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O presente trabalho considera a importância da prática da educação ambiental e indaga como ela se
concretiza nas unidades de conservação (UCs). Trata-se de estudo qualitativo que busca- levantar a
produção escrita sobre educação ambiental em UCs nos últimos 10 anos. Os artigos encontrados
tratam de aspectos distintos, que vão desde a divulgação de informações por meio de planos
pedagógicos, até processos educativos para a gestão democrática de UCs, passando por reflexões
teóricas acerca do potencial da educação ambiental nestes espaços, percepção de visitantes e análise
das tendências das atividades realizadas. Os resultados desta pesquisa evidenciam que a educação
ambiental como objetivo das UCs se apresenta com uma diversidade de possibilidades, demandas e
dificuldades a serem superadas.
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Introdução

Na contemporaneidade, urge a necessidade de uma abordagem ambiental da educação, para
discussão que possibilite uma sociedade sustentável. Considerando-se o cenário atual de mudanças
climáticas globais e degradação ambiental generalizada, o estabelecimento de espaços territoriais
especialmente protegidos torna-se muito importante para a manutenção da vida no planeta
(MARQUES, 2016). Entretanto, num mundo onde diferentes interesses e modos de vida coexistem,
tal desafio torna-se bastante complexo. As dificuldades e as possiblidades de manter unidades de
conservação da natureza associadas à conservação dos modos de vida das pessoas, assim como a
importância e indissociabilidade dessa conservação têm sido discutidas por diferentes autores
(DIEGUES, 1996; ROZZI, 2013)

É fato que o estabelecimento de Unidades de Conservação (UC) de proteção integral, que
concretizam propósitos preservacionistas (RAFFESTIN, 1993), têm gerado uma série de conflitos
com a população que sofre desapropriação no momento da criação da UC, mas também gera uma
série de outros conflitos com moradores do entorno e visitantes (DIEGUES, 1996). Neste sentido,
têm sido criadas UCs de uso sustentável, com uma proposta mais próxima dos propósitos
conservacionistas, mas as UCs de proteção integral ainda têm um lugar importante na conservação
ambiental, especialmente no atual cenário de degradação, mudanças climáticas e crescente extinção
de espécies (MARQUES, 2016). Neste sentido, é importante lidar com os conflitos decorrentes da
restrição do uso do solo e dos recursos ali contidos, o que torna imprescindível

Desta forma, a educação ambiental (EA) se apresenta como uma possibilidade de aproximação entre
as pessoas e as UCs.

Educação ambiental é uma perspectiva que se inscreve e se dinamiza na
própria educação, formada nas relações estabelecidas entre as múltiplas
tendências pedagógicas e do ambientalismo, que têm no “ambiente” e na
“natureza” categorias centrais e identitárias. Neste posicionamento, a
adjetivação “ambiental” se justifica tão somente à medida que serve para
destacar dimensões “esquecidas” historicamente pelo fazer educativo, no que
se refere ao entendimento da vida e da natureza, e para revelar ou denunciar
as dicotomias da modernidade capitalista e do paradigma analítico-linear,
não-dialético, que separa: atividade econômica, ou outra, da totalidade social;
sociedade e natureza; mente e corpo; matéria e espírito, razão e emoção etc.
(LOUREIRO, 2004, p.149)

Neste sentido, o presente artigo destaca a necessidade de compilar a produção científica acerca de
iniciativas de EA associadas às UCs ao longo dos últimos dez anos. O texto está organizado em
quatro partes, além da introdução, onde se apresenta primeiramente o referencial teórico acerca da
EA e das UCs no Brasil, seguido da descrição do percurso metodológico e dos resultados e sua
discussão. Por fim, concluímos o texto com algumas considerações acerca dos resultados.

Educação ambiental e as unidades de conservação (UC)

Na atualidade a educação ambiental figura como alternativa de descortino, embora não seja o único
meio de resguardo do ambiente (LOUREIRO, 2004). Destacamos que o processo de sensibilização
pode contribuir para a formação de sujeitos críticos e conscientes em relação aos problemas
ambientais (REIGOTA, XXXX). Este processo, tem que ver com a própria cidadania e envolve
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conhecimentos e formação política, assim como o entendimento do efeito dos interesses econômicos
e sua relação/influência sobre a conservação da natureza, logo é preciso repensar de modo crítico
interesses pessoais ou coletivos e suas possíveis relações com os meios de produção capitalistas
(LEFF, 1998).

