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Resumo: Na sociedade moderna capitalista, o paradigma de separação entre Ser 

Humano e natureza legitimou relações de dominação e exploração dos bens naturais, 

assim como dos seres humanos, entendidos como constituintes da natureza. Com isso, é 

necessária uma reflexão e reorientação sobre essas práticas em um contexto marcado 

pela crise, envolvendo a articulação com a produção de sentidos sobre a educação 

ambiental. Dentre as estratégias atuais para enfrentar a problemática ambiental, a 

criação de unidades de conservação (UC) tem funcionado como um instrumento 

importante para proteção de bens naturais e funções ecossistêmicas, como também 

representam áreas importantes para a manutenção da diversidade sociocultural. A 

analise da macro-tendência crítica da educação ambiental é relacionada aos modelos de 

criação e gestão de UC, a partir de levantamento bibliográfico e da revisão de políticas 

públicas e instrumentos legais. Neste caminho, traz um ensaio sobre educação ambiental 

emancipatória e transformadora a partir dos territórios das UC. 

Palavras-chave: Educação Ambiental Crítica, Unidades de Conservação, Conflitos 

Abstract: In modern capitalist societies, the paradigm of separation between human 

beings and nature have legitimized relations of domination and exploitation of natural 

goods, as well as of human beings, understood as constituents of nature. Thus, a 

reflection and reorientation is needed about these practices in a context marked by the 

crisis, involving coordination with the production of meanings about environmental 

education. Among the current strategies to address environmental issues, the creation of 

protected areas has worked as an important tool for the protection of natural goods and 

ecosystem functions, as well as it also represents important areas for the maintenance of 

socio-cultural diversity. The analysis of the critical trend of environmental education is 

related to models of protected areas creation and management o through the review of 

public policies and legal instruments. In this way, it approaches emancipatory and 

transformative environmental education from the protected areas territories. 
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1. Introdução 

 A maneira como os sujeitos se relacionam com o ambiente balizará a forma 

como compreendem a sua interligação (ou não) com ele. Dentro da sociedade 

capitalista, o paradigma de separação entre ser humano e natureza é utilizado para 
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legitimar relações de dominação e destruição dos bens naturais, levando a situações de 

exploração da natureza, incluindo os seres humanos (HARVEY, 2011). 

Portanto, é necessária uma reorientação da atuação humana em sua relação com 

a natureza, para uma transformação dessas relações de dominação e exploração. A 

reflexão sobre essas práticas em um contexto marcado pela crise ambiental
1
 envolve 

uma necessária articulação com a produção de sentidos pela a educação ambiental 

(GUIMARÃES 2004a; CARVALHO 2004), tendo em vista a compreensão do humano, 

enquanto elemento constituinte da natureza, que com ela e por meio dela se desenvolve 

e se (re)afirma (FREIRE, 1983).  

 Dentre as estratégias atuais no enfrentamento da problemática ambiental
2
, a 

criação de unidades de conservação da natureza (UC) tem funcionado como um 

instrumento importante na conservação de áreas e bens naturais e suas funções 

ecossistêmicas, assim como representam áreas importantes para a manutenção da 

diversidade sociocultural (SAÍSSE, 2011). Ao se pensar a gestão ambiental pública 

desses espaços é importante tomar como premissa estruturante que sua realização 

acontece em territórios
3
. Com isso, a educação no processo de gestão ambiental se 

insere na concepção de educação ambiental crítica, que toma o espaço da gestão 

ambiental pública como ponto de partida para organização de processos de ensino-

aprendizagem, construídos com os sujeitos nele envolvidos (QUINTAS, 2009). A 

educação ambiental em UC, ao trabalhar e instigar questões a respeito dos significados 

daqueles espaços e da importância da participação da sociedade na promoção de sua 

efetividade, contribui na busca por um olhar crítico, a participação social e ações 

transformadoras (WITT, 2013).   

