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Introdução

Nos últimos dois séculos o mundo presenciou a aceleração das modificações e da destruição impostas aos ambientes naturais. Como forma de minimizar as perdas de biodiversidade, tem-se recorrido ao estabelecimento de unidades de conservação (Brito, 1998).
O marco fundamental da estratégia do estabelecimento desses sistemas de áreas naturais protegidas foi a criação do Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, em 1872, ainda que a definição do conceito de Parque já houvesse sido esboçada anos antes (1830) por George Catlin (McCormick, 1992 apud Brito, 1998), e que tenham existido outros tipos de áreas protegidas definidas anteriormente a essa data.

O pressuposto inicial que fundamentou a existência de áreas naturais protegidas em muitos países, foi o da socialização do usufruto, por toda população, das belezas cênicas existentes nesses territórios.
Na história mundial de estabelecimento das unidades de conservação, coube principalmente à UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza ), o papel de sistematizar e avaliar dados, experiências para a proposição de diretrizes indicativas, que auxiliassem os países a alcançar a conservação de sua biodiversidade (Brito, 1998).
Foi a partir dos anos 1950 (e com especial destaque para a década de 1970), que o mundo conheceu uma impressionante expansão do estabelecimento de áreas naturais protegidas: 1300 novos parques foram criados.

Tal efeito foi tomando maior corpo, na medida em que as Conferências Internacionais promovidas pela ONU (Clube de Roma - 1968, Estocolmo – 1972, Belgrado – 1975, Tbilisi – 1977 e Eco92) aconteceram para pensar o futuro do mundo, e por suas deliberações, o crescimento econômico necessitava do estabelecimento de parâmetros, para que, a biodiversidade, os impactos sobre a natureza refletindo-se sobre a qualidade de vida de vida humana, pudessem ser garantidas .

Após a Conferência de Tbilisi (Geórgia- ex - URSS) em 1977, uma equipe de pesquisadores e líderes da ONU, entenderam a necessidade de elaborar um documento que fundamentasse e demonstrasse todos os impactos ocorridos na natureza derivados das ações humanas sobre o meio ambiente. Tal equipe, ficou conhecida como a Comissão Brundtland , e seus objetivos eram (1) propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000; (2) recomendar maneiras para que a preocupação com o meio ambiente se traduzisse em maior cooperação entre os países em desenvolvimento e entre os países em estágios diferentes de desenvolvimento econômico e social, levando à consecução de objetivos comuns e interligados que considerassem as inter-relações entre as pessoas, recursos, meio ambiente e desenvolvimento; (3) considerar meios e maneiras pelos quais a comunidade internacional pudesse lidar mais eficientemente com as preocupações de cunho ambiental e, (4) ajudar a definir noções comuns relativas a questões ambientais de longo prazo e os esforços necessários para tratar com êxito os problemas da proteção e da melhoria do meio ambiente, uma agenda de longo prazo para ser posta em prática nos próximos decênios, cujos objetivos fossem aspirados pela comunidade internacional (Brundtland, 1983).
Tais postulações foram amplamente divulgadas no Relatório Nosso Futuro Comum e, segundo este relatório, nos anos 1970, a rede de áreas naturais protegidas havia se expandido em extensão mais de 80%, sendo que 2/3 deste total se deveu a áreas estabelecidas no terceiro mundo (Brito, 1998).

A preocupação da comunidade internacional com a rápida perda da biodiversidade em todas regiões do planeta, principalmente nos trópicos, foi uma das razões apontadas por Ghimire (1993) apud Brito (1998), como responsável pelo expressivo aumento do número de áreas naturais protegidas estabelecidas em países em desenvolvimento.
No Brasil, as unidades de conservação começaram a ser estabelecidas por iniciativa do Governo Federal, a partir de 1937. Hoje, o País tem o território todo pontilhado por essas U.C (3,7% do território nacional com U.C. federais de uso restritivo), muitas das quais foram criadas também por iniciativa de governos estaduais (Brito, 1998).

Até meados da década de 1970, a conceituação dada para o estabelecimento de uma U.C, vinculava a noção de parques ao conceito de monumento público natural, visando resguardar porções do território nacional que tivessem valor científico e estético. A proteção dos ecossistemas e de espécies ameaçadas, do ponto de vista conceitual e metodológico, era ainda precário (Brito, 1998).