No Brasil, em particular as políticas nacionais de educação ambiental instituídas na lei nº 9795 de 27
de abril de 1999 definem a educação ambiental como:

[...]os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial
a qualidade de vida e sustentabilidade”. (LEI N.º 9795, BRASIL, 1999)

Segundo Reigota (2007), há um consenso na comunidade internacional de que a EA deve estar
presente em todos os lugares que educam o cidadão. Além da abordagem política, trazida por este
autor há também a abordagem econômica trazida por outros autores como Enrique Leff (1998) e
Sauvé, para quem a EA “integra uma verdadeira educação econômica: não se trata de “gestão do
meio ambiente”, antes, porém, da “gestão” de nossas próprias condutas individuais e coletivas com
respeito aos recursos vitais extraídos deste meio” (SAUVÉ, 2005, p.317). Para esta autora a EA não
é somente uma “ferramenta” para a resolução de problemas ou de gestão do meio ambiente, mas está
na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que vivemos, com essa
“casa de vida” compartilhada, reforçando as possiblidades de contribuição para a sustentabilidade
das UCs.

No que tange o espaço onde a EA se dá, uma variedade de possibilidades se apresenta, ainda que a
escola seja um lugar privilegiado. Entretanto, é importante destacar que cada espaço possui um
conjunto de características próprias, o que contribui para diversidade, criatividade e abordagens das
práticas de educação ambiental. Neste sentido, as UCs destacam-se como espaço de sensibilização e
rica vivência prática para este tipo de atividade.

Deste modo, os propósitos da EA se relacionam diretamente com os propósitos das Unidades de
Conservação dado que estas têm a própria educação ambiental como um de seus objetivos, assim
como do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) como um todo (BRASIL, 2000).
Neste estudo consideramos as definições trazidas pela LEI 9.985/2000, que institui o SNUC:

I - Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam
garantias adequadas de proteção;

II - Conservação da natureza: 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 gera. (BRASIL, 2000)

A criação de unidade de conservação, como território normado (JÚNIOR, 2004) tornar-se
importante, em vista da relação indissociável do homem com a natureza, que constitui uma relação
de causa-efeito contínua e recíproca. Cabe saber que são diversas as modalidades de Unidades de
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Conservação, existindo dois grandes grupos a saber: UCs de proteção integral e UCs de uso
sustentável. De acordo com a LEI 9.985/2000 modalidades de unidades pertencentes aos dois grupos
relacionam-se com a educação ambiental.

Neste sentido, o documento “Sistema Nacional de Unidades de Conservação”, finalizado em 2011 e
publicado pelo Ministério do Meio Ambiente[i] considerou que apropriação das unidades de
conservação pela sociedade constitui importante elemento para a sustentabilidade dessas áreas. O
referido documento lembra que o apoio público legitima a importância da existência desses espaços e
exerce efeito direto na adoção de diferentes condutas e políticas em relação ao meio ambiente.
Assim, a visitação em UCs é uma forma de aproximar a sociedade e despertar o seu interesse sobre a
conservação do meio ambiente, pois é uma oportunidade para a recreação e o aprendizado em
contato com a natureza.

Em documento mais recente sobre a EA em UCs de modo particular, encontramos que:

A educação ambiental direcionada aos grupos sociais que convivem
diretamente com a realidade das unidades de conservação, sejam estes os
vizinhos, moradores, usuários ou beneficiários desses territórios protegidos,
é uma estratégia essencial para o engajamento da sociedade na desafiadora
tarefa de conservar as diversidades natural, cultural e histórica desses
territórios. [...] (BRASIL, 2016, p.10)

Segundo o MMA de um modo geral, as ações de educação ambiental nas UCs têm por objetivo a
mudança de atitude dos indivíduos em relação ao espaço protegido, contribuindo para a construção
de novos conhecimentos e valores necessários à conservação da biodiversidade e ao
desenvolvimento socioambiental.