 A proposta desse trabalho é discutir teoricamente a educação ambiental em 

unidades de conservação, tendo em vista o contexto histórico de criação e gestão desses 

espaços públicos integrantes de territórios instituídos. O referencial teórico que 

embasará essa reflexão é a Educação Ambiental crítica (LOUREIRO, 2006; QUINTAS, 

2009; CARVALHO, 2004; GUIMARÃES, 2004a), e  os Conflitos (ASCLEARD, 2004 

e LOUREIRO, 2006).  

 Em termos de metodologia para o desenvolvimento deste ensaio teórico foi 

realizado um levantamento bibliográfico de obras que abordam essas temáticas, bem 

como leitura e análise de dados secundários. Além disso, como fontes de pesquisa 

foram analisadas políticas públicas nacionais e instrumentos legais de gestão 

relacionadas a unidades de conservação e educação ambiental, como o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (BRASIL, 2000), Plano Estratégico Nacional de 

Áreas Protegidas (BRASIL, 2006), Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 

Ambiental no SNUC (BRASIL, 2010).  

 Consideram-se como resultados preliminares da pesquisa a compilação do 

levantamento realizado e a construção de uma síntese. Inicialmente, o artigo apresenta 

uma reflexão inicial sobre interfaces que envolvem a relação sociedade-natureza, tendo 

em vista o atual modelo de desenvolvimento e o modo como a gestão de espaços 

naturais historicamente se estabeleceu no âmbito da conservação da biodiversidade 
                                                           
1 Segundo Layrargues (2002, p.10): “a crise ambiental é um dilema civilizacional do sistema capitalista”.  

 
2 O ambiente é uma síntese de relações sociais com a natureza, o social é uma construção intrínseca. Exprime uma 

totalidade que só se concretiza à medida que é preenchida pelos sujeitos individuais e coletivos com suas visões de 

mundo (LOUREIRO, 2012; GONÇALVES, 2000).  

 
3
 “O território é o chão e mais a população, isto é uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 

pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele 

influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender que está falando em território usado, utilizado por 

uma população” (SANTOS, 2003, p 47).  
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(igualmente fundado na cisão sociedade-natureza). Em segundo lugar, analisa também, 

a macro-tendência crítica da educação ambiental e sua relação com os modelos de 

criação e gestão UC. Por fim, este artigo sugere um ensaio sobre possibilidades 

pedagógicas no caminho da educação ambiental emancipatória e transformadora a partir 

dos territórios das UC. 

 

2. Relação Sociedade-Natureza 

O debate acerca das questões ligadas à natureza está presente no mundo 

moderno, nos espaços públicos de discussão e decisão política, na escola e na mídia. 

Temas como: preservação, conservação, esgotamento dos recursos naturais e o 

desenvolvimento de uma economia e modo de vida “sustentáveis” são cada vez mais 

presentes (WITT, 2013). Nesse contexto é importante aprofundar a discussão sobre o 

real significado da natureza presente nos debates, o seu sentido para a vida humana, a 

responsabilidade pelo atual cenário ambiental e a desigualdade socioeconômica de 

quem é afetado com as consequências nesse cenário.  

Nesse caminho, Loureiro (2004a) afirma que a disjunção natureza-sociedade é 

reforçada pelo modelo de desenvolvimento em curso, realimentada com base no 

capitalismo, que sedimenta a falsa dicotomia nessa relação, transformando em recurso e 

negligenciando a indissociável conexão entre natureza e cultura. Com isso, a 

consolidação de um modo de produção baseado no uso descomedido dos bens naturais e 

na geração e manutenção de desigualdades sociais foi fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade capitalista.  

 As consequências que derivam desse modo de produção e consumo 

exploratórios não são sentidas da mesma forma por todos os segmentos da sociedade. 

