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Introdução 

  O presente texto possui por objetivo apresentar resultados obtidos a partir de outubro de 

2011 – quando tem inicio o projeto Elos da Diversidade, componente do Programa Ambiente em 

Ação, uma parceria de trabalho entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro/Instituto de 

Geografia e a Secretaria de Ambiente/Superintendência de Educação Ambiental – e dezembro de 

2012, período em que distintas ações à princípio de caráter extensionista, que no desenvolvimento 

do projeto agregam a pesquisa, tendo em vista, o entrelaçamento das ações em tela propiciando 

maior acuidade acadêmica e intelectual no pensar as práticas culturais associadas às questões 

ambientais com o objetivo de criação de políticas públicas que visam a garantia da implantação de 

um local apropriado, dotado de segurança, infraestrutura (mobiliário urbano, banheiros públicos, 

vestiário, fixo cultural, assim como orientação visando a educação ambiental para o uso público 

religioso em áreas de conservação ambiental) e, sobretudo marcar no espaço da cidade do Rio de 

Janeiro a presença da consciência oriunda da sociedade civil de repúdio à intolerância religiosa 

vivenciada por parte de grupo religioso identificado como evangélico. O grupo religioso em questão 

age intolerantemente segundo sua crença de que grupos religiosos com práticas de matriz africana – 

Candomblé e Umbanda – não são da aprovação de Deus/Jesus Cristo, e por conseqüência passam 

a se conduzir de forma intolerante demonizando-as, e com essa justificativa tornam-se agressivos 

com atos ilocutórios depreciativos e enfrentamento físico. 

 Entretanto, foi sinalizado por Moutinho-da-Costa (2008) – em sua dissertação de mestrado - 

que a postura intolerante frente aos umbandistas e candomblencistas se estende aos funcionários 

responsáveis pela proteção e administração das áreas de conservação ambiental. Neste sentido, 

vemos instaurado um conflito, no qual, estão envolvidos representantes da administração pública e 

                                                             
1 Doutora em Geografia – UFRJ. Professora do Programa de Pós-Graduação em Geografia-PPGEO-UERJ. Diretora do Instituto de 
Geografia da UERJ- IGEOG. Coordenadora Acadêmica Programa Ambiente em Ação. SEA – UERJ. 
2 Mestre em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social – UFRJ; Superintendente de Educação Ambiental da Secretaria do 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro – SEA/RJ. Coordenadora Geral programa Ambiente em Ação. SEA-UERJ. 
3 Doutor em Serviço Social - UFRJ. Professor dos Programas de Pós-Graduação em Educação e em Psicossociologia de Comunidades e 
Ecologia Social – UFRJ. Pesquisador CNPq. Coordenador do Laboratório de Investigações em Educação, Ambiente e Sociedade – 
LIEAS/UFRJ. 



religiosos e, diante desta situação de turbulência social, torna-se mister pensar e agir em prol de 

uma resolução (que não seja definitiva, pois é um processo social/cultural e por conseguinte em 

permanente construção) que aponte caminhos, ações propositivas para a questão apresentada. 

 Para tanto, no presente projeto traçamos uma aproximação entre a Geografia Cultural e a 

Educação Ambiental no sentido de analisar as práticas religiosas e suas significações espaciais com 

os pressupostos do respeito à Natureza preconizados pela Educação Ambiental. Observamos 

também e buscamos coadunar com a pesquisa os direitos civis garantidos pela Constituição 

Brasileira por um lado, de livre exercício das práticas ritualísticas religiosas e, por outro, da Lei que 

reza a conservação ambiental que criminaliza qualquer ação de dano à Natureza. 

  

I – Cultura, diversidade cultural e justiça social 

Pensar a cultura relacionando-a a contemporaneidade necessita que nos voltemos para uma 

reflexão sobre o seu significado na vida do cidadão comum. Neste sentido, a interrogação sobre os 

fundamentos do processo cultural urbano é o elemento chave de uma política pública que afirme a 

condição de igualdade de direitos e de diversidade cultural, a qual passa a ser vista não só como 

entretenimento, mas também como afirmação de identidade, pertencimento e justiça social. Neste 

sentido, parcerias entre a sociedade civil, universidade e poder público tornam-se nexos para a 

construção do projeto de sociedade ancorada na democracia e na experiência cidadã, assim como, 

na constituição/ afirmação de processos identitários. 

Consoante Corrêa, A.M. (2011) a multiplicidade e a fragmentação a partir de uma dinâmica 

pautada na dialética, que se explicam mutuamente pois uma é inerente à outra, são dois aspectos 

que são presentes como características das manifestações culturais neste começo de séc.21. Desta 

forma, as aspirações de totalidade marcadas pelo pensamento moderno findam cada vez mais 

distantes e passamos então, segundo a autora: a vivenciar situações e espaços fragmentados entre 

elementos e acontecimentos singulares aparentemente sem relação entre si, mas que se encadeiam 

em ações pautadas pelas subjetividades coletivas. Em outras palavras, estou querendo dizer que 

estamos envolvidos por uma dinâmica processual na qual a diversidade, a simultaneidade e a 

inclusão estão presentes no cotidiano contemporâneo das cidades e dos cidadãos, isto porque nada 

pode estar de fora, margeando, sem contato nessa nossa cultura urbana, midiática, das imagens e 

informatizada de começo de século, de começo de milênio. 