No que diz respeito à educação formal, de modo específico, embora se proponha como tema
transversal na educação, a EA é frequentemente associada ao ensino das ciências naturais. Desta
forma, é possível que mudanças na abordagem dos conteúdos das ciências afetam a educação
ambiental e vice-versa. Neste sentido, notamos que três décadas atrás, Arroyo (1988) já levantava
questionamentos sobre os métodos de ensino da ciência nas escolas criticando o modo de abordagem
adotado pelos profissionais da educação demonstrando um modelo de mudança conceitual que se
baseava em um ensino lógico e demonstrativo de forma em que os discentes transformem e
modifiquem as concepções acerca do conteúdo estudado. Contudo o autor questiona: Por onde
avançar no ensino de ciências? Com isso afirmou que:

Em outros termos, não se pode refletir acerca do ensino de ciências apenas
pedagogicamente ou como se fosse um processo meramente pedagógico, nem
sequer epistemológico ou da psicologia cognitiva, nem sequer como uma
busca de diálogo respeitoso entre o saber científico acumulado pelo educando
e o saber científico acumulado e sistematizado historicamente. (Arroyo, 1988
p. 3).

O autor retoma seu pensamento crítico levando a refletir sobre as diversas concepções de ensino,
demonstrando que as escolas com tendências capitalistas objetivam o processo de formação voltado
para o mercado de trabalho, excluindo no geral a fonte de conhecimento em ciências humanas
influenciando o processo de formação social, histórico e político.

Neste mesmo sentido Reigota (2017), ao tratar de EA também discute a ineficácia do processo de
formação de maneira individual, dado que a educação ambiental mira na integração e
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multidisciplinaridade de forma a encontrar soluções relativas aos problemas ambientais. Tal qual
Mousinho (2003) afirma que a educação é um processo que busca “despertar a preocupação
individual e coletiva para a questão ambiental (...) contribuindo para o desenvolvimento de uma
consciência crítica e estimulando o enfrentamento das questões ambientais e sociais” (MOUSINHO,
2003. p. 350). Além disso, para ele a EA desenvolve-se “num contexto de complexidade, procurando
trabalhar não apenas a mudança cultural, mas também a transformação social, assumindo a crise
ambiental como uma questão ética e política” (MOUSINHO, 2003. p.350).

Perante a contingência apresentada o presente estudo considera a educação ambiental e a necessidade
da aproximação do ser humano com os diferentes espaços, dentre os quais destacamos as unidades de
conservação.

Metodologia

O estudo caracteriza-se por uma revisão bibliográfica sistemática. De acordo com Conforto (2011)
tal metodologia se caracteriza por um método científico para busca e análise de artigos de uma
determinada área da ciência a fim de compreender o “estado da arte” do assunto pesquisado. Foram
seguidas das orientações de Levy e Ellis (2006) apud Conforto (2011) para a execução do processo
em que buscamos as informações, processamos os dados e apresentamos os resultados.

Para identificar os artigos acerca do tema proposto neste estudo, foram feitas buscas na plataforma de
periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), uma base
multidisciplinar que reúne teses e dissertações brasileiras no mês de dezembro de 2018, por meio de
diferentes combinações dos termos de busca: unidades de conservação, parque, educação e escola. O
processo para a inclusão e exclusão dos artigos nesta revisão considerou somente artigos revisados
por pares, publicados no idioma português, entre os anos de 2008 e 2018. Os artigos resultantes das
buscas foram triados a partir da leitura dos títulos e resumos, descartando-se dos textos que não são
ligados diretamente à temática desejada deste trabalho. Para seleção de dados dos artigos utilizou-se
um quadro de revisão sistemática, como instrumento, contendo como categorias os termos de busca,
referência completa por ano de publicação, objeto de estudo, problema de pesquisa, objetivo geral,
referencial teórico, hipóteses, metodologia, principais resultados e observações
(destaques/particularidades).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dentre os dezessete artigos encontrados na primeira busca, sete foram selecionamos para a análise
pormenorizada. Estes artigos tratam de aspectos distintos no que diz respeito à relação entre
processos educativos e unidades de conservação, que vão desde a divulgação de informações por
meio de plano pedagógico, até processos educativos para a gestão democrática de unidades de
conservação, passando por reflexões teóricas acerca do potencial da educação ambiental nestes
espaços, percepção de visitantes e análise das tendências das atividades realizadas.