Em 1979, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) propôs a I Etapa do Plano do Sistema de Unidades de Conservação para o Brasil, que estabelecia a região amazônica como prioritária para a criação de novas unidades, além de apontar a necessidade de uso de critérios eminentemente técnico-científicos na criação de U.C. e na definição de suas categorias, inovações estas que foram seu mérito.
Em 1982, surgiu a II Etapa do Plano do Sistema Nacional de Unidades de Conservação Para o Brasil, cuja maior preocupação foi a criação de novas categorias de manejo (ou uso). Ocorre que, tanto no nível federal quanto no nível estadual, foram sendo criadas U.Cs., que não correspondiam às categorias de manejo propostas nas duas Etapas de Planos de Sistema de Unidades de Conservação, ou mesmo às 10 categorias enunciadas em 1978 pela UICN (Brito, 1998).

Somente dez anos mais tarde, com a proposição pelo Poder Público Federal do Projeto de Lei que cria o Sistema de Unidades de Conservação, a discussão sobre os objetivos de conservação da natureza no Brasil, de modo representativo à nossa realidade, pois, até 1982, as disposições gerais sobre o manejo das U.Cs. consolidavam apenas o uso público relativo ao lazer.

Assim, a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei n.º 6938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis n.º 7804, de julho de 1989 e n.º 8028, de 12 de abril de 1990, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabelecendo critérios e normas para sua criação, implantação e gestão das unidades de conservação, dispondo incentivos e penalidades (Timoni, 1995). 

O SNUC, tem como principais objetivos manter a diversidade biológica no território brasileiro e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção, preservar e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, preservar e restaurar a diversidade de ecossistemas naturais, entre outros.

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grandes grupos a saber, (1) as Unidades de Proteção Integral compostas pelas categorias de Estação Ecológica, Parque Nacional e Monumento Natural e, (2) Unidades de Uso Sustentável compostas pelas categorias de Reserva Extrativista, Áreas de Proteção Ambiental, Floresta Nacional e Reserva da Fauna (Timoni, 1995).

Além disso, a Lei Federal n.º 9985 de 18/07/2000, dispõe que, nas Unidades de Conservação da natureza, sob proteção integral ou uso sustentável, deverão ser claramente observados os critérios de uso de modo que, não existam moradores tradicionais em seus domínios e também, se existirem áreas particulares incluídas em seus limites, deverão ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei (Brasil, 2000).

Diante das diferentes características como tamanho, recursos envolvidos e objetivos das U.Cs, este é um dos temas mais complexos sobre as questões ambientais. Porém, apesar das legislações específicas da cada unidade de conservação, em todas elas, a maior observação se situa diante da nova lei dos chamados Crimes Ambientais – Lei Federal n.º 9605 de 12/02/1998 e Decreto n.º 3179 de 21 de outubro de 1999, nas quais se dispõem sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Assim, são considerados crimes contra a fauna: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente, ou ainda, em desacordo com a licença obtida.
São considerados crimes contra a flora: destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção. São considerados crimes contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural: destruir, inutilizar ou deteriorar arquivos, registros, museus, bibliotecas, pinacotecas, instalação científica ou similar, especialmente os contidos em uma unidade de conservação. A Lei Federal n.º 9605 é extensa e está composta por 62 artigos. No entanto, todas as prováveis infrações cometidas contra o meio ambiente, se efetuadas no interior de uma unidade de conservação, terão gravidade dobrada (Brasil, 2000). 

O Papel da Educação Ambiental

O meio ambiente tampouco conhece fronteira, e a proteção de bens comuns da humanidade, como os mares, U.Cs., a biodiversidade e atmosfera não podem ser realizadas por meios de políticas isoladas de qualquer país (Leis, 1996).
Considera-se que, a Educação Ambiental para uma sustentabilidade eqüitativa é um processo de aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida. Tal educação afirma valores e ações que contribuem para a transformação humana e social e para a preservação ecológica. Ela estimula a formação de sociedades socialmente justas e ecologicamente equilibradas, que conservam entre si relação de interdependência e diversidade (Viezzer & Ovalles, 1995).
Assim a Educação Ambiental deve gerar, com urgência, mudanças na qualidade da vida e maior consciência de conduta pessoal, tais como harmonia entre os seres humanos, e destes com outras formas de vida. 
Estudos sobre problemas ambientais provam, de maneira bastante clara, que a falha, não está na falta de informação ou no desconhecimento dos problemas, mas na sensação de distância da ação individual e coletiva.

