
ÁREAS PROTEGIDAS 49

2.2 Áreas protegidas no imaginário 
popular: em busca da Pedra de 
Muiraquitã
ANA LUISA dA RIVA, EdUARdo PETTA, RENATA LoEW WEISS

É preciso aumentar a participação 
do setor privado e de todos os 
atores preocupados em fazer com 
que o Brasil se orgulhe de ser um 
gigante pela própria natureza.

depois da morte de sua mulher Ci - a Mãe do Mato 
-, Macunaíma perde o amuleto Muiraquitã que dela 
ganhou um dia. Desesperado, parte em busca dele 
passando por grandes aventuras. Após recuperá-lo, o 
anti-herói regressa à sua tribo, onde volta a perdê-lo. 
Sem o talismã, que representava o seu próprio ideal, 
Macunaíma desiste de viver e vira uma constelação.

A narrativa de Macunaíma nasce como eco da 
Semana de Arte Moderna de 1922. Nela, um grupo de 
jovens escritores, liderados por oswald e Mário de 
Andrade, une-se a pintores como Tarsila do Amaral e 
di Cavalcanti e músicos do porte de Heitor Villa-Lobos 
para festejar o centenário da independência do Brasil. 
Reunidos no Teatro Municipal de São Paulo, rasgam 
simbolicamente um livro de Camões e declaram o 
desejo de acabar com o passado colonial do Brasil. É o 
primeiro ato de uma tomada de consciência coletiva, 
mais exatamente de uma busca, ao mesmo tempo 
lírica e crítica da identidade brasileira. A ideia era ser 
antropofagista. Comer tudo que havia de cultura lá fora 
e regurgitá-la tupiniquim. Assim, Mário de Andrade 
rabisca Macunaíma, Tarsila do Amaral pinta uma negra 
com lábios grossos e seios enormes, Di Cavalcanti 
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expressa a sensualidade da mulher brasileira, em especial 
da mulata. Tudo isso numa época em que a nação seguia 
como moda as cortes da velha Europa, trazendo à tona o 
imaginário popular brasileiro.

Estudarmos o imaginário popular nos remete a um 
mundo rico de valores e dinâmico em seu movimento 
evolutivo e de expressão. Universo em que se faz 
presente toda a simbologia implícita nas formas de 
manifestação da sociedade. Cada época possui de 
maneira sui generis a sua própria história e seu código 
simbólico que registram de forma única exatamente o 
momento vivo em que acontecem. 

o imaginário faz parte da representação como 
tradução mental de uma realidade exterior percebida, 
mas ocupa apenas uma fração do campo da 
representação, à medida que ultrapassa um processo 
mental que vai além da representação intelectual ou 
cognitiva. A representação imaginária está carregada de 
afetividade e de emoções criadoras e poéticas, de valores, 
emoções e expectativas que temos em relação a ela. 

Com a natureza não é diferente. desde que o 
mundo é mundo, o homem vive com ela um misto 
de conflito e admiração. Montanhas e cavernas eram 
sagradas. o mar raivoso pedia respeito e escondia 
monstros terríveis. Na floresta escura, viviam animais 
perigosos, como o lobo mau. o desejo do homem 
era domar as outras espécies, a natureza. E assim 
evolui a humanidade, com a descoberta do fogo, das 
ferramentas, da agricultura, do domínio marítimo, da 
revolução industrial, até desembocar na parafernália 
tecnológica, na superpopulação mundial e no 
descalabro ambiental da atualidade.

Essa força do homem teve um custo alto para a 
biodiversidade e a vida das pessoas. Tanto que, em 
meados do século XIX, a Europa já discutia a proteção 
das suas áreas. Mas foram os Estados Unidos que, em 
1872, criaram o primeiro parque nacional do mundo: o 
Yellowstone. Ideia seguida pela Austrália, em 1879, com 
o Royal National Park, e pela África do Sul, com o kruger, 
para abrigar os turistas desejosos em ver os Big Five - 
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16.  Ministério do Meio Ambiente: http://www.mma.gov.br/images/
arquivos/areas_protegidas/cnuc/tabela_ucs_bioma_%2012junho2012.pdf e 
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/areas_protegidas/cnuc/tabela_
ucs_%20esferagestao_%2012junho2012.pdf.

leão, leopardo, elefante, hipopótamo e rinoceronte -    
em seu habitat natural.

No Brasil, a criação pioneira do Parque Nacional 
de Itatiaia acontece em 1937, dando início ao Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (Snuc), que 
hoje protege cerca de 1,5 milhão de quilômetros 
quadrados em áreas continentais distribuídos em 
1.602 unidades de conservação federais, estaduais, 
municipais e particulares, num total de 16,75% do 
território continental do país. A situação é menos 
confortável quando integrada à perspectiva marítima, 
que conta hoje com apenas 97 unidades de conservação 
(54.589 km2), representando 1,5% do total de áreas 
regulamentadas pelo Snuc16 .

o cenário dessas áreas protegidas é figura constante 
no imaginário popular. Da linguagem oral e das 
cantigas passadas em rodas de pais para filhos desde 
antes da chegada dos portugueses, passando pelos 
meios de comunicação em massa, até as novas mídias 
do mundo globalizado.