Santos et al (2013) destacam a importância da EA para a dissolução de conflitos entre as unidades de
conservação e comunidades tradicionais e áreas de recreação existentes no entorno dessas unidades.
Em seu trabalho, os autores revelam que muitos indivíduos não apresentam conhecimento suficiente
de formas sobre o resguardo do ambiente e eventualmente atuam produzindo pressão por exploração
de recursos naturais e acabam ameaçando a proteção da biodiversidade, dessa forma a educação
ambiental assume um papel de sensibilização na comunidade estimulando novos hábitos e mudanças
de forma a promover a conservação ecológica. Ainda que, nestes espaços a biodiversidade seja
protegida por meio de instrumentos legais, no Brasil frequentemente as UCs não conseguem atingir
seus objetivos. De modo particular, o território analisado neste trabalho apresenta inúmera
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dificuldades de fazer valer seus objetivos de conservação dos seus recursos naturais, sendo estas
dificuldades potencializadas devido ao fato do espaço das UC está inserido no ambiente urbano.

Ao que se refere ao território expresso na pesquisa de Santos et al (2013) percebe-se a existência de
vários projetos que atuam de maneira efetiva na educação ambiental, no qual a presença do pedagogo
surge como norteador constituindo didáticas diferentes de acordo com a faixa etária, com isso
assegura que:

Várias instituições têm promovido e aplicado a Educação Ambiental em suas
diferentes abordagens na APA Morro do Urubu, com o intuito de diminuir o
problema socioambiental, porém estas não atingem resultados satisfatórios.
Conclui-se que as Ações de Educação Ambiental na APA Morro do Urubu
estão presentes, mas ainda são incipientes, pois se observou que o maior foco
dessas ações é o Parque da Cidade, local esse inserido na APA, sendo que sua
área engloba uma grande população que vai além dos arredores do Parque, e
que também necessita ser sensibilizada quanto à questão ambiental na qual
estão inseridas. (Santos et al 2013, p. 1)

Cerati et al (2009), por sua vez, propuseram-se à construção de um projeto em educação ambiental
dentro de um ambiente escolar, com a intenção de sensibilizar a comunidade do entorno sobre a
importância da conservação dessa área. No percurso deste trabalho científico, as pesquisadoras se
depararam com a necessidade de capacitação por parte do corpo docente, por sentirem-se
desprovidos de conhecimento acerca da biodiversidade e conservação. Para a construção do projeto
pedagógico proposto, o que resultou em um trabalho desenvolvido no território escolar, afim, de
promover a capacitação dos professores quanto à importância da biodiversidade e as consequências
de sua perda. Cerati et al (2009) mostram que:

Por meio da socialização do conhecimento científico, foram inseridas, no
cotidiano escolar, discussões sobre a importância da manutenção do Parque
Estadual das Fontes do Ipiranga, o que contribuiu não só para o
desenvolvimento socioambiental da comunidade, como também para a
melhoria da qualidade do ensino. (Cerati et al, 2009, p.383)

Cerati et al (2009) ressaltam a importância de se estabelecer políticas públicas que fomentem a
parceria entre as instituições produtoras de saber e a educação formal a fim de promover [...]
divulgação do conhecimento, atualização de professores, a melhoria da qualidade do ensino e a
conscientização da população sobre a importância da conservação da biodiversidade paulista e
brasileira. (Cerati, 2009, p.390)

Valenti et al (2015) analisaram tendências das atividades de educação ambiental realizadas nas UCs,
relacionando-as a parâmetros das três dimensões da prática educativa tais como: conhecimentos,
valores éticos e estéticos e participação política, além de identificar diferenças de abordagens em
relação a diferentes tipos de atividades e de guias. Encontrou-se nesta pesquisa a predominância da
tendência crítica da EA na maioria dos parâmetros analisados, em relação a participação política,
notou-se que vários temas poderiam ter sido abordados, contudo, foram silenciados.

