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Este artigo tem a pretensão de contribuir com reflexões acerca doMonika
uso público
Richter4
sustentável em Unidades de Conservação, especialmente na categoria Parque. Tornam-se
relevantes estudos sobre territórios dessa natureza, especialmente em regiões carentes de
Resumo
investimentos
de toda ordem, a fim de torná-las mais valorizadas pela comunidade e também
pelo poder público. Este artigo é fruto de reflexões e ações oriundas de discussões em um
O objetivo deste artigo trata da Percepção Ambiental (PA) dos moradores do entorno da
grupo de estudo e pesquisas em Educação Ambiental (EA) de uma universidade pública do
Reserva Biológica do Tinguá, localizada no centro-sul do estado do Rio de Janeiro, visando
Rio de Janeiro, que culminou com a produção de um projeto de extensão para educadores
fornecer subsídios ao processo de gestão e manejo da Unidade de Conservação (UC). Esta
ambientais da Baixada Fluminense-RJ. Discute, à luz do referencial crítico da EA, a questão
categoria não permite visitação e nem atividades de lazer em seu interior o que tem gerado
da sustentabilidade e suas múltiplas vertentes; os objetivos das Unidades de Conservação e
alguns conflitos junto aos moradores do entorno. Visando o embasamento teórico-conceitual
sua relação com o território e com a sociedade; a inserção social nesses territórios através da
relacionado à abordagem da PA, realizou-se ampla pesquisa bibliográfica, constatando ser Yu
EA; bem como traz uma proposta para o uso público efetivo em Unidades de Conservação
Fu Tuan, e no Brasil a Geógrafa Humanista Livia de Oliveira, os precursores na temática.
através da EA. São apontados caminhos que levam à formulação de instrumentos estratégicos
Também foram aplicados questionários semiestruturados para avaliar três grandes blocos: perfil
que possam subsidiar atividades sustentáveis, de maneira efetiva, em Unidades de
dos moradores, conhecimento sobre a Reserva e expectativas relacionadas ao lugar. No total
Conservação, o que representa mais uma contribuição da EA na busca por uma sociedade
foram entrevistadas 62 pessoas e as falas mais frequentes foram sobre os problemas decorrentes
ambientalmente sustentável.
do lixo, falta de fiscalização e a vontade de permanecerem na região. Conclui-se que os
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usos
modos de
apropriação e gestão dos recursos naturais renováveis e não-renováveis,
lixo,eeducação
e saúde.
processos de ordenamento territorial e ambiental, além de ventilar discussões sobre os
Palavras-chave: Reserva biológica; topofilia; percepção ambiental.
conflitos socioambientais e as competências das políticas públicas (QUINTAS, 2004).
Considera-se
Abstract importante tornar certos territórios mais atraentes, onde a comunidade crie laços
de identidade, valorizando-o e dando-lhe visibilidade. Observa-se que na maioria das
This paper deals with the Environmental Awareness (PA) of the surrounding residents
Unidades de Conservação do Brasil, especialmente nos parques, isto ainda é frágil.
of Tinguá Biological Reserve, located in the central-southern state of Rio de Janeiro, to provide
input Na
to busca
the management
of como
the Conservation
(CU). This
category does
not allow
pela totalidade
chave para aUnit
compreensão
da sociedade
e do mundo,
visitation,
and
leisuresuaactivities
generated
some
conflicts
with the
Milton
Santos
noseven
apresenta
teoria doinside
espaçowhich
como has
concebido
por um
sistema
de objetos
2
surrounding
residents.
Aiming
at
the
theoretical-conceptual
approach
related
to
the
PA,
e por um sistema de ações. Assim, no território usado estariam materializados,held
extensive literature search, finding be Yu Fu Tuan, and the brazilian humanist geographer Lívia
consequentemente, a técnica e a política. Os usos atuais dos territórios são compreendidos
de Oliveira, the forerunners in the theme. Semi-structured questionnaires were also applied to
através
suasmajor
organizações
espaciais,
reflexos eknowledge
condições about
tanto das
técnicas
assess de
three
blocks: profile
of residents,
the possibilidades
Reserve and expectations
como
dastoescolhas/imposições
related
the place. In total 62políticas.
people were interviewed and the lines were more frequent on the
problems
of garbage,
lack
of supervision
the willingness
to remain
the region. It is
Compreender
estes
territórios
significaand
compreender
também
todas asinpossibilidades,
concluded that residents realize the importance and influence of UC for its quality of life, but
ou seja, “considerar o comportamento de todos os homens, instituições, capitais e firmas”.