Enquanto a vida é ser transformada em mercadoria para fins de acumulação de riqueza 

material, impondo a desigualdade social, torna-se aceitável que condições indignas de 

vida e a restrição no acesso a bens básicos de sobrevivência sejam impostos a uma 

parcela considerável da população mundial, para garantir o bem-estar de poucos. Esses 

quadros caracterizam a injustiça ambiental e são cada vez mais frequentes, em que as 

minorias e populações em situação de vulnerabilidade social são as que mais sofrem as 

consequências da degradação ambiental (ACSELRAD et al., 2009). Assim, não há 

como desvincular a discussão ambiental da análise crítica e histórica acerca do modelo 

civilizatório atual (RODRIGUES & GUIMARÃES, 2011). 

 Foi essa crise na relação entre sociedade e natureza que potencializou a 

emergência da educação ambiental (GUIMARÃES, 2004b). Inicialmente, predominou 

na educação ambiental um olhar voltado para a dinâmica da natureza, mas não é 

possível delimitar o momento fundacional a partir do qual se expressou a percepção das 

distintas correntes político-pedagógicas na Educação Ambiental. Mas o debate sobre o 

tema revela que, por volta do início dos anos 90, essa constatação começa a se explicitar 

nos discursos manifestos nesse campo (LAYARGUES & LIMA, 2011).  

3. Educação ambiental na perspectiva crítica  

 No contexto de busca por outra realidade sobressai a educação ambiental, 

podendo contribuir significativamente no enfrentamento da crise ambiental atual 

(GUIMARÃES, 2006). Para isso, a ação educativa deve ser transformadora na formação 

dos sujeitos contemporâneos (CARVALHO 2004). Para Guimarães (2004a), é essencial 

que a formação desses sujeitos seja para a construção de uma nova ética na relação com 

o planeta, com os indivíduos tornando-se sujeitos de sua própria história, renovando o 

sentido da subjetividade no seu cotidiano, apropriando-se de suas formas de expressão e 

construindo cidadania. 
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Nesse processo tão importante devido as sua complexidade, é importante refletir 

sobre o papel e as visões da educação ambiental, procurando compreender seus 

significados. Esse entendimento passa pela reflexão da atribuição “ambiental” à 

educação, que recebe múltiplas interpretações para o seu sentido. Considerando o 

contexto histórico e a conjuntura social em que surge a educação ambiental, 

principalmente no Brasil e América do Sul, Carvalho (2002) defende que o atributo 

“ambiental” não pode ser um qualificador neutro, visto apenas como mais uma questão 

a ser equacionada pela lógica científica, mas, sobretudo, como um valor crítico do modo 

de vida dominante, em torno do qual tem se organizado um importante debate acerca de 

novos valores éticos, políticos e existenciais que deveriam reorientar a vida individual e 

coletiva. 

Nesse caminho, Carvalho (2011) apresenta o ambiente não como sinônimo de 

natureza intocada, mas como um campo de interações entre a cultura, a sociedade e a 

base física e biológica dos processos vitais, no qual todos os termos dessa relação se 

modificam dinâmica e mutuamente. Ao encontro dessa ideia, Lisboa (2012 p.101) 

conclui “o ambiente, portanto, também somos nós: ele continua (é contínuo) em cada 

um de nós”.  

Com isso, não se pode considerar uma única visão de educação ambiental, como 

explica Carvalho (2004, p.15): “a educação ambiental tem sido categorizada de várias 

formas: popular, crítica, política, comunitária, formal, não formal, para o 

desenvolvimento sustentável, conservacionista, socioambiental, ao ar livre, para solução 

de problemas entre tantas outras”.  

Nesse trabalho consideramos como referencial teórico a perspectiva crítica no 

campo da educação ambiental, que busca contribuir para uma mudança de paradigmas 

para a formação de indivíduos e grupos sociais capazes de identificar, problematizar e 

agir em relação às questões socioambientais. Essa tomada de posição de 

responsabilidade pelo mundo supõe a responsabilidade consigo próprio, com os outros e 

com o ambiente, sem hierarquizar estas dimensões da ação humana. Para 

transformações mais éticas e profundas são importantes os processos envolvendo 

questionamentos quanto às formas de desenvolvimento e aos tipos de sociedade 

almejada (CARVALHO, 2004).  