Para Valenti et al (2015) a predominância da tendência crítica da EA pode estar vinculada aos
participantes das atividades, que neste caso, todos universitários e a maioria com interesse em
discutir os temas controversos dentro do parque. Contudo, os autores identificaram que essa
abordagem pode ser desenvolvida nas unidades de conservação, assumindo que a abordagem crítica
da educação ambiental é a mais apropriada para a busca das transformações socioambientais que se
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deseja, considerando que incorporar toda a complexidade das questões ambientais em atividades de
curto prazo e com públicos variáveis é bastante desafiador.

Com os resultados e discussões apresentados por Valenti et al (2015 ) e suas contribuições com o
planejamento e desenvolvimento de ações educativas nas unidades de conservação, esse trabalho
conclui que existe:

(...) grande potencial das unidades de conservação em desenvolver atividades
de educação ambiental que abordem a complexidade da conservação da
biodiversidade de forma crítica, incentivando a reflexão e ação das/os
participantes diante das questões ambientais (Valentin, 2015, p. 10).

Em outro artigo revisado, De Queiroz et al (2017) propõem compreender o trabalho de campo em
unidades de conservação através de uma estratégia pedagógica que possibilite a formação
diferenciada em educação ambiental por meio de estratégias formais e não formais, justificando que:

A educação não formal em contato direto com a natureza pode possibilitar
um maior envolvimento da sociedade com as questões socioambientais,
considerando-se que, as unidades de conservação - mais especificamente a
categoria Parque - abrigam motivações e interesses que despertam para uma
formação cidadã, com capacidade de estabelecer uma nova dinâmica
socioambiental (DE QUEIROZ E GUIMARÃES, 2017, p. 1).

De Queiroz et al (2017) consideram as potencialidades educativas em unidades de conservação,
sendo um riquíssimo ambiente educativo, capaz de ir muito além do tradicional conhecer para
preservar, para eles este território precisa ser mais valorizado uma vez que parte da experiência
empírica, da observação, da experienciação pelos sentidos dos diferentes atores que transitam por
esse território. A partir daí há a possibilidade de um olhar mais crítico, sensível e engajado, para as
diferentes questões que permeiam a vida em sociedade

Numa perspectiva diferente das anteriores, Loureiro et al (2008) contribuem com uma reflexão
relativa aos processos educativos para a gestão democrática de unidades de conservação. Os autores
acreditam que a criação de espaços democráticos, nessas áreas protegidas, é fundamental para que a
participação e o controle social estejam presentes nesse espaço de gestão que, por definição,
representa interesses em disputa. Por essa razão, apontam a educação ambiental crítica e
emancipatória, assumida na proposta de educação no processo de gestão ambiental, como um
caminho possível para quem atua na constituição dos Conselhos de Unidades de Conservação,
Segundo Loureiro et al (2008), “promovem oportunidades de articulação política e ação educativa,
de forma a estabelecer coletivamente as tomadas de decisão para gerenciar conflitos e promover a
conservação da biodiversidade nas áreas protegidas.”.

Calixto et al (2018) divulgam em sua pesquisa informações por meio de plano pedagógico, à vista
disso, importa destacar que foi elaborado, desenvolvido e avaliado, tal plano pedagógico para uma
UC, dado a intenção de aprimorar o processo de ensino-aprendizagem de alunos de uma escola
estadual com relação à conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. Observou-se que o
plano elaborado e as expectativas apresentadas pelos alunos foram atingidos. A partir da criação e
execução desse plano, os autores apontam que os alunos foram capazes de assimilar várias
informações sobre as questões ambientais, concluindo que a aplicação do plano como instrumento de
EA, é viável.

Dentro desse contexto, os autores trazem a percepção de que as UCs, são ambientes propícios e
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ideais para a construção e implementação de atividades relacionadas à EA, ainda que o foco seja a
“assimilação de informações”, abordando temas como: uso e manejo de solos e de fauna e flora em
ambientes preservados, ocupação do homem versus preservação, conservação de recursos naturais,
dentre outros, essas informações aqui compiladas é comum entre todos os artigos revisados. Esta
abordagem revela ainda uma distância de abordagens críticas, se mantendo muitas vezes no campo
das informações não atingindo a indução de:

dinâmicas sociais de início na comunidade local e posteriormente em redes
mais amplas de solidariedade promovendo a abordagem colaborativa e crítica
das realidades socioambientais e uma construção autônoma e criativa dos
problemas que se apresentam e das soluções possíveis para eles (SAUVÉ,
2005, p. 317)