do not understand the differences between the spheres of management, as emphasized that the
Através da composição complexa de todos estes atores, de sua “multiplicidade de ações”, será
possível a compreensão dos lugares e seus vínculos com o mundo, a maneira como estas
1
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sociedades
se relacionam
com asDE
ordens
hegemônicas
e como
criam suas DO
contraordens,
ou
A RESERVA
BIOLÓGICA
TINGUÁ
(RJ) E A
COMUNIDADE
ENTORNO:
outras UMA
formasANÁLISE
de fazer. DA RELAÇÃO A PARTIR DO CONCEITO DE PERCEPÇÃO
No decorrer deste trabalho serãoAMBIENTAL
apontados caminhos que levem à formulação de
instrumentos estratégicos que possam subsidiar atividades sustentáveis, de
maneira
efetiva,
Sílvia
Maria
Varela1
em Unidades de Conservação, o que representa mais uma contribuição da
Educação
Andréia
Lopes2
Ambiental na busca por uma sociedade ambientalmente sustentável.Márcia Conceição Ferreira3
Unidades de Conservação e a questão territorial

Monika Richter4

De acordo com Becker (2009, p. 18), na atualidade, novos componentes ampliam o
Resumo
desafio de compreender e gerir as Unidades de Conservação. A autora afirma que:
O objetivo deste artigo trata da Percepção Ambiental (PA) dos moradores do entorno da
Umdo
questionamento
sobre no
suacentro-sul
finalidadedo
origina-se
nasRio
próprias
populações
Reserva Biológica
Tinguá, localizada
estado do
de Janeiro,
visando
por
elas
afetadas
em
suas
legítimas
demandas
de
melhoria
de
condições
fornecer subsídios ao processo de gestão e manejo da Unidade de Conservação (UC).deEsta
vida, uma
vez que
a mera
preservação
nãoem
gera
renda,
categoria não permite
visitação
e nem
atividades
de lazer
seuriqueza,
interior trabalho,
o que tem
gerado
habitação
e
serviços
necessários
para
alcançar
as
melhorias
desejadas.
alguns conflitos junto aos moradores do entorno. Visando o embasamento teórico-conceitual
relacionado
abordagem
da PA,
realizou-se
pesquisa
bibliográfica,
Nesta àdireção,
torna-se
muito
pertinenteampla
buscar
informações
junto à constatando
comunidadeser
do Yu
Fu
Tuan,
e
no
Brasil
a
Geógrafa
Humanista
Livia
de
Oliveira,
os
precursores
na
temática.
entorno quanto ao seu entendimento da relação sociedade-natureza. Trabalhando a percepção
Também foram aplicados questionários semiestruturados para avaliar três grandes blocos: perfil
de lugar, meio ambiente e problemas socioambientais é possível refletir sobre novos
dos moradores, conhecimento sobre a Reserva e expectativas relacionadas ao lugar. No total
instrumentos
estratégicos
que epossam
subsidiar
açõesforam
sustentáveis
nas Unidades
de
foram entrevistadas
62 pessoas
as falas mais
frequentes
sobre os problemas
decorrentes
Conservação
e em
zona de amortecimento.
do lixo, falta
desua
fiscalização
e a vontade de permanecerem na região. Conclui-se que os
moradores
percebem
a
importância
e a influência
UC para
sua qualidade
de vida,
mas não
A criação de Unidades de Conservação
não da
é uma
açãoarecente.
Há algumas
décadas
compreendem as diferenças entre as esferas de gestão, pois ressaltam como principais
muitos países no mundo inteiro adotam este instrumento para assegurar a manutenção da
problemas aspectos relacionados à infraestrutura de competência do município como coleta de
qualidade
ambiental
e a proteção da biodiversidade. Essa filosofia teve grande influência na
lixo, educação
e saúde.
criação de áreas naturais protegidas, consideradas “ilhas de beleza”, “paraíso”, que
Palavras-chave: Reserva biológica; topofilia; percepção ambiental.
conduziriam o ser humano à natureza intocada (DIEGUES, 2008). É através desta perspectiva
que
se insere, originado nos Estados Unidos, o conceito de parque como área natural. Para
Abstract
Diegues (2008) a criação dos parques beneficia a população urbano-industrial valorizando as
This paper deals with the Environmental Awareness (PA) of the surrounding residents
áreas que tem um forte apelo estético, motivações religiosas e culturais.