Na indústria audiovisual, servem rotineiramente a 
novelas. Fernando de Noronha foi cenário de O Canto 
das Sereias; Pantanal parou o país; a Serra da Bocaina foi 
base para A Muralha; Aparados da Serra para Casa das 
Sete Mulheres. No cinema, de tantos filmes rodados na 
Amazônia, como Eu Receberia as Piores Notícias de seus 
Lindos Lábios, passando por Casa de Areia nos Lençóis 
Maranhenses até Xingu, com a saga dos irmãos Villas 
Bôas, a lista é longa.

Na propaganda, ficou famosa a série de comerciais 
do chinelo Rider. Um com a música de Jorge Ben Jor: 
“Moro num país tropical, abençoado por deus e bonito 
por natureza, mas que beleza...”; outro, com a canção 
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17.   Pilares para a Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de 
Biodiversidade e Florestas. Departamento de Áreas Protegidas. Brasília: 
Ministério do Meio Ambiente, 2009. 

de Roberto Carlos: “Além do horizonte deve ter algum 
lugar bonito pra viver em paz, onde eu possa encontrar a 
natureza, alegria e felicidade com certeza...”. Em ambos, ao 
ritmo do som, imagens de áreas protegidas paradisíacas.

Na arte, seja escultura, pintura ou literatura - como Os 
Sertões, de Euclides da Cunha, ou Grande Sertão: Veredas, do 
mestre guimarães Rosa - , nosso imaginário está repleto de 
histórias, mitos e louvações passados em áreas protegidas. 
Linhas de elogios que nos acostumamos a receber desde a 
carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. 

Mas se no imaginário popular essa rara beleza tem 
lugar cativo, o que dizer das áreas protegidas em si? 
Existem ainda poucas pesquisas para se testar a sua 
aceitação em nosso imaginário. E esse é um campo 
enorme a ser explorado, seja em análises semióticas, 
antropológicas, psicanalíticas ou cruzadas. É possível 
perguntar às comunidades que vivem no entorno das 
unidades de conservação (UCs) qual a imagem que 
possuem dessa proteção? questionar como se sentem 
os que foram indenizados e retirados delas contra a sua 
vontade? ou indagar às populações tradicionais sobre 
as restrições de seu modo de vida centenário? Para os 
turistas, seria importante pesquisar o significado das 
siglas UC, Ibama ou ICMBio e o que elas representam.

Hoje, dos 23 parques nacionais onde os registros 
foram levantados pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) em 2008, o 
número de visitantes foi de 2.095.484, sendo um milhão 
no Parque Nacional do Iguaçu e 470 mil no da Tijuca. 
Nesse mesmo ano, a arrecadação nos parques nacionais 
abertos à visitação (apenas 31 dos 60 existentes), 
incluindo recursos oriundos de ingressos e concessões 
de serviços, foi de R$ 18,7 milhões.17 
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Do outro lado da balança, nos Estados Unidos, 
tivemos 275 milhões de visitantes em 58 parques 
nacionais em 2008, que proporcionaram US$ 800 
milhões em receita das 600 concessionárias de serviços, 
dos quais US$ 51 milhões em franquias pagas pelos 
concessionários ao National Park Service.

o turismo está entre os cinco maiores geradores de 
receita no mundo. É difícil explicar por que um país 
recém-promovido ao posto de sexta economia mundial 
não tenha despertado para o potencial de gerar riquezas 
a partir de suas áreas protegidas, considerando a sua 
vocação para esta atividade. 

os principais problemas das áreas protegidas vêm da 
carência de recursos e da incipiência de instrumentos 
de gestão adequados. da maneira como são geridas, 
não conseguem trazer resultados efetivos nem para 
a conservação, nem para o turismo, nem para o 
desenvolvimento social, ambiental e econômico da região.

Tudo isso contribui para que o imaginário, que é 
baseado na experiência, no conhecer para conservar, 
seja tão pequeno em nosso país e não acompanhe 
o discurso do que temos orgulho em nossa cultura, 
distinto do que acontece nos parques norte-americanos. 
o centenário Yellowstone National Park, por exemplo, 
que em 2009 recebeu 3.300.000 visitantes, investe no 
slogan: “Yellowstone. Don’t just see it. Experience it!” (algo 
como: “Ver é pouco. Vivencie!”).

Se é de experiência que o povo precisa, ela precisa 
ser positiva. Para que isso aconteça, é preciso aumentar 
a participação do setor privado e de todos os atores 
preocupados em fazer com que o Brasil se orgulhe de 
ser um gigante pela própria natureza, trabalhando 
como uma grande rede que se mobiliza para a 
valorização do turismo em áreas protegidas. Uma 
rede que acha importante ter a gestão de unidades 
de conservação no mais alto padrão de excelência, 
trazendo geração de riqueza e alegria para as pessoas. 

Para chegar lá, a boa gestão é como a pedra de 
muiraquitã de nossas áreas protegidas. Inspirado na 
sua busca, nasceu o Instituto Semeia.