Desta forma, suas intenções são explicitamente educacionais, ou seja, conhecer-se para modificar-se e modificar-se para poder sobreviver. É nesse contexto, o objetivo estabelecido para a 22ª Conferência Geral da UNESCO (25/10 a 26/11 de 1983) para o Programa Internacional de Educação Ambiental, tais postulações colocam-se com precisão (Sorrentino, 1990). São elas, “Propiciar a tomada de consciência generalizada a respeito das causas e conseqüências que têm para o homem, para a sociedade e para a comunidade internacional, os problemas do meio ambiente e estimular a vida diária, profissional, na ação para o desenvolvimento de uma ética, atitudes e condutas individuais e coletivas que contribuam para a proteção e ao melhoramento do meio ambiente”.

Toda atividade exercida pelo homem gera dejetos que são considerados descartáveis, e estes, por sua vez, são denominados lixo ou resíduos, que nem sempre recebem tratamento adequado do ponto de vista sanitário e ambiental (Coura, 1999).

A sociedade moderna consome uma grande variedade de produtos, que em sua maioria, passam pela influência direta da mídia, resultando no uso desnecessário, que ocasiona, entre muitos impactos, o alto desperdício de mercadorias. Transformadas em lixo, muitas podem ser reutilizadas pela sociedade sob a forma de produtos recicláveis como latas, papel, plástico e vidro.

No entanto, o que mais preocupa sob o ponto de vista ambiental, é o acúmulo dos resíduos sólidos em espaços destinados aos lixões, cujo manejo, não raras vezes conduz ao esgotamento dos mesmos. Além disso, há que se considerar que, as áreas naturais utilizadas para destinação final do lixo, via de regra, são áreas condenadas para sempre, pois, a contaminação do solo por resíduos tóxicos, gases entre outros subprodutos gerados do acúmulo do descarte e suas reações químicas, não podem ser controladas mesmo pelas técnicas mais modernas.

Em linhas gerais, há a necessidade da população ter um maior conhecimento e compreensão do uso adequado e racional dos recursos da natureza, para que possa efetuar práticas de conservação ambiental, e ainda, decidir-se pela adoção de políticas mais adequadas às necessidades locais e suas prioridades pela qualidade de vida.

A alteração de habitat, afetando negativamente a biodiversidade global, tem sido alvo de polêmicas, debates e embates sérios entre aqueles que se preocupam com o tema. É importante mencionar que, essas ações, nem sempre são propositais, mas seus efeitos são bem conhecidos. 
Cabe salientar que todo conhecimento dado à população sobre a importância, valor e potencial dos mananciais e de toda natureza, serão sempre passos largos em direção à recuperação das formas e dos limites da natureza, e além disso, abrem-se as reconquistas de espaços políticos e comunitários abertos para a participação popular. Portanto, pode-se afirmar que, a Educação Ambiental é feita para pessoas e não para campanhas de reciclagem de latinhas.

Os desenvolvimentos dos trabalhos de Educação Ambientais têm apontado algumas dificuldades relativas à orientação da prática por concepções mais sólidas dos objetivos perseguidos e outras relativas à adequação da eficiência e eficácia dos conteúdos, metodologias e objetivos propostos às finalidades que norteiam tais trabalhos (Sorrentino, 1990).

Por isso, foi pelo exaustivo trabalho dos pesquisadores da área ambiental que a Escola de Pensamento Ecológico Social-Marxista ganhou força, dando os fundamentos teóricos necessários para a prática da Educação Ambiental sob a forma de Ecoturismo, também conhecida como Educação ao Ar Livre.

Entendendo Educação Ambiental não-formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente, a Lei n.º 9795 de 27/04/1999 do Governo Federal dispõe que, aliado ao Ecoturismo está a sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação.