Dentro da concepção da Educação Ambiental Crítica, Guimarães (2004a) 

propõe: 
[…] uma compreensão (complexa) do real se instrumentalize os atores sociais 

para intervir nessa realidade. Mas apenas o desvelamento não resulta 

automaticamente numa ação diferenciada, é necessária a práxis, em que a 

reflexão subsidie uma prática criativa e essa prática dê elementos para uma 

reflexão e construção de uma nova compreensão de mundo. Mas esse não é um 

processo individual, mas que o indivíduo vivencia na relação com o coletivo 

em um exercício de cidadania. (GUIMARÃES 2004a, p. 29). 

Sob o enfoque crítico, a educação ambiental é definida, ainda segundo Loureiro 

(2006): 
[…] a partir de uma matriz que vê a educação como elemento de transformação 

social inspirada no diálogo, no exercício da cidadania, no fortalecimento dos 

sujeitos, na superação das formas de dominação capitalistas e na compreensão 

do mundo em sua complexidade e da vida em sua totalidade. (LOUREIRO 

2006, p. 23-24)  

 Essa tendência traz então uma abordagem pedagógica que problematiza os 

contextos societários em sua interface com a natureza. Por essa perspectiva não é 

possível conceber os problemas ambientais dissociados dos conflitos sociais; afinal, a 
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crise ambiental não expressa problemas da natureza, mas problemas que se manifestam 

na natureza (LOUREIRO & LAYRARGUES, 2013).  

4. Unidades de conservação: uma breve contextualização 
 No âmbito dos conflitos

4
, a problemática da conservação da natureza vem se 

configurando como mais um campo de disputas e embates entre distintas práticas e 

discursos acerca do significado e da implementação dessa ação. À medida que as 

condições de degradação do ambiente se agravaram e uma crise ecológica começou a 

ser identificada, a biodiversidade adquiriu maior importância no cenário internacional e 

tornou-se alvo de disputas (HACON & LOUREIRO, 2011). 

 Partindo-se da visão racionalista desenvolvida no mundo ocidental, que atribui a 

primazia à separação entre humano e não-humano anteriormente discutida, constrói-se, 

em especial a partir do século XIX, no seio das sociedades industrializadas, uma ideia 

de natureza selvagem, que seria aquela intocada pelo homem, onde o ser humano não se 

faz (ou não deveria se fazer) presente. As sociedades urbano-industriais passaram a 

sofrer com os efeitos de tal processo, com a poluição das águas, do ar, dos solos. A 

natureza, apartada da vida humana e concebida dentro de uma visão idílica, era tida 

então como o local de refúgio, de apreciação, de reflexão, de isolamento espiritual. E é 

dentro da perspectiva da natureza intocada que se dará início à prática de definição de 

áreas protegidas, tidas como áreas de riqueza de biodiversidade de ecossistemas e de 

belezas naturais cênicas que serviriam para motivar sentimentos de admiração da 

natureza (DIEGUES, 1996). 

 Tal perspectiva de dissociação sociedade-natureza é atualmente refutada no 

âmbito da perspectiva crítica, com base em preceitos de uma pedagogia libertadora, que 

entende o ser humano inserido no ambiente e em relação com ele:  
O ambiente não é o espaço natural independente da ação social, mas o resultado 

de interações múltiplas e complexas, mutáveis e dinâmicas, limitadas em 

recortes espaço-temporais que permitem a construção do sentido de localidade, 

territorialidade, identidade, pertencimento e de contextualização para os sujeitos 

individuais e coletivos. (LOUREIRO, 2004b, p. 42). 