of Tinguá Biological Reserve, located in the central-southern state of Rio de Janeiro, to provide
input Ato partir
the management
of the outros
Conservation
(CU). aThis
category Unidades
does not allow
desse princípio,
países Unit
passaram
estabelecer
de
visitation,
and
even
leisure
activities
inside
which
has
generated
some
conflicts
with
Conservação em seus territórios. O Brasil teve forte influência do modelo americano, no the
surrounding
residents.
the theoretical-conceptual
approachem
related
theItatiaia,
PA, held
entanto,
a criação
de seuAiming
primeiroat parque
nacional aconteceu somente
1937,toem
extensive literature search, finding be Yu Fu Tuan, and the brazilian humanist geographer Lívia
RJ, com o objetivo de incentivar a pesquisa científica e oferecer lazer à população urbana.
de Oliveira, the forerunners in the theme. Semi-structured questionnaires were also applied to
assessAthree
major
blocks: profile
of 9.985/2000,
residents, knowledge
about theoReserve
expectations
partir
da aprovação
da Lei
que implementou
Sistemaand
Nacional
de
related
to
the
place.
In
total
62
people
were
interviewed
and
the
lines
were
more
frequent
on
Unidades de Conservação (SNUC), as unidades foram categorizadas em dois grupos: as dethe
problemsintegral
of garbage,
lackusoof sustentável.
supervision Na
andprimeira
the willingness
in principal
the region.é It
proteção
e as de
categoriato oremain
objetivo
a is
concluded that residents realize the importance and influence of UC for its quality of life, but
proteção da natureza, admitindo-se o uso restrito dos recursos naturais (visitação, pesquisa
do not understand the differences between the spheres of management, as emphasized that the
científica e Educação Ambiental); na segunda categoria, o objetivo primeiro é compatibilizar
a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais (extrativismo, coleta e
1
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manejo
ambiental).
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As Unidades de Conservação não dizem respeito apenas à proteção de ecossistemas
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et al.–(2009)
afirmam que:
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E Aao
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ENTORNO:
conservação,
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vida, territórios
de produção,
territórios de
UMA ANÁLISE
DA RELAÇÃO
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DO CONCEITO
DE PERCEPÇÃO
pesquisa acadêmica, entre
outros.
As
Unidades
de
Conservação
acham-se
AMBIENTAL
cunhadas por ideias ambientais e territoriais (p. 68).
1
Sílvia
Maria Varela
Neste sentido, esses territórios apresentam uma complexidade ampla
de interesses
de
Andréia
Lopes2
diversos atores sociais que aí atuam. Os autores acima citados ressaltam que esses
espaços
Márcia
Ferreira3
não são apenas territórios construídos pelas práticas dos grupos sociais,
pois,Conceição
ao serem criadas
Monika
Richter4
e consolidadas, elas influenciam e transformam essas práticas, numa configuração
mutável,
conflituosa e complexa de relações sociais.
Resumo
No senso comum ainda preserva-se a ideia de que uma Unidade de Conservação é um
territórioO“recortado”
de uma
determinada
região, criado
com (PA)
objetivo
de guardar do
uma
parte da
objetivo deste
artigo
trata da Percepção
Ambiental
dos moradores
entorno
Biológica
do Tinguá,
localizada
no ocentro-sul
estado do devido
Rio de àJaneiro,
visando
doReserva
que hoje
ainda existe
na região
e corre
risco de do
desaparecer,
degradação
fornecer
subsídios
ao
processo
de
gestão
e
manejo
da
Unidade
de
Conservação
(UC).
ambiental. No entanto, é preciso um olhar mais amplo, mais crítico. Segundo Coelho et al.Esta
categoria
(op.
cit.): não permite visitação e nem atividades de lazer em seu interior o que tem gerado
alguns conflitos junto aos moradores do entorno. Visando o embasamento teórico-conceitual
As Unidades
de Conservação
são tanto
fatos bibliográfica,
concretos quanto
paradigmas
relacionado à abordagem
da PA,
realizou-se ampla
pesquisa
constatando
ser Yu
de ideiasHumanista
sobre as formas
apropriadas
conservar/preservar
a
Fu Tuan, e no (conjunto
Brasil a Geógrafa
Livia de
Oliveira, de
os precursores
na temática.