Há apenas alguns anos, a palavra Ecoturismo não existia e muito menos o que hoje ela representa. É verdade que os viajantes naturalistas como Charles Darwin, Humboldt, von Marthius e Saint-Hilaire entre tantos outros, consagraram esse contato com o ambiente natural por meio de suas pesquisas. 

É verdade também que, os assim chamados esportes radicais muitas vezes são praticados em montanhas rochosas, penhascos, rios de corredeiras entre muitos outros. Tais práticas fazem entender ao público em geral que, ecoturismo nada mais é do que uma forma de turismo de aventura. E isto é tudo que o ecoturismo não é!

O turismo, de modo geral, já é a indústria civil mais importante do mundo (Lindberg & Hawkins, 1995). De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC-World Travel and Tourism Council), as previsões para o ano de 1993 eram de que o turismo gerasse, em nível mundial, mais de 3,5 trilhões de dólares, o que equivale 6% do produto nacional bruto mundial (Lindberg & Hawkins op.cit.).

O Ecoturismo

O ecoturismo, como componente do turismo essencial para um desenvolvimento sustentável, requer uma abordagem interdisciplinar, um planejamento cuidadoso , mantendo diretrizes e regulamentos rígidos, que garantam seu funcionamento estável.

Ecoturismo é um termo bastante disseminado em nossos dias, mas que raramente é definido. Muitas vezes é usado de maneira intercambiável com outros termos como turismo “suave”, turismo alternativo, turismo responsável e turismo de natureza (Swarbrooke,2000).

Em termos mais simples, “ecoturismo” significa simplesmente que a principal motivação para a viagem é o desejo de ver ecossistemas em seu estado natural, sua vida selvagem assim como a população nativa.
Contudo, muitas vezes se considera ecoturismo como sendo mais do que isso. Seus defensores afirmam que ele se relaciona também a um desejo de ver os ecossistemas preservados e que a população local vive melhor por conta dos efeitos do turismo.

De qualquer modo, muitas pessoas veriam o ecoturismo como forma de turismo sustentável, o que levaria em breve espaço de tempo, ao esgotamento das áreas naturais protegidas onde são praticados, tornando o ecoturismo em “turismo de massas”.

Isto posto, as características fundamentais do ecoturismo são, a saber, turismo em pequena escala; um segmento muito mais ativo do que outras formas de turismo; uma modalidade de turismo na qual a existência de uma infra-estrutura de turismo sofisticada é um dado menos relevante; atividade empreendida por turistas esclarecidos e bem- educados, conscientes das questões relacionadas à sustentabilidade, além de ávidos por aprender mais sobre esses temas, e por fim, uma forma de turismo menos espoliativa das culturas e da natureza locais do que as formas “tradicionais” de turismo.

Como atividade não-formal em sua prática, ele é absolutamente formal e condicionado às regras da Embratur, que o mantém sob a forma de parceria com instituições como o IBAMA entre outras que circundam a temática Unidades de Conservação.

Assim, a prática do ecoturismo presume a consideração de muitos aspectos que devem ser levados em conta como consumidores, administradores de parques, povos nativos, monitores, operadores turísticos, guias de campo e programas de treinamento nos quais a natureza possa ser abordada pelo que ela verdadeiramente é (Lindberg & Hawkins 1995), contribuindo para a construção de valores sociais mais humanos.

Referente ainda às unidades de conservação, o ecoturismo pode-se aliar à realização do inventário de patrimônio natural ao percorrer uma trilha ecológica ou ao descobrir uma nova caverna. Pode ainda contribuir para a elaboração dos planos de manejo dos parques oferecendo sugestões de uso, pode auxiliar no processo de fiscalização notificando intercorrências, e deve, acima de tudo, envolver as comunidades tradicionais posto que, a falta de parcerias em muito incrementa os problemas de atrair pobreza e problemas de ordem social para locais onde eles nunca existiram, ou ainda, “(...) importar pobreza desde el continente y exportar valores naturales desde siempre” (Rodríguez Rojas, 1997). 