Sendo assim, podemos sinalizar que as práticas culturais e, portanto, sociais marcam a 

existência dos homens e sua organização em sociedades em sua expressão material e imaterial. 

Estamos falando da sua hominalidade que são as ações da natureza humana, ações que 



dialeticamente são constituintes do homem como produto da sociedade e a sociedade como produto 

do homem. Reconhecer esta dialética, de acordo com Berger (1985), nos permite compreender com 

fidelidade a sociedade em termos empíricos.  

Neste processo dialético - onde vemos inculcada a ação de mão dupla do homem de produzir 

e ser produzido pela sociedade - que destacamos num primeiro momento, o reconhecimento da 

atuação humana efusiva sobre o mundo seja pela atividade física ou mental, para engendrar em 

seguida, num segundo passo, a transformação do produto desta sua ação, a realidade, como 

exterior e distinta do seu produtor. Como complemento deste processo criativo do homem e da 

sociedade temos um terceiro passo que consiste na (re) apropriação dessa mesma realidade por 

parte do ser humano. Isto é, a transformação da perspectiva de um mundo objetivo, novamente em 

consciência subjetiva retornando assim, ao primeiro passo e preparando as condições para os 

passos seguintes, ininterruptamente. 

Podemos então extrair da reflexão acima apontada, o fato de que a existência humana é um 

contínuo “pôr-se em equilíbrio”, quer do homem consigo mesmo quer do homem com o mundo. Em 

outras palavras resumidamente “(...) ele se produz a si mesmo num mundo” (BERGER, 1985, p.19). 

Passamos a concluir que esta produção humana num mundo é sinalizada por práticas culturais 

distintas, tanto como fruto desta produção e também como a totalidade dos produtos humanos, seja, 

na sua materialidade exemplificada nos instrumentos de toda espécie que permitem ao homem 

modificar seu ambiente físico, seja, na imaterialidade demonstrada na produção simbólica que 

permeiam e produzem sentidos em todos os aspectos de sua vida, cotidianamente (CORRÊA, A. M., 

2004). 

Sob esta perspectiva, a prática cultural surge como uma ponte que viabiliza a relação do ser 

humano e da sociedade com o ambiente. Este relacionamento se apresenta como faces de uma 

mesma realidade, onde a função social e a função simbólica engendram a distinção e a correlação 

entre o ambiente social - o espaço produzido e concebido em termos de organização e produção – e 

o ambiente cultural como o espaço vivenciado e concebido em termos de significação e relação 

simbólica (BONNEMAISON, 2002) que emerge no cerne da articulação entre a prática material e 

imaterial da cultura (CORRÊA, A. M. , 2004). 

Partindo dessa compreensão mais ampla dos processos sociais contemporâneos, o 

Programa Ambiente em Ação, fruto da iniciativa da Superintendência de Educação Ambiental da 

Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro - SEAM/SEA e com a participação parceira da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, possui como objetivo primordial apoiar a 

construção coletiva da sustentabilidade ambiental através da articulação, fortalecimento e 

implementação de políticas públicas voltadas para questões sociais, culturais e ambientais. O 



Programa divide-se por três linhas de ação que focam em grupos sociais discriminados, 

marginalizados e em maior vulnerabilidade social e ambiental, como os moradores de comunidades 

de favelas cariocas, os religiosos de religiões afro-brasileiras (como a umbanda e candomblé), e o 

público LGBT, buscando enfrentar os conflitos, discriminações, preconceitos e injustiças sociais e 

ambientais históricas vivenciadas por eles. 

Em seu âmbito, a linha de ação voltada para o público religioso afrobrasileiro, Núcleo Elos da 

Diversidade, foi criada com o objetivo de enfrentar um conflito antigo envolvendo uso público 

religioso de áreas naturais protegidas por lei, como parques e reservas, favorecendo o diálogo entre 

os saberes religiosos e o conhecimento científico que, por caminhos e olhares diferentes, cuidam e 

protegem a natureza. Como fruto desse processo coletivo, estão sendo construídos processos 

educativos dialógicos com o povo de santo e políticas públicas que respeitem e garantam a 

diversidade da vida e das culturas em unidades de conservação e seu entorno, com foco na criação 

de um Espaço Sagrado, coletivamente pensado e gerido e legalmente instituído, que atenda as 

necessidades e demandas da conservação da natureza e de seu público religioso usuário. Com 

essa iniciativa, a educação ambiental promovida pela Secretaria do Estado do Ambiente e por seus 

parceiros, vem resgatar a sacralidade da natureza e fortalecer os elos entre os conhecimentos 

tradicionais e científico, como meios para a sustentabilidade social e ecológica. 