natureza), questionários
lócus de práticas
de grupos para
sociais
e de
de poder
Também foram aplicados
semiestruturados
avaliar
trêsexercício
grandes blocos:
perfil
de poder
controle
territorial); erelacionadas
também institucionais
que
dos moradores, (relações
conhecimento
sobree adeReserva
e expectativas
ao lugar. No
total
buscam
regular ecomportamentos
e organizar
as relações
(p. 73).
foram entrevistadas
62 pessoas
as falas mais frequentes
foram
sobre ossociais
problemas
decorrentes
do lixo,
falta de aqui
fiscalização
e a vontade
permanecerem
região.deConclui-se
Ressalte-se
que atualmente
há de
a necessidade
da nacriação
Unidades que
de os
moradores percebem a importância e a influência da UC para a sua qualidade de vida, mas não
Conservação para, teoricamente, perpetuar a biodiversidade da fauna e da flora, assim como a
compreendem as diferenças entre as esferas de gestão, pois ressaltam como principais
manutenção
do banco
genético àlocal.
Outras finalidades
também
surgem como
a partir
da de
problemas aspectos
relacionados
infraestrutura
de competência
do município
coleta
preservação
desses
territórios, como o ecoturismo – fonte de recreação, lazer e fonte de renda
lixo, educação
e saúde.
para a comunidade do entorno-, pesquisas científicas, manutenção da beleza cênica,
Palavras-chave: Reserva biológica; topofilia; percepção ambiental.
atividades educativas e o desenvolvimento de práticas ecológicas.
Abstract
A sustentabilidade e suas múltiplas vertentes
This paper deals with the Environmental Awareness (PA) of the surrounding residents
Ao enveredar
temática
acerca
das
Unidades de Conservação
surge,
quase
que
of Tinguá
Biologicalpela
Reserve,
located
in the
central-southern
state of Rio de
Janeiro,
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input to the management
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O conceito
vem sendo
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even mas
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which
some em
conflicts
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de três and
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foi activities
com o advento
ECO has
92, generated
que a discussão
torno with
dessa the
surrounding
residents.
Aiming
at
the
theoretical-conceptual
approach
related
to
the
PA,
questão acentuou-se. A sustentabilidade surge no campo social atravessada por sentidosheld
extensive literature search, finding be Yu Fu Tuan, and the brazilian humanist geographer Lívia
dominantes, todavia em disputa com sentidos vários, sobretudo num embate hegemônico
de Oliveira, the forerunners in the theme. Semi-structured questionnaires were also applied to
(RODRIGUES
& PLÁCIDO,
2011).
sentido,
o conceito
sustentabilidade
emerge,
assess three major
blocks: profile
of Neste
residents,
knowledge
aboutdathe
Reserve and expectations
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nos grandes
meios
de were
produção,
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related to the place.
In total 62
people
interviewed
and the“adequar”
lines wereamore
frequent on
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ambientais
problems
of garbage,
lack of vigentes.
supervision and the willingness to remain in the region. It is
concluded that residents realize the importance and influence of UC for its quality of life, but
Ademais, a retórica do conceito de sustentabilidade, ou no dito desenvolvimento
do not understand the differences between the spheres of management, as emphasized that the
sustentável, ganha um contorno bem visível dentro das especificidades do sistema capitalista,
conforme Trigueiro (2005, p. 43) afirma: “(...) a sustentabilidade é entendida como
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Aguçando ainda
mais essaDE
discussão,
questiona-se:
qual seria a sustentabilidade
das e
A RESERVA
BIOLÓGICA
TINGUÁ
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pessoas?
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aquela
busca
incansável
da
tomada
de
consciência
do
cidadão
UMA ANÁLISE DA RELAÇÃO A PARTIR DO CONCEITO DE PERCEPÇÃO
para a preservação do planeta, como seAMBIENTAL
ele fosse o único e exclusivo responsável pelos
impactos no meio ambiente? Como se esse indivíduo, em sua vida minimalista, fosse capaz de 1
Sílvia
Maria
Varela
causar danos ao meio ambiente da mesma forma do que as próprias indústrias,
e até
mesmo
o 2
Andréia
Lopes
poder público.
Márcia Conceição Ferreira3
Avançando no debate, deve-se questionar sobre o significado da sustentabilidade.
