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2. A paisagem como patrimônio nas Unidades Protegidas Brasileiras.
Onilda Gomes Bezerra

Resumo.

O presente texto faz uma reflexão acerca da paisagem das unidades protegidas 
no contexto patrimonial enfocando, os parques nacionais brasileiros patrimônios 
da humanidade. Discorre-se sobre o conceito de paisagem aplicado ao patrimônio 
natural, reconhecido segundo os princípios e as diretrizes das cartas patrimoniais. 
Sob esse prisma, compreende-se que a paisagem dos bens naturais relaciona-
se ao aspecto estético da morfologia da natureza, ou seja, a beleza das formas 
materiais dos processos biológicos e geofísicos. Entretanto ao analisar os parques 
nacionais a partir da ‘análise de conteúdo’ da documentação oficial da unesco e 
dos organismos de gestão dos parques nacionais brasileiros (Ibama e Icmbio), 
visando à identificação de seus valores, outros atributos são identificados como 
relevantes, conferindo-lhe caráter singular. Esses atributos relacionam-se a 
valores socioculturais referentes a processos humanos do passado e do presente, 
registrados nesses lugares e/ou sítios. A definição da paisagem dos bens naturais 
pelo aspecto cênico é uma forma clássica aplicada no âmbito do patrimônio natural 
ao identificar o valor estético da natureza no processo de reconhecimento de sua 
significância, que corresponde ao conjunto de valores que lhe são atribuídos. 
Cotejando a evolução das cartas patrimoniais até os dias atuais, percebe-se 
que o conceito de paisagem vem ser ampliado e aprofundado com a Convenção 
Europeia da Paisagem (2000) quando se deixa de enfatizar o caráter estético 
da materialidade dos bens para incorporar dimensões mais complexas da vida 
humana e da natureza. A paisagem passa a ser definida como resultado da “ação 
e interação entre fatores naturais e humanos”, compreendendo-se assim que se 
trata de uma ‘unidade’ onde reside a complexidade do todo ‘paisagístico’. Conclui-
se que os valores atribuídos à paisagem dos bens naturais vão além da estética da 
natureza, ao entender que há uma relação estabelecida entre homem e natureza 
num território biogeofísico específico segundo uma visão fenomenológica.

Palavras-chave: Patrimônio natural; Paisagem; Natureza; Valores patrimoniais; 
Parques Nacionais.
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Introdução.

Compreender a paisagem da natureza é entendê-la como um bem patrimonial 
a partir da identificação dos valores que lhe são atribuídos. No âmbito do 
patrimônio, a paisagem dos bens naturais, tradicionalmente, esteve associada à 
beleza cênica dos processos da natureza. De acordo com os princípios e diretrizes 
das cartas patrimoniais, o valor universal excepcional da paisagem dos processos 
biológicos e geofísicos do ambiente natural está relacionado ao aspecto estético 
da beleza natural. A paisagem, neste caso, portanto, é compreendida como sendo o 
aspecto físico-visual do conjunto dos elementos que constituem materialmente a 
natureza, cujos valores que lhes são atribuídos se inserem no âmbito da estética da 
natureza, expressando a morfologia dos lugares e sítios naturais. Essa abordagem 
se amplia com a criação da categoria de ‘paisagem cultural’ (Recomendação 
Europa, 1995) e, sobretudo, com a Convenção Europeia da Paisagem (2000), cujo 
conteúdo será discutido mais na frente.  

A apreensão da beleza do ambiente natural se dá segundo um processo de 
‘experienciação estética’ resultado da inter-relação entre ser humano e natureza. 
Duarte Jr. (2009, pp.8-9) explica como ‘experiência estética’, ou ‘experiência da 
beleza ou do belo’ o sentimento humano aflorado quando este se posta diante 
de um objeto reconhecido como ‘belo’. A beleza é vista segundo os princípios da 
filosofia da estética, que a traduz como a experiência humana frente aos objetos 
que apresentam forte apelo da beleza, podendo evocar a emoção e o sentimento 
de êxtase contemplativo. Nesse sentido, entende-se que a beleza não se encontra 
“nem no objeto em si, nem, isoladamente nos sujeitos humanos”, correspondendo 
a uma relação estabelecida entre sujeito e objeto. 

Corroborando essa ideia, Aranha e Martins (2003, p.370), afirmam que a beleza 
“não está no objeto, mas nas condições de recepção do sujeito”. É um valor que se 
atribui aos objetos buscando exprimir a subjetividade da relação sujeito-objeto. 
No entanto, o juízo estético, que é subjetivo, pode ser universalizado, vez que “as 
condições subjetivas da faculdade de julgar são as mesmas em todos os homens”. 
Na relação objetividade-subjetividade, a estética de um objeto está associada 
ao caráter do mesmo quando posto à percepção humana. A identificação da 
representatividade objetiva está na materialidade. 

No caso da beleza da natureza, a objetividade reside na morfologia e na 
estruturação dos seus elementos enquanto matéria. Durante o processo de 
avaliação da significância natural, a paisagem é aferida pelo valor estético 
atribuído aos processos biofísicos da natureza pelo seu caráter formal, que é 
visualmente apreensível. 
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Assim, a paisagem dos bens categorizados como naturais é reconhecida pelo viés 
da atribuição estética aos valores da natureza, compreendendo o patrimônio 
natural pelo cenário ou beleza cênica que evocam. Contudo, ao entender a 
paisagem segundo uma relação sujeito-objeto, suscita-se a apreensão dos 
significados culturais dos lugares e sítios pelas pessoas que com eles interagem, 
seja de um modo direto ou mesmo indireto, mediante o processo de percepção 
humana. Daí se constatar que à paisagem se somam uma gama de valores que vão 
além da beleza cênica posto que para o reconhecimento do patrimônio ‘natural’, 
muitos dos critérios de avaliação do valor universal excepcional que orientam a 
classificação do bem patrimonial patrimônio podem ser inferidos.