Neste, em síntese, as ações são desenvolvidas sob a perspectiva crítica da educação 

ambiental (LOUREIRO, 2012; QUINTAS, 2009), considerando as interfaces educação e cultura 

voltadas para a conservação da natureza e para o enfrentamento da intolerância religiosa em áreas 

protegidas por Lei, promovendo o agenciamento entre a diversidade biológica e a diversidade 

cultural com vista à conservação dos recursos naturais e das práticas culturais a eles associadas. 

 

II – Racismo Ambiental e a Natureza como bem material e simbólico: a prática ritualística do 

Candomblé e da Umbanda. 

 

2.1 -Áreas Protegidas e Injustiça Ambiental. 

Campeão absoluto de biodiversidade terrestre, sendo o país de maior biodiversidade de flora 

e fauna, o Brasil reúne quase 12% de toda a vida natural do planeta. Concentra 22% de todas as 

plantas superiores que existem (55 mil espécies), muitas delas endêmicas e o maior número de 

espécies de mamíferos (524) e de peixes de água doce (mais de 3 mil espécies), ficando em 

segundo lugar para o número de anfíbio, em terceiro para aves e quarto para répteis.  Além disso, 

quatro dos biomas mais ricos do planeta estão no Brasil: Mata Atlântica, Cerrado, Amazônia e 



Pantanal. Por conta disso, o país foi considerado pela comunidade internacional como 

megadiverso4. 

Infelizmente, neste século XXI, todos correm sérios riscos. Muitas áreas mantêm apenas 3 a 

8% do que existia inicialmente, como a Mata Atlântica, que hoje guarda menos de 7% de sua 

extensão original e é considerada o bioma mais ameaçado do planeta. Nesta direção, para preservar 

e proteger tanta riqueza, o Brasil segue a tendência mundial de criar áreas naturais protegidas, 

legalmente instituídas (através da Lei 9.985/00), como os parques e reservas, onde não é permitida 

a presença humana e onde os usos dos recursos naturais são bastante restritos, já que para este 

modelo de conservação o homem é visto como um inimigo a ser combatido. 

Este modelo de conservação - ambientalismo preservacionista -, que vem de uma escola de 

pensamento européia e foi bastante desenvolvido pelos EUA, afirma que existe uma relação inversa 

entre as ações humanas e o bem estar do ambiente natural. O mundo natural e o mundo urbano são 

vistos, dentro dessa perspectiva, como uma oposição (a famosa oposição sociedade X natureza). 

Montanhas, praias, florestas e demais espaços de vida selvagem (chamados de „wilderness‟, na 

perspectiva preservacionista, e ideologicamente idealizados como grandes e extensas áreas 

naturais sem população) formam um conjunto que é considerado “natureza”, ou seja, uma área 

desenvolvida e mantida apenas na ausência de seres humanos. De fato, segundo o “Wilderness 

Act”, decreto norte-americano de preservação da vida selvagem, publicado em 1964, e que é 

considerado a „bíblia‟ da conservação, natureza é definida como um lugar “onde o próprio homem é 

um visitante que não permanece”.  

Assim, há 141 anos, desde que se criou o primeiro parque nacional do mundo (Yellowstone 

National Park, em 1872, na cordilheira dos Grand Tetons, EUA), ao se instituir por lei um parque ou 

uma reserva, as populações locais (tradicionais ou não), que muitas vezes estão instaladas nestes 

territórios por centenas de anos, são compulsoriamente expulsas e ficam impedidas de reproduzir 

seu modo tradicional de vida.  

Por isso, o processo de criação de reservas e parques nacionais (modelo Yellowstone, de 

grandes áreas selvagens e sem população) tem sido acompanhado por diversas modalidades de 

conflitos. Mas, apesar dos conflitos o modelo dominante para a conservação da biodiversidade, no 
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mundo inteiro, tem sido mesmo o Parque Nacional, criados inicialmente com a finalidade de 

preservação de paisagens de grande beleza cênica e recreação em contato com a natureza, 

destinadas às elites urbanas sedentas de paz, deleite e consolo das desventuras do mundo 

moderno. Há 30 anos, apenas, fala-se em proteção da biodiversidade como um dos objetivos de 

criação de Parques Nacionais e outras áreas protegidas, a partir do advento da Biologia da 

Conservação irmanada com a Ecologia Profunda.  

Como as unidades de conservação de „Uso Indireto‟ no Brasil, como parques e reservas 

biológicas, não permitem a presença de populações humanas dentro de seus territórios, a solução 

inicialmente encontrada pelos preservacionistas, e legitimada em leis e decretos do Brasil, foi a 

expulsão dos habitantes de “seus” novos territórios, seja por indenização ou por reassentamento 

compulsório. Na linguagem dos preservacionistas, esses habitantes foram renomeados como 

“populações residentes”, “permanentes” ou “locais” (ISA, 2001; LITTLE, 2002), categorizando-lhes 

assim em função da lógica instrumental das novas áreas protegidas “e, no processo, ignorando a 

existência prévia de regimes