Uma dessas interações da ação social com o espaço natural levou à demarcação 

e à definição de áreas específicas para a proteção da natureza. No Brasil, o processo de 

criação e implantação de UC é recente e se consolida por influência evidente da corrente 

de pensamento associada à biologia da conservação e dos pressupostos que orientaram o 

modelo de parques nacionais nos Estados Unidos, como Yellowstone, criado em 1872 

(IRVING et al, 2013). O contexto histórico de proteção da natureza no país tem início, 

efetivamente, apenas a partir da década de 30, quando se inicia a transição de um país 

dominado pelas elites rurais, em vias de urbanização e industrialização (Cunha e 

Coelho, apud Medeiros, 2006). Nessa década foram estabelecidos os primeiros 

dispositivos legais que dariam, futuramente, suporte à criação de áreas protegidas 

envolvendo, por exemplo, o Código Florestal.  

A criação de unidades de conservação não acompanhou uma distribuição 

regional ou ecossistêmica equilibrada e, por muito tempo, os critérios para escolha 

dessas áreas estiveram orientados, prioritariamente, pelas suas características de beleza 

cênica excepcional, facilidade de acesso e possibilidade de visitação em grande escala 

(ROCHA et al, 2012 apud IRVING, 2013). 

                                                           
4
 O conflito envolve grupos sociais com modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo 

origem quando pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas sociais de apropriação do meio ameaçada 

pelos impactos indesejáveis decorrentes das práticas de outros grupos. O conflito refere-se a uma condição inerente à 

cultura, à possibilidade humana de interpretar o mundo e criar posicionamentos distintos. (Acselrad, 2004; Loureiro, 

2006). 
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 A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC) (BRASIL, 2000), responsável por estabelecer critérios e 

normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação (UC). Esta 

lei tem como um dos seus objetivos promover a utilização dos princípios e práticas de 

conservação da natureza no processo de desenvolvimento, sendo a conservação da 

natureza definida como: 
o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, 

a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação 

do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em 

bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de 

satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 

garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral (Art. 2º, inciso II 

BRASIL, 2000). 

 Mesmo que ainda com certos problemas e questões a serem revistas, esse 

sistema procura incorporar a importância da presença humana ao propor a criação de 

dois tipos de unidades: as de proteção integral e as de uso sustentável, dentre os quais se 

encontram distintas categorias destinadas a fins diversificados. Nas UC de uso 

sustentável é permitida a realização de manejo sustentável de recursos naturais por 

populações tradicionais habitantes da área. Contudo, a ideia de santuários naturais 

permanece. Dentre as UC de proteção integral na categoria dos parques, a presença 

humana é permitida para atividades de educação e interpretação ambiental, recreação 

em contato com a natureza e de turismo ecológico (Art.11, BRASIL, 2000). Existe um 

desbalanço histórico nessa divisão. Seguindo Yellowstone, as primeiras UCs do Brasil 

foram de proteção integral. As de uso sustentável são muito mais recentes e decorrem 

da apropriação, pelo estado, da crítica às UCs de proteção integral. 

Mais recentemente, por meio de Instrução Normativa n° 26 /2012, o ICMBio 

regrou os usos diretos em UCs de proteção integral para as populações tradicionais, 

garantindo sua permanência no território protegido, e corroborando a contradição entre 

a proteção integral e o uso sustentável como elementos opostos dentre os quais se 

encontram distintas categorias destinadas a fins diversificados. 

As Unidades de Conservação são, ao mesmo tempo, territórios de conservação, 

territórios de vida, territórios de produção e territórios de pesquisa acadêmica, entre 

outros (COELHO, CUNHA e MONTEIRO, 2009 apud QUEIROZ, 2011). Neste 

sentido, a criação de espaços especialmente protegidos impõe mudanças nos padrões de 

utilização dos bens naturais, afetando o modo de vida de uma dada localidade, em nome 

da conservação. A criação desses espaços é acompanhada por conflitos de usos e modos 

de apropriação do território, onde existem possiveis disputas de interesse e 

contraposição de perspectivas que deixam transparecer a distribuição desigual dos 

benefícios associados à conservação da natureza. 