A classificação de um bem patrimonial se dá a partir das orientações básicas 
contidas nos princípios e nas diretrizes do processo de gestão da conservação 
do patrimônio mundial cultural e natural constantes nas Cartas Patrimoniais 
chanceladas pelo icomos1 ou iucn.2 O enquadramento dos bens seguem os critérios 
de avaliação do valor universal excepcional visando sua inscrição na Lista do 
Patrimônio Mundial, os quais estão estabelecidos no Operational Guidelines for 
the Implementation of the World Heritage Convention (unesco, 2005). Para um bem 
ser designado como ‘natural’, os critérios adotados para esse enquadramento dão 
relevância aos atributos relacionados a representativos períodos da história da Terra, 
processos geológicos ou elementos geomórficos e fisiográficos; excepcionais processos 
ecológicos e biológicos; importantes habitats; e a diversidade biológica. E a paisagem 
se restringe ao critério que classifica os fenômenos naturais extraordinários de 
beleza natural e importância estética excepcional. Constata-se, contudo que, além 
desses critérios, outros poderiam ser cogitados, embora referenciem a dimensão 
do patrimônio cultural, como, por exemplo, o critério que enfatiza o fato do bem-
estar associado diretamente ou tangivelmente a acontecimentos ou tradições vivas, 
com idéias ou crenças, ou com obras artísticas ou literárias de significado universal 
excepcional. Para este último critério, o Comitê Internacional do Patrimônio 
Mundial só o considera se for aplicado em conjunto com outros.

A avaliação dos valores patrimoniais se dá durante o processo de identificação dos 
atributos dos bens relacionados aos critérios estabelecidos para avaliar o seu valor 
universal excepcional categorizando-os no âmbito local, regional ou nacional. Os 
bens são submetidos ao Comitê para o reconhecimento dos valores patrimoniais 
que lhe são conferidos através da Declaração de Significância, instrumento formal 
de avaliação patrimonial. O reconhecimento do bem se processa mediante análise 

1 icomos-Conselho Internacional de Monumentos e Sítios.

2 iucn-União Internacional para Conservação da Natureza.
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da Declaração de Significância e avalição de Integridade, apresentados à unesco 
objetivando sua inclusão na Lista do Patrimônio Mundial, no momento pleiteado. A 
significância do bem, como sendo o conjunto de valores que lhe é atribuído, atesta 
a relevância de suas características dando-lhe um caráter único e excepcional. Ao 
seguir as diretrizes e os procedimentos operacionais das cartas patrimoniais no 
processo de identificação e reconhecimento do patrimônio mundial, o atestado 
da significância patrimonial é definido de modo individualizado para cada bem 
especificamente. É um procedimento dicotômico o qual também é aplicado quando 
da classificação do bem, como sendo natural ou cultural. 

Para os bens culturais, a Carta de Burra define como significância cultural “o 
conjunto de valores estéticos, históricos, científicos ou social de um bem para as 
gerações passadas, presentes ou futuras” (Burra Charter, 2013, p.2). E para os 
bens naturais a Carta do Patrimônio Natural (Australian Natural Heritage 
Charter, 2002, p.6) designa como significância natural a importância dada aos 
“ecossistemas, a biodiversidade e a geodiversidade, pelo seu valor de existência, ou 
em termos dos seus valores científico, social, estético, e como suporte de vida das 
presentes e futuras gerações”.

De acordo com Mason (2004, p.64), a Declaração de Significância justifica as 
razões pelas quais o bem deve ser conservado e por que determinados aspectos 
são relevantes, requerendo medidas de proteção. Ratifica que a significância é 
de natureza contingente, no espaço e no tempo, ao se fixar aos lugares e sítios 
por seus significados, registrando a memória ou a historicidade acumulada. 
O processo de conservação patrimonial enfoca as conexões entre memória 
humana e ambiente natural. Corroborando com essa ideia, Zancheti et al (2009, 
p.47) destaca que os valores atribuídos a um bem devem ser socialmente 
aceito, através de um processo intersubjetivo de julgamento, o que dá validade 
ao reconhecimento patrimonial na trajetória espaço-tempo. A significância de 
um bem reside na memória dos povos, entretanto é mutável tendo em vista as 
transformações e dinâmicas do contexto histórico-cultural e fisiográfico, o que 
sinaliza a necessidade de reavaliação a cada momento tratado.

De um modo geral, o sistema de gestão da conservação dos bens culturais e 
naturais é organizado de forma dicotômica, tendo como referências centrais o 
icomos para o patrimônio cultural e a iucn para os bens naturais, os quais servem 
de inspiração ou como orientadores dos processos de gestão patrimonial regional 
e local. Por isso, há uma dissociação na avaliação dos critérios para identificação 
dos valores patrimoniais. Quando se trata, por exemplo, de bens onde valores 
naturais e culturais se imbricam, seja material ou imaterial, como é o caso dos 
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parques nacionais, resulta uma composição híbrida3 de atributos que não é 
considerada de forma integrada. Isto vem instigar a dubiedade da avaliação do 
bem no que diz respeito aos valores a ser pontuados. 

Em decorrência, há uma tendência nos âmbitos de gestão do patrimônio 
cultural e natural em se valorar de modo bilateral os atributos, ora por critérios 
da dimensão cultural, ora pela natural, a depender do peso dado aos atributos. 
Entretanto, os atributos patrimoniais considerados no momento da valoração 
são aqueles identificados e atestados por especialistas nos campos de 
conhecimento específicos que compõem o corpo técnico do Comitê constituído 
para conduzir o processo de reconhecimento do bem patrimonial. Observa-se 
que as características que mais se aproximam do conteúdo de cada critério 
são preferencialmente aquelas relacionadas às qualidades objetivas materiais, 
seja cultural ou natural. Constata-se, pois, uma parcialidade na categorização 
do bem e de seus valores em face do enfoque dual dado na aplicação dos 
instrumentos de avaliação patrimonial. Assim, ao se identificar a significância 
do bem, sobretudo naqueles que retêm as duas dimensões associadas, 
evidencia-se uma dissociação conceitual entre o conjunto de valores e as 
variáveis de seus atributos, como é observado no caso dos parques nacionais. 
No reconhecimento do valor da paisagem dos bens naturais, esse problema 
se exponencia no momento em que apenas se considera o valor estético da 
natureza. Dada à polissemia do conceito de paisagem o que lhe outorga um 
caráter multifacetário, emerge a dificuldade na definição do seu valor ao se 
levar em conta os múltiplos atributos que lhe são conferidos. 

Toma-se como exemplo os Parques Nacionais, classificados como uma das 
categorias do sistema mundial de unidades protegidas, bens naturais que retêm 
em si um conjunto de valores naturais e culturais, identificados e expressos em 
suas dimensões biofísicas, estéticas e socioculturais. Ao estudar a significância 
do patrimônio natural e cultural, com enfoque nos parques nacionais brasileiros 
patrimônios da humanidade, Bezerra (2011, p.240) identifica os valores 
patrimoniais desses bens a partir da ‘análise de conteúdo’ da documentação oficial4 
referenciada na avaliação patrimonial da iucn/unesco quanto a sua ‘significância’. 
Como resultado, conclui que os valores mais pontuados são os processos 

3 Neste sentido, o bem híbrido não seria apenas aquele reconhecido por atributos distintos, como 
são considerados os bens mistos, classificados pelo Comitê Mundial, mas o reconhecimento de um 
conjunto de atributos que se imbricam e assumem um caráter único, de valor singular indistintamente.

4 A documentação oficial tomada como base de referência da análise foi: Advisory Body Evaluation 
(World Heritage Nomination-iucn Techcnical Evaluation); as Fichas Cadastrais do Ibama/icmbio; e os 
Planos de Manejos existentes para os parques analisados – nem todos possuem planos de manejo.
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biológicos e geofísicos que, em sua totalidade, não representam a significância do 
bem, visto que também são relevantes as expressões culturais encontradas. Isto 
pode ser observado no Quadro a seguir, onde se ratificam o conjunto de valores 
dos parques nacionais brasileiros.

Quadro 1. Categorias de valores, dimensões e valores do patrimônio natural/cultural.

CATEGORIAS
DE VALORES

DIMENSÕES
DOS VALORES

VALORES

SIGNIFICÂNCIA NATURAL - VALOR NÃO HUMANO

Formações vegetais
Flora

Fauna
BIODIVERSIDADE

VALOR NATURAL
BIOLÓGICO

História geológica da Terra
Formas e feições do relevo

Recursos hídricos
GEODIVERSIDADE

VALOR NATURAL
ABIÓTICO

Paisagem natural BELEZA NATURAL VALOR ESTÉTICO

SIGNIFICÂNCIA CULTURAL – VALOR HUMANO

Testemunhos históricos e pré-históricos
Povos indígenas

Cultura imaterial

EXPRESSÕES
CULTURAIS

VALOR
CULTURAL

Conclui-se que os parques nacionais são bens patrimoniais híbridos, dado o 
conjunto de valores que lhe dá a ‘significância’, reconhecida pelos excepcionais 
valores da biodiversidade, referente aos processos biológicos; da geodiversidade, 
expressa nos processos geofísicos ou abióticos do ambiente natural; da beleza 
‘natural’ enquanto valor estético da paisagem; como também das expressões 
socioculturais relacionadas à memória humana registrada nos ‘sítios e/ou 
lugares naturais’. Observa-se, contudo, que a atribuição de valores constante 
na documentação objeto de avaliação patrimonial da unesco ratifica a paisagem 
como sendo o aspecto físico-visual ou cênico da natureza. 

Como nas demais categorias de unidades protegidas, os valores mais pontuados 
no processo de avaliação dos parques nacionais brasileiros foram os bióticos 
e abióticos, com ênfase especial aos biológicos, enquanto que os valores da 
paisagem estão sempre relacionados ao valor estético da natureza. Entretanto, 
vale destacar que, no caso brasileiro analisado, tão importante quanto os valores 
biológicos, geofísicos e estéticos, assumem relevante importância os valores 
socioculturais embora não tenham tido a mesma ênfase. Nesses sítios e/ou 
lugares, registram-se ricos testemunhos da presença humana, passada e ainda 

Fonte: Bezerra 
(2011, p.240).
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presente. São ambientes que servem de palcos singulares onde há interação 
contínua entre homem e natureza. Os registros encontrados expressam vestígios 
materiais históricos e pré-históricos (artefatos e/ou lugares marcados de memória 
humana). A presença do homem pré-histórico merece registro especial em 
muitos dos parques, bem como a presença dos povos indígenas, ainda presentes 
e comumente encontrados nos parques nacionais brasileiros. Valendo salientar 
também os vestígios imateriais relacionadas a crenças, mitos e representações 
espirituais, como forte expressão cultural desses bens.

A Paisagem no contexto do patrimônio.

Apesar da paisagem, historicamente, ter sido vista sob a ótica artística, o 
reducionismo ao campo estético já não mais é admitido. Tampouco, pode se 
restringir ao viés científico naturalista, mas entendê-la além do estético e 
do ecológico. 

No âmbito do patrimônio natural, a paisagem sempre esteve associada às noções 
da beleza dos destacáveis e excepcionais processos bioecológicos e geofísicos da 
natureza. Esse teor estético naturalista permeou todo o movimento político de 
construção dos processos de gestão da conservação da natureza. 

Nessa perspectiva, esse pensamento se desenvolve desde a ocorrência dos 
movimentos em defesa da natureza registrados no século XIX, quando surgiu a 
ideia da criação dos ‘parques nacionais’ pelos eua, com a institucionalização dos 
parques nacionais de Yellowstone, em 1872 e o Vale de Yosemite. Com a franca 
dilapidação da natureza devido às pressões comerciais e industriais sobre os 
recursos naturais da América, entre final do século XIX e XX, esses movimentos 
se ampliam. Quando foi criado o sistema de parques nacionais, em 1916, a 
ideia da criação das áreas protegidas difunde-se no mundo, sobretudo com os 
movimentos ambientalistas, a partir do pós-guerra, exaltando-se a relevância dos 
valores ecológicos e não apenas o valor estético ou cênico da natureza. 

Dentro desse contexto, a Recomendação Paris Paisagens e Sítios, em 1962, põe 
em destaque o acelerado processo de desenvolvimento humano, considerando o 
processo de degradação ambiental como um atentado ao equilíbrio do ambiente 
natural. Porém, o caráter estético das paisagens e sítios naturais são enfatizados, 
ao admitir que sua salvaguarda é necessária à vida do homem, constituindo-se 
como um poderoso regenerador físico, moral e espiritual e por contribuírem para 
a vida artística e cultural dos povos. O valor científico e cultural da vida selvagem 
também foi considerada posto que as paisagens e sítios naturais constituem um fator 
importante da vida econômica e social de um grande número de países. Apesar do teor 
antropocêntrico e utilitarista desse instrumento de salvaguarda patrimonial, a 
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paisagem é expressa pela natureza em si, valorizada como um bem coletivo local, 
regional ou mundial sem, contudo, omitir a importância dos valores sociais e 
culturais que essa dimensão patrimonial incorpora.

A Carta de Veneza (1964), ao enfocar o patrimônio histórico, estabelece que o 
monumento histórico compreende a criação arquitetônica isolada, bem como sítio 
urbano ou rural que dá testemunho de uma civilização particular, de uma evolução 
significativa ou de um acontecimento histórico. Atesta que o monumento é 
inseparável da história de que é testemunho e do meio em que se situa. Com isso, 
a abordagem da conservação patrimonial passa a tratar os monumentos em si 
tendo o ambiente no qual está inserido como envoltório. 

A Declaração sobre o Ambiente Humano, em 1972, coloca em xeque os temas 
prementes da questão ambiental. Diferente da Recomendação de 1962, que deu 
relevância ao valor estético, ressalta a natureza pelo valor atribuído à vida das 
espécies, ecossistemas e processos abióticos. Destaca o valor da natureza como 
monumento paisagístico, porém atribui valor aos recursos naturais da Terra tendo 
em vista tratar-se de garantir as condições plenas do desenvolvimento humano das 
gerações presentes e futuras. Ressalta que o desenvolvimento econômico e social é 
indispensável, consequentemente, a preocupação e a garantia da preservação das 
espécies, dos ecossistemas e das condições geofísicas naturais sejam mantidas 
visando à sobrevivência e o desenvolvimento humano. Nesse mesmo ano, realiza-
se a Conferência Geral da unesco sobre o Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, 
vindo reforçar os mecanismos de proteção patrimonial, levando em conta a 
crescente ameaça de destruição ou desaparecimento dos bens naturais e culturais, 
considerando que esse processo poderia desencadear um empobrecimento nefasto 
do patrimônio de todos os povos do mundo.

A Convenção do Patrimônio Mundial buscou estabelecer a construção de 
um sistema de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural e natural com 
valor universal excepcional, funcionando de modo permanente. No entanto, 
as categorias patrimoniais criadas são diametrais em suas dimensões culturais 
e naturais. O patrimônio cultural corresponde aos monumentos, conjuntos 
arquitetônicos, e lugares notáveis cuja ênfase são as construções humanas e o 
seu caráter cultural. Já o patrimônio natural refere-se aos monumentos naturais, 
como formações físico-biológicas de valor estético e científico; as formações 
geológicas ou fisiográficas, enquanto ecossistemas ou habitat de espécies; e os 
lugares naturais, como as áreas de grande beleza natural (Convenção sobre a 
Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, Paris, 1972). Nestes, a 
ênfase são os valores ecológicos e estéticos da natureza. Apesar de se observar 
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uma aproximação entre os dois âmbitos da conservação patrimonial, em face do 
teor das cartas do patrimônio natural e cultural, evidenciam-se as duas instâncias 
de proteção, os bens naturais e os histórico-culturais requerendo critérios de 
avalição dos valores com variáveis distintas.

Com a abordagem da conservação integrada, estabelecida na Declaração e no 
Manifesto de Amsterdã (1975), busca-se a unificação do patrimônio como um 
todo integrado, requerido pelo processo de gestão patrimonial. A conservação 
integrada é adotada enquanto princípios de políticas e ações de proteção 
aplicadas ao patrimônio cultural, integrado ao ambiente e à vida dos cidadãos 
a que pertence. Assim, o patrimônio cultural passou a ser entendido como os 
monumentos, as construções isoladas e o entorno que lhes rodeia, o conjunto de 
bairros, cidades ou aldeias, bem como povos tradicionais inseridos no ambiente 
onde se assentam, detentores de valores histórico e cultural.

Ao compreender o meio natural como um bem que o homem herdou e sobre 
ele inscreveu suas marcas com a história, modos de vida, pensamentos, ideias 
e crenças ao longo de sua trajetória territorial geográfica, percebe-se que 
o registro da cultura humana sempre vai estar presentes ou expressos na 
paisagem. Pode-se admitir, portanto, que aos processos naturais também se 
associam valores socioculturais. 

O entendimento de que a paisagem não se deve restringir somente às formas ou 
aos aspectos visuais tem impulsionado novos olhares ampliando o conceito e o 
trato da questão no âmbito patrimonial. Enquanto bem patrimonial, reconhecido 
pelos atributos que lhe são conferidos, a paisagem é interpretada por Ab’Saber 
(2003, p.9-10) como “herança de processos fisiográficos e biológicos, e patrimônio 
coletivo dos povos que historicamente as herdaram como território de atuação de suas 
comunidades. [...] as nações herdaram fatias –maiores ou menores– daqueles mesmos 
conjuntos paisagísticos de longa e complicada elaboração fisiográfica e ecológica. Por 
outro lado, Gomes (1997, p.33), assinala que para compreender a paisagem,

Nenhum elemento isolado, quer seja de ordem natural ou social, é 
determinante para a apreensão da totalidade das paisagens enfocadas. 
Por outro lado, o inverso também é verdadeiro, sob pena de cair-se na 
superficialidade do apenas visível, palpável e não verdadeiramente 
articulado nas dimensões sinergéticas necessárias à compreensão de seus 
arranjos e composições.

Contudo, o valor da paisagem, no contexto patrimonial exposto, representa as 
condições morfológicas que a natureza apresenta, esteticamente apreendida 
a partir da configuração dos processos biológicos e geofísicos. Sob esse prisma, 
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a proteção da paisagem aparece como a salvaguarda da expressão estética 
da natureza. Embora se compreenda que, implicitamente, outras dimensões e 
variáveis compõem conjunta e intrincadamente essa categoria de valor, visto o 
conteúdo polissêmico da paisagem. 

Na Recomendação Europa (1995, p.3), houve um esforço em materializar os 
valores culturais da paisagem, criando-se a categoria de ‘paisagem cultural’, 
designando-a como sendo as ‘paisagens naturais’ com caráter de “bens culturais 
que representam as obras conjugadas do homem e da natureza”. Buscou-se 
ilustrar a evolução da sociedade humana sobre o meio e sua consolidação ao longo 
do tempo, ficando submetidas aos condicionantes físicos do ambiente natural 
e das forças socioeconômicas e culturais do lugar. O processo de conservação 
e salvaguarda do bem patrimonial criado, não determinou nenhum critério 
específico de avaliação do valor dessas ‘paisagens culturais’. Bastaria se optar por 
um dos critérios relacionados aos bens culturais, somando-se ai as especificidades 
biofísicas e geoculturais que lhe proporcionam um valor excepcional. 

Iluminando o horizonte, a Convenção Europeia da Paisagem (2000, p.3) vem 
dar amplitude ao conceituar simplesmente a ‘paisagem’, definindo-a como “uma 
parte do território, tal como é apreendida pelas populações cujo caráter resulta 
da ação e da interação dos fatores naturais e ou humanos”. Nesse sentido, 
compreende-se que todos os indivíduos fazem parte da paisagem, participando 
de sua dinâmica e atribuíndo-lhe valores, resultado da relação estabelecida 
com uma ‘paisagem específica’ segundo suas referências culturais dentro da 
comunidade em que se vive.

Di Maio e Berengo (2009, p.3) interpretando essa Convenção Europeia assinala 
que a paisagem é o universo em que vivemos no cotidiano, daí afirmar que “nós 
somos a paisagem”. Ratificam que a paisagem pode ser entendida, primeiramente, 
a partir das pessoas que a contempla, como espectadores; identificada como 
símbolos e significados que podem ser interpretados subjetivamente; como um 
trabalho artístico, o desenho dos sentimentos a partir de si próprio. E, por outro 
lado, considerando o papel de organização e classificação os elementos materiais 
mediante propostas práticas; e por último, como protagonista ou agente 
transformador com ações positivas ou negativas. 

Associar a paisagem à beleza é o modo clássico de apreender a paisagem pela 
visão, o sentido acionado no momento da relação entre o homem e o meio. Com a 
importância dada à ecologia e às preocupações ambientais a apreensão da paisagem 
passa a considerar algo mais complexo como os ecossistemas, destacando a 
relação entre os seres vivos e a importância que se deve dar ao lugar que se deseja 
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proteger como um bem. Contudo, nem um desses pontos de vista contempla os 
processos cognitivos como mecanismos que podem formar e desenvolver uma 
ideia acerca daquilo que o espectador encontra diante de si. É a cultura que molda 
a forma de pensar do homem, podendo-se afirmar que “a paisagem é o território 
que existe e contém significado e valor através dos olhos das pessoas que nela 
habitam e das pessoas que por ela passam” Di Maio e Berengo (2009, p.5).

A Convenção Europeia da Paisagem, além de estabelecer políticas de proteção, 
gestão e ordenamento da paisagem, sugere medidas de participação pública 
de autoridades locais, regionais e outros intervenientes no processo de 
gestão da conservação dos valores da paisagem. Propõe o comprometimento 
não apenas com o reconhecimento jurídico da paisagem enquanto ambiente 
humano detentor de valor patrimonial, mas, sobretudo, com a “diversidade do 
seu patrimônio comum cultural e natural e a base da sua identidade” Di Maio e 
Berengo (2009, p.3).

Do exposto, depreende-se que a paisagem, não é só cultural, tampouco só 
natureza. Trata-se de um bem híbrido onde natureza e cultura se misturam 
num constructo cultural e biofísico. No caso das unidades protegidas, pode-se 
considerá-las como bens naturais que também são culturais, posto que, ao ser 
valorado, não se pode descartar o meio biofísico-territorial, nem o cultural no 
qual estão inseridas. É necessário que ao se capturar a paisagem se levem em 
conta o olhar do observador e seus processos cognitivos em relação a ela. Assim, 
os valores da paisagem das unidades protegidas podem ser identificados tanto a 
partir dos processos biológicos e geofísicos da natureza, como dos físico-visuais 
e socioculturais, e, sobretudo, os processos perceptivos dos indivíduos que com 
ela interage, tanto no cotidiano, quanto em outras formas de olhar e vivenciá-las. 
Portanto, a análise desses valores envolve todas as dimensões patrimoniais, seja 
material ou imaterial, associadas a variáveis tangíveis ou intangíveis.

A unidades protegidas brasileiras patrimônios da humanidade.

Ao inserir as unidades protegidas brasileiras chanceladas como patrimônios 
da humanidade pela iucn/unesco no contexto patrimonial acima desenvolvido, 
pode-se depreender algumas constatações que possibilitam cotejamento com 
a abordagem acima levantada. As unidades protegidas, representadas pelos 
parques nacionais brasileiros patrimônios mundiais são categorizados segundo o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação Brasileiro (snuc, 2000), tendo como 
modelo o Sistema Mundial de Áreas Protegidas (iucn, 1994). São ecossistemas co-
associados com outras unidades protegidas, formando conglomerados ecológicos 
que representam os principais ‘domínios morfoclimáticos’ do Brasil. Os parques 
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nacionais brasileiros aqui tratados reconhecidos como patrimônios mundiais 
localizam-se no território do Brasil, segundo suas regiões biogeográficas ou 
domínios morfoclimáticos. São eles: 

•	 Parque Nacional do Iguaçu, situado na região sul do Brasil, fronteira com a 
Argentina, localiza-se no estuário dos rios Paraná e Iguazu (Argentina) onde se 
encontram as Cataratas do Iguaçu, é legalmente um parque bi-nacional – Brasil/
Argentina.

•	 Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado na região semiárida do 
nordeste do Brasil, a Caatinga brasileira.

•	 Parques Nacionais Pau Brasil; Monte Pascoal; e do Descobrimento, situa-
se na Costa Brasileira do Descobrimento, representando o bioma da Mata 
Atlântica do Nordeste brasileiro e estão co-associados com outras 8 (oito) 
áreas protegidas. 

•	 Parque Nacional Superagui, situa-se no sudeste brasileiro, representando 
o bioma da Mata Atlântica do Sudeste do Brasil e está co-associado com 
outras 25 (vinte e cinco) áreas protegidas. 

•	 Parque Nacional do Pantanal Matogrossense, situa-se nas áreas úmidas 
do centro-oeste brasileiro, correspondendo ao Complexo Pantanal e está 
co-associado com outras 4 (quatro) áreas protegidas. 

•	 Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, localizado no Oceano 
Atlântico Sul, corresponde ao complexo insular Fernando Noronha / Atol 
das Rocas. 

•	 Parque Chapadados dos Veadeiros e Chapadas das Emas, são dois que 
corresponde à região do Cerrado brasileiro, no centro-oeste do país.

•	 Parque do Jaú e das Anavilhanas, localiza-se na região da Amazônia 
Central, corresponde à planície da floresta amazônica brasileira e estão co-
associadas com 2 (duas) outras áreas protegidas.
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Da análise dos parques nacionais brasileiros patrimônios da humanidade, mediante 
aplicação do método ‘análise de conteúdo’ aos relatórios oficiais da unesco (Advisory 
Body Evaluation), planos de manejos e fichas cadastrais do ibama5/icmbio6 (órgãos 
de gestão das unidades protegidas brasileiras), foram identificados, conforme 
demonstrado no Quadro 1, acima descrito, os valores relativos à biodiversidade, 
geodiversidade, beleza natural e expressões culturais. Observa-se, porém, que a 
relevância patrimonial foi dada aos atributos, classicamente considerados para o 
patrimônio natural, ou seja, os valores biológicos, geofísicos e cênicos da beleza 
natural. Os valores relacionados às expressões culturais, testemunhos e vestígios 
humanos, além das representações de manifestações culturais, seja de ideias, 
crenças, modo de vida, religião, etc, foram pouco evidenciados no contexto geral 
da documentação analisada. Em sua ampla maioria, os atributos que obtiveram 
maior frequência ao longo dos textos analisados foram os referentes aos valores 
ecológicos, destacando-se a biodiversidade como o de maior ênfase entre todos. 

5 ibama-Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.

6 icmbio-Instituto Chico Mendes da Biodiversidade.

Figura 1. Localização 
dos Parques 

Nacionais Brasileiros 
patrimônios da 

humanidade. Fonte: 
ICMBio; Bezerra 

(2011, p.84).
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Isto pode ser observado no Quadro 2 a seguir onde estão caracterizados os parques 
nacionais brasileiros objetos desta análise e a identificação de seus atributos.

Quadro 2. Caracterização dos Parques Nacionais Brasileiros Patrimônios da 
Humanidade.

Parques 
Nacionais 
Brasileiros

Ano
Área
(ha)

UF
Região

Características Relevantes
iBama/icmBio/Decretos

Iguaçu 1981
1985

169.765 
PR
SE

paisagem (cataratas do iguaçu), recursos hídricos, 
geologia (planalto de araucária), rica fauna, índios 
tupi-guaranis, cenário das missões.

Serra da 
Capivara

1979
1990

92.228
PI

NE
sítios arqueológicos, geomorfologia, diversidade 
de espécies, vegetação de caatinga, biodiversidade.

Superagui 1997
1999

33.855 
PR
SE

mata atlântica, vegetação mangue, restingas, ilhas, 
diversidade de espécies, aves migratórias, índios 
Tupiniquins/Carijós (colonização).

Pau Brasil 1999
1999

11.590
BA
NE

mata atlântica, diversidade de espécies (em 
extinção), índios Pataxós.

Monte Pascoal 1961
1999

22.383
BA
NE

Monte Pascoal, mata atlântica, diversidade de 
espécies (raras e em extinção), índios Pataxós.

Descobrimento 1999
1999

21.213
BA
NE

mata atlântica, diversidade de espécies (extinção), 
fundeio da armada de Cabral, índios Pataxós.

Pantanal 
Matogrossense

1981
2000

136.028
MT
CO

bioma pantanal, rico ecossistema, rica fauna, 
vegetação de terras baixas, superfícies de 
acumulação, recursos hídricos, índios Guatos.

F. de Noronha 1988
2001

1.190
PE
NE

beleza cênica, espécies marinhas (golfinhos, 
tartarugas), corais, avifauna, geologia, mata 
atlântica, manguezal, sítio histórico.

Veadeiros 1972
2001

65.038
GO
CO

geomorfologia (maciços, escarpas e paredões), 
divisor de águas, ponto + alto do planalto, cerrado 
de altitude, diversidade de espécies.

Emas 1961
2001

133.064
GO
CO

geomorfologia (maciços) , diversidade de espécies 
(emas), vegetação de cerrado, sítios arqueológicos.

Jaú 1980
2000

2.377.889
AM
NO

ecossistema, fauna, flora, recursos genéticos, 
população indígena.

Anavilhanas 2005
2002

350.018
AM
NO

Beleza, bioma da amazônia, vegetação amazônica 
(floresta de igapó e densa de terra firme), ilhas, rios, 
igarápés, rica fauna.

Os atributos constantes no Quadro 2 ratificam o caráter dos valores identificados 
no Quadro 1, que sintetiza os valores por categorias de valor não-humano, ou seja, 
a natureza em si, identificada pelas dimensões da biodiversidade, representada pela 
riqueza da flora e fauna; a geodiversidade, representada pelo relevo, formações 
geológicas e os recursos hídricos, como também a beleza natural pelo aspecto 
cênico do conjunto desses valores. A biodiversidade, como já foi ressaltado, é o 

Fonte: Informações 
retiradas dos 
textos analisados 
por Bezerra (2011, 
Apêndice) -Fichas 
Cadastrais do 
Ibama e Icmbio; 
e os Decretos de 
Regulamentação 
dos Parques 
Nacionais Brasileiros, 
identificando as 
‘unidades de registro’ 
ou ‘palavras-chave’, 
consideradas 
relevantes, segundo 
o método da ‘Análise 
de Conteúdo’, 
objetivando 
identificar a 
relevância dos 
atributos dos parques 
com destaque para as 
expressões culturais.



Paisaje y jardín como Patrimonio cultural.[50]

valor mais pontuado dos parques nacionais brasileiros nas variáveis apontadas 
para a diversidade de espécies (nativas, raras e em extinção). Por outro lado, 
excetuando-se o Parque Nacional da Serra da Capivara, chancelado pela unesco 
como patrimônio cultural da humanidade, em face dos excepcionais sítios 
arqueológicos localizados em seu território, considerado como um dos mais ricos 
das Américas, os demais parques também apresentam singulares expressões 
culturais. Observa-se que distintos atributos culturais são identificados na 
maioria dos parques nacionais brasileiros representados por registros históricos 
e pré-históricos, testemunhos de antigos processos civilizatórios humanos, 
reconhecidos nas edificações, artefatos, objetos artísticos e outros vestígios. 
Registra-se a relevância da presença de povos tradicionais ou indígenas, com 
forte expressão e influência local, relacionada a saberes e fazeres (costumes, 
hábitos, uso da língua, gastronomia, produção de artefatos e artesanatos), 
tendo também papel relevante na participação da gestão dos parques. Outros 
significativos atributos são os culturais imateriais, representados por crenças, 
mitos, celebrações religiosas, cultos e rituais, festas e danças, além dos relatos 
populares sobre lendas do imaginário local. As figuras que se seguem ilustram os 
relevantes atributos de alguns desses Parques.

Figura 2. Parques 
Nacionais Jaú e 

Anavilhanas: Mata de 
igapó, igarapés, fauna 

nativa, edificações 
típicas e petroglifos. 

Fonte: Bezerra (2011, 
pp.85-86).

Figura 3. Parque 
Nacional Serra das 

Capivaras: Sítios 
arqueológicos, 

formações rochosas, 
biodiversidade (flora 

e fauna nativas). 
Fonte: Bezerra (2011, 

pp.93-95 ).
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Considerações.

A compreensão da paisagem definida como o resultado de “ação e interação de 
fatores naturais e/ou humanos” (ceP, 2000, p.3) amplia a apreensão dessa dimensão 
do universo, onde a diversidade de valores se imbrica numa totalidade material, 
natural e cultural, de forma sistêmica, sendo mediada pela relação homem-meio. 
Captar o teor dessa mediação é o desafio que se abre para o que Besse (p.2014) 
entende como “o ponto de encontro entre as decisões humanas e o conjunto das 
condições materiais (naturais, sociais, históricas, espaciais, etc.) nas quais surgem 
e tenta formular-se”. 

Figura 4. Parque 
Nacional do Pantanal 
Matogrossense: 
Bioma pantanal 
(terras alagáveis), 
flora e fauna nativas. 
Fonte: Bezerra (2011, 
pp.100-101).

Figura 5. Parque 
Nacional Marinho 
Fernando de 
Noronha: Ilha 
vulcânica, edifícios 
históricos, fauna 
aquática e avifauna 
nativas. Fonte: 
Bezerra (2011, 
pp.91-92).

Figura 6. Parques 
Nacionais do Monte 
Pascoal e do Iguaçu: 
Remanescente de 
mata atlântica, índios 
pataxós e flora e 
fauna nativas, do 
Monte Pascoal e 
conjunto de cataratas 
e a biodiversidade, 
com flora e fauna 
nativas do Iguaçu. 
Fonte: Bezerra (2011, 
pp.87-88).
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Por outro lado, enquanto instrumento operacional, a essência da Convenção 
Europeia da Paisagem (2000) está na conservação e proteção dos lugares e 
territórios onde vivem os seres humanos ou viverão no futuro, que representam 
a expressão do que são ou do que foram seus ancestrais. Pode-se transformá-los, 
porém para torná-los melhores, com gestos zelosos, com respeito e proteção dos 
seus valores. Usar novos instrumentos dentre as possibilidades de participação 
pública no planejamento e na gestão da conservação para uma nova arquitetura 
do ambiente natural (Di Maio; Berengo, 2009, p.49).

Como afirma Berque (2009, p.24), uma das principais questões reside na forma 
de como construir um ‘pensamento paisagístico’ que não seja unicamente, para 
aprofundar conceitualmente o pensamento da paisagem, mas para saber por que 
não exercitamos a capacidade do ‘pensamento paisagístico’, numa escala global 
dos nossos territórios. Desse modo poderemos manter e proteger paisagens 
singulares das vivências humanas. Trata-se de uma nova atitude de ser, de pensar 
e agir na Terra, tema que extrapola o âmbito dos estudos da paisagem. 

Há um conjunto de forças que conduz o pensamento para a construção de 
um ‘pensamento paisagístico’ que seja capaz de instrumentalizar a gestão da 
conservação da paisagem, visando à manutenção de seus valores no tempo e no 
espaço, para as presentes e futuras gerações. Os valores da paisagem podem ser 
identificados não apenas pelas expressões morfológicas da natureza ou humana, 
mas auscultando as elaborações sensoriais, mentais e emocionais dos seres 
humanos em cada paisagem específica. Por isso há que se investigar outras searas 
teórico-conceituais de abordagem da paisagem, além da estética e ecológica, 
no caso dos parques nacionais. Não se pode reduzir a paisagem ao naturalismo, 
tampouco a irredutibilidade estética, porque paisagem como bem enfatiza 
Roger (2013, pp.139-141), “em primeiro lugar, é um produto de uma operação 
perceptiva, quer dizer, uma determinação sociocultural” e ela será sempre “uma 
invenção histórica e essencialmente estética” (tradução nossa).

Assim, com a forte presença das representações socioculturais contidas na 
paisagem em sua dimensão material ou imaterial, desenha-se um caminho que 
não pode ser descartado para compreensão da amplitude que o universo da 
paisagem abarca. A paisagem não pode ser definida por uma única dimensão, 
seja cultural ou natural. Ela deve ser compreendida como um bem que engloba 
todas as dimensões a que lhe remete ou confere um caráter específico, portanto 
um bem patrimonial que retém características tanto da natureza natural quanto 
da natureza humana formando um todo imbricado, que é legado às presentes e 
futuras gerações e as futuras. 
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