AS PARTES ENVOLVIDAS

Estão imediatamente relacionados ao ecoturismo, todos os órgãos governamentais que legislam sobre Unidades de Conservação, tais como, Instituto Florestal Secretarias do Meio Ambiente, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente.

Atualmente, mais do que a iniciativa das ONGs que atuam no ramo, levando grupos de “ecoturistas” para esta prática, há também departamentos de empresas privadas e/ou multinacionais que trabalham na área do lazer dos funcionários e familiares ligados a elas.
No entanto, pelo progresso e incremento desta prática, também compõem este cenário as operadoras de viagens. A princípio, tal envolvimento estava confinado a pequenas operadoras, nas quais o proprietário era simplesmente uma pessoa bastante preocupada com a destinação e com os ecossistemas.

Contudo, as grandes operadoras estão hoje cada vez mais envolvidas com a venda de viagens ecoturísticas em forma de excursões e como adicionais a pacotes de férias tradicionais.

Essas grandes operadoras podem estar menos interessadas nos ecossistemas em questão, ou conhecê-los menos, e é provável que gerem mais viagens turísticas do que as operadoras pequenas. De qualquer modo, a análise desta parte da temática relacionada às U.Cs, leva a crer que, atraídos pela sedução do “bom turismo” e para atrair o provável “bom turista”, o maior risco a ser considerado é : “ecoturismo não é egoturismo” (Swarbrooke,2000).

Pelo exposto e pelo debate em torno das Unidades de Conservação, as principais polêmicas do SNUC e U.Cs., relacionam-se à participação da sociedade civil nas discussões conduzidas em órgãos como CONAMA, CONSEMA e COMDEMAS , por meio de consultas populares sobre o modo de criação de unidades de conservação, da Educação Ambiental nelas praticadas, e principalmente, sobre o destino das populações nelas residentes (Rabinovici, 2001).

Essas comunidades ora são acusadas de responsáveis pela destruição dos ecossistemas em que residem, ora são tomadas como guardiãs dos mesmos. A criação de U.Cs. por meio de lei representa uma contradição ao pretenso caráter participativo que se quer dar ao processo pois, há abertura para um embate entre a sociedade e o poder público durante o processo de discussão e planejamento de uma U.C., porém, sua criação, culmina com a utilização única das leis governamentais.

Outra grande discussão refere-se aos poucos artigos de lei que abordam as possibilidades da exploração comercial, com renda revertida para a própria unidade, ou ainda, para a população nela residente.
Critica-se também a pequena abertura existente para a geração de recursos nas U.Cs., exatamente no momento em que o governo investe cada vez menos em conservação da natureza.

Com tantas questões levantadas, o SNUC criado pela lei federal n.º 9985 de 18/07/00, nasceu defasado por não contemplar discussões e debates internacionais, nos quais o Brasil teve ampla participação. Contudo, o SNUC constitui-se ao mesmo tempo em um avanço mediante o vazio legal sobre as áreas de proteção da natureza (Rabinovici, 2001), refletindo nossa própria insipiência no exercício da cidadania e as práticas democráticas dela derivadas. Ao certo, no Brasil, não há uma consciência clara sobre isso. E o pior, raras são as vezes em que se encontram grupos ou indivíduos dispostos a ouvir e, portanto, a praticá-la.

Conclusão

A Educação Ambiental e o Ecoturismo, aliados, têm muito a contribuir para a expansão dos conceitos implícitos na relação homem-natureza, cidadania-democracia, e porque não dizer, cidadania natural.
Tanto os Biólogos quanto os Bacharéis em Turismo, têm contribuído com seus Códigos de Ética Profissional, nos quais a conservação, proteção e manutenção da natureza são parceiros diretos para que se alcance o desenvolvimento sustentável.

Para tanto, a manutenção das Unidades de Conservação e das belezas cênicas, devem ser maiores do que as burocracias que envolvem os nossos equívocos “cidadãos”.

Além disso, é a partir delas e sua mútua cooperação que as Ciências Biológicas e Turismo, que se compõem planos de manejo, planos de uso sustentável dos recursos naturais entre muitas outras metas alcançadas pela infindável tarefa de se elaborar o arquivo natural das unidades de conservação. A natureza é um bem de todos nós!
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