 Nesse caminho, o Ministério Público Federal em 2014 elaborou um manual com 

o desenvolvimento de alternativas de atuação para o acompanhamento dos processos de 

criação, de implantação e de gestão de Unidades de Conservação federais em todo 

território nacional, especificamente naquelas onde haja presença de povos e 

comunidades tradicionais. Visando apoiar a condução de procedimentos em que se 

verifique o enfrentamento do desafio da compatibilização de direitos, esse documento 

ressalta a importância da consideração da caracterização dos aspectos socioeconômicos 

e identificação dos conflitos envolvidos, incluindo os municípios onde a Unidade está 

inserida, ao menos em nível geral, com vistas à contextualização no cenário regional 

(BRASIL, 2014).  

 

5. Educação Ambiental na gestão pública de Unidades de Conservação 
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 O SNUC, além da proteção, da conservação da biodiversidade e do uso 

sustentável de recursos naturais, também elenca dentre os seus objetivos “favorecer 

condições e promover a educação e interpretação ambiental” nos espaços de 

determinados tipos de áreas protegidas (Art. 4º, inciso XII), apresentando também entre 

suas diretrizes a importância de se assegurar “a participação efetiva das populações 

locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação” (Art. 5º, inciso 

III). Da mesma maneira, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), 

instituído pelo Decreto Nº.5758/2006, prevê dentre seus princípios a valorização de 

aspectos socioculturais relacionados à conservação da natureza e a articulação da gestão 

dessas áreas com “diferentes segmentos da sociedade” (BRASIL, 2006). Entre seus 

objetivos figuram também o fortalecimento da “comunicação, educação e sensibilização 

pública para a participação e controle social sobre o SNUC”, e a implementação de uma 

“estratégia nacional de educação ambiental, formação e qualificação para participação e 

controle social sobre as unidades de conservação” (BRASIL, 2006).  

 A definição da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental no 

SNUC (ENCEA), em 2010, reforçou ainda a relevância da educação ambiental em 

espaços protegidos. Esta se apresenta como uma estratégia com princípios, diretrizes, 

objetivos e propostas de ações necessárias à formulação e execução de políticas 

públicas, programas e atividades de Educação Ambiental e Comunicação voltadas ao 

(re)conhecimento, valorização, criação, implementação, gestão e proteção das Unidades 

de Conservação de todas as categorias previstas no SNUC (BRASIL, 2010).  

 Seguindo essa definição das UCs também como espaços educativos, diversos 

têm sido os enfoques da educação ambiental desenvolvida nessas áreas. No entanto, 

muitas vezes as práticas educativas acabam enfatizando a dimensão biológica associada 

a esses locais, sob uma perspectiva puramente conservacionista (WITT, 2013), opondo-

se à participação, à compreensão crítica do contexto socioambiental em que a unidade 

está inserida, e à atuação cidadã. Junto a isso, de acordo com Loureiro (2006), é comum 

em UCs utilizar-se da educação ambiental para impor “condutas vistas como corretas 

pelas instituições governamentais de meio ambiente” (p. 27). 

 Para Loureiro e Cunha (2008), a visão de UC apresentada pelo SNUC não é 

suficientemente abrangente, excluindo a dimensão social do processo:  
A concepção, os critérios e as normas que instituem as Unidades de 

Conservação, ao as definir enquanto “espaço territorial e seus recursos 

ambientais [...] com características naturais relevantes” (BRASIL, 2000), negam 

que haja interação entre grupos sociais no espaço protegido. Por isso mesmo, as 

comunidades localizadas no entorno das UCs, ou mesmo no seu interior, foram 

frequentemente excluídas de sua gestão e ainda são direta ou indiretamente 

atingidas pelas restrições de usos que lhes são impostas (LOUREIRO e CUNHA 

(2008, p. 246-247). 

 Essa participação da comunidade no delineamento, definição e gestão das áreas 

assume um papel fundamental, não só para a conservação da biodiversidade, como 

também para a manutenção e expressão da cultura de comunidades humanas associadas. 

