação do bioma 
Cerrado é fornecer conhecimento, informação e valorização, pois quando se 
conhece o que é Cerrado as pessoas se encantam e aprendem a dar valor no 
pouco que ainda existe deste bioma.  
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