Para 4
Monika Richter
se buscar a resposta, lembramos que a sociedade não é homogênea, mas composta por classes
sociais
que possuem interesses e oportunidades diversas. É certo que a sustentabilidade é um
Resumo
termo polissêmico, portador de inúmeras discussões, que não se encerram por aqui. Neste
objetivo deste artigo
trata dacomo
Percepção
dos moradores
do entorno
artigo a O
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a Educação
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categoria não permite visitação e nem atividades de lazer em seu interior o que tem gerado
quando
se fala Visando
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deve-se
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conflitosDiegues
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do entorno.
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à abordagemdos
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Humanista
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de
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populações que dependem direta ou indiretamente, desses recursos, e que os percebe como
Também foram aplicados questionários semiestruturados para avaliar três grandes blocos: perfil
sendo cruciais para a sociedade, como um todo. Nesta direção pode-se conceber a
dos moradores, conhecimento sobre a Reserva e expectativas relacionadas ao lugar. No total
sustentabilidade
como62
a manutenção
ambiente,foram
onde sobre
a relação
de equilíbrio
entre
foram entrevistadas
pessoas e as contínua
falas maisdofrequentes
os problemas
decorrentes
asdodimensões
econômica,
social, de
cultural,
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espacial
ser sempre
lixo, faltaambiental,
de fiscalização
e a vontade
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percebem
importância
e a influência
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para a sua qualidade de vida, mas não
compreendem as diferenças entre as esferas de gestão, pois ressaltam como principais
Portanto, investigar possibilidades e desafios para sustentabilidade em Unidades de
problemas aspectos relacionados à infraestrutura de competência do município como coleta de
Conservação
– baseando-se
lixo, educação
e saúde. na concepção de sustentabilidade acima descrita – pode contribuir
com reflexões e ações acerca da implementação de atividades que possam levar à
Palavras-chave: Reserva biológica; topofilia; percepção ambiental.
compreensão da importância do patrimônio ambiental. Ressaltamos também a relevância de
investigar
Abstracto potencial e as vocações naturais desses territórios, bem como os fatores limitantes
encontrados, devendo também analisar as demandas locais e regionais (DIEGUES, 1989).
This paper deals with the Environmental Awareness (PA) of the surrounding residents
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Tinguá, localizada no centro-sul do estado do Rio de Janeiro, visando
fornecer subsídios ao processo de gestão e manejo da Unidade de Conservação (UC). Esta
categoria não permite visitação e nem atividades de lazer em seu interior o que tem gerado
alguns conflitos junto aos moradores do entorno. Visando o embasamento teórico-conceitual
relacionado à abordagem da PA, realizou-se ampla pesquisa bibliográfica, constatando ser Yu
Fu Tuan, e no Brasil a Geógrafa Humanista Livia de Oliveira, os precursores na temática.
Também foram aplicados questionários semiestruturados para avaliar três grandes blocos: perfil
dos moradores, conhecimento sobre a Reserva e expectativas relacionadas ao lugar. No total
foram entrevistadas 62 pessoas e as falas mais frequentes foram sobre os problemas decorrentes
do lixo, falta de fiscalização e a vontade de permanecerem na região. Conclui-se que os
moradores percebem a importância e a influência da UC para a sua qualidade de vida, mas não
compreendem as diferenças entre as esferas de gestão, pois ressaltam como principais
problemas aspectos relacionados à infraestrutura de competência do município como coleta de
lixo, educação e saúde.
Palavras-chave: Reserva biológica; topofilia; percepção ambiental.
Abstract
This paper deals with the Environmental Awareness (PA) of the surrounding residents
of Tinguá Biological Reserve, located in the central-southern state of Rio de Janeiro, to provide
input to the management of the Conservation Unit (CU). This category does not allow
visitation, and even leisure activities inside which has generated some conflicts with the
surrounding residents. Aiming at the theoretical-conceptual approach related to the PA, held
extensive literature search, finding be Yu Fu Tuan, and the brazilian humanist geographer Lívia
de Oliveira, the forerunners in the theme. Semi-structured questionnaires were also applied to
assess three major blocks: profile of residents, knowledge about the Reserve and expectations
related to the place. In total 62 people were interviewed and the lines were more frequent on the
problems of garbage, lack of supervision and the willingness to remain in the region. It is
concluded that residents realize the importance and influence of UC for its quality of life, but
do not understand the differences between the spheres of management, as emphasized that the
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