 Por explicitar as contradições da ordem social vigente, o espaço da gestão 

ambiental pública proporciona elementos de reflexão e ação essenciais para a 

organização e realização do ato pedagógico (QUINTAS, 2009). Acrescenta-se que essa 

educação em contato direto com a natureza pode possibilitar um maior envolvimento da 

sociedade com as questões socioambientais, considerando-se que as UC abrigam 

motivações e interesses que despertam para uma formação cidadã, com capacidade de 

estabelecer uma nova dinâmica socioambiental (QUEIROZ, 2013). 

Assim, ao se abordar a temática da educação ambiental em UC, a educação no 

processo de gestão ambiental assume papel importante que deve ser integrado no 
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presente ensaio crítico. Essa educação no processo de gestão ambiental configura-se 

como um processo educativo que “busca criar condições para a participação individual e 

coletiva nos processos decisórios sobre o acesso e uso dos recursos ambientais no 

Brasil” (SAISSE, 2011, p. 185). Nesse contexto, a participação é tida como um 

processo construído, consolidado na prática e sob certas condições, dado que ser 

participativo não é uma “habilidade nata” do indivíduo, mas elaborada na ação social. 

Além disso, a educação para a gestão deve considerar as assimetrias existentes entre 

grupos sociais (QUINTAS, 2009). 

 

6. Considerações Finais: Educação Ambiental Crítica, Transformadora e 

Emancipatória em Unidades de Conservação 

 Procurando alternativas e novas formas de atuação para as ações de educação 

ambiental em unidades de conservação, a perspectiva crítica, transformadora e 

emancipatória, traz elementos importantes na construção de propostas nos espaços da 

gestão de UC e para além destes.  

 Indo além de uma ótica puramente comportamentalista de educação ambiental, 

focada somente no indivíduo, a EA emancipatória e transformadora, traz a perspectiva 

de educação dialógica, pautada na busca por uma nova ética nas relações sociedade–

natureza, fundada na superação de relações de expropriação e dominação. Esta 

tendência mostra-se como processo fundamental tanto para o desenvolvimento de uma 

política de gestão participativa em UC, quanto para a promoção e realização de ações 

educativas no território. Tendo como objetivo “a construção de valores, conceitos, 

habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação 

lúcida e responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente” 

(LOUREIRO, 2005, p.69). 

 A educação ambiental crítica tem objetivos que vão ao encontro da busca pelo 

desvelar dos conflitos na criação implantação e gestão de UC, como parte do processo 

de aprendizado e atuação cidadã, considerando que tais conflitos devam ser analisados 

simultaneamente nos espaços de apropriação material e simbólica dos recursos do 

território. Deve-se caminhar em busca de uma gestão integradora que possibilite a 

proteção socioambiental e cultural dos interesses e valores das comunidades, sendo elas 

consideradas como parte integrante e nãoà margem dos benefícios da conservação, 

sendo a UC uma forte representante dos interesses territoriais frente à crise ambiental e 

aos conflitos inerentes do atual modo de produção (ACSELRAD, 2004). 

 No escopo dessa discussão a EA crítica transformadora, ao afirmar-se dentro do 

campo crítico, pauta-se em princípios da educação libertadora proposta por Paulo 

Freire. Segundo o autor, o processo educativo se dá em conjunto, na coletividade e na 

interlocução com o(s) outro(s); os seres humanos não se educam sozinhos, mas na sua 

interação com o mundo, conscientizando-se e construindo um olhar crítico (FREIRE, 

1983).  

 O processo educativo pressupõe uma práxis crítica e transformadora, que impele 

os sujeitos na construção de um novo paradigma, em que humanidade e natureza sejam 

entendidas em sua unidade, e não de forma fragmentada. Em termos de educação 

ambiental em unidades de conservação, é preciso pensar na criação, implantação e 

gestão integradas com o território, levando-se em consideração o contexto de influência 

do atual modelo de desenvolvimento socioeconômico. Reconhecendo seu potencial 

educador no âmbito dos conflitos, as áreas protegidas são espaços de desenvolvimento 

da participação cidadã nos processos decisórios da gestão ambiental pública. 
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