Por fim, Rebouças et al (2015), apontam em seu estudo a percepção de visitantes e análise das
tendências das atividades realizadas nas UCs, o mesmo constatou que, os visitantes utilizam o espaço
para desenvolver atividades físicas ou para simples admiração paisagística, além de considerá-lo um
espaço de lazer para a família e um ambiente que transmite paz e qualidade de vida.
Independentemente do nível de escolaridade os visitantes do parque, apresentaram considerável grau
de valorização do espaço, por demonstrarem interesse em conservar os recursos naturais para
garantir a sustentabilidade do local. Constatou-se também que é de interesse dos visitantes a
participação em projetos de Educação Ambiental nas dependências do parque Dom Nivaldo Monte, a
fim de serem envolvidos em ações de conservação das espécies endêmicas de fauna e flora, além de
salvaguardar as nascentes de corpos d’água nos limites do parque, e ainda, falta de comprometimento
das autoridades para assegurar a integridade física do parque Dom Nivaldo Monte.

Aqui notamos um gargalo da EA em UCs dado que muitas vezes as atividades se dão de modo
pontual pela própria realidade destes espaços onde o público muitas vezes é composto por visitantes
esporádicos com os quais processos continuados não são possíveis. Ainda assim interessa o fato de
que eles estão motivados e abertos para as questões ambientais.

Considerações finais

A análise da produção científica sobre os aspectos distintos no que diz respeito à relação entre
processos educativos e unidade de conservação, permitiu-nos ter uma visão abrangente das temáticas
que têm direcionado os estudos sobre esta questão tão importante na atualidade, bem como das
limitações e possibilidades que lhe são inerentes. Neste sentido, cabe ressaltar que existe uma relação
de complementaridade entre os trabalhos, contudo as publicações analisam casos isolados, sendo que
alguns autores fazem análises documentais e bibliográficas, enquanto outros pesquisam situações de
modo empírico.

Das revisões realizadas, e uma forma geral, podemos reiterar a importância da educação ambiental
em espaços formais nos diversos níveis de ensino formais e não formais e da proximidade com as
unidades de conservação. Verificamos que existem conformidade entre os artigos analisados, onde
estes consideram os espaços das unidade de conservação propícios para a educação ambiental tendo
em vista os objetivos em comum, além disso, esta investigação possibilita confirmar o fato de que
muitos estudos ainda se valem, exclusivamente, de um molde de investigação centrado no problema
local de analise, na consequência, de forma segmentada e simplista.

Verificamos que ainda existem muitos desafios a serem vencidos, no sentido do desenvolvimento de
estudos e pesquisas que possam dar respostas efetivas sobre determinados problemas ambientais,
muitos deles afligem não só as unidades de conservação em áreas urbanas, mas os espaços

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/educacao_ambiental_em_unidades_de_conservacao_uma_revisao_sistem.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.9-13,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



protegidos de modo geral. Ainda que as dificuldades sejam potencializadas quando o espaço das UCs
está inserido no ambiente urbano, os usuários destes espaços e os moradores do entorno são atores
chave para sua proteção. Entretanto estas pessoas nem sempre têm conhecimento suficiente acerca da
importância da conservação, ainda que em alguns casos as UCs contem com a presença constante de
profissionais da educação. Além disso, os atores envolvidos neste território apresentam questões
particulares que demandam uma abordagem interdisciplinar que supere a assimilação de informações
e seja capaz de sensibilizar, movendo-os para a proteção destes espaços.

Assim, destacamos a importância da gestão democrática de unidades de conservação, oportunizando
a articulação política e ação educativa, de forma a estabelecer coletivamente as tomadas de decisão
para gerenciar conflitos nas unidades de conservação, tal qual a conservação da biodiversidade nas
áreas protegidas. Por fim, as publicações identificadas neste estudo, reafirmam-se a importância das
unidades de conservação, como espaço fundamental para o contato entre a natureza e o homem
sendo ambiente recreativo e rico para o ensino das ciências naturais e para a educação ambiental.

[i] http://www.mma.gov.br/estruturas/240/_publicacao/240_publicacao05072011052536.pdf,
acessado em 18/07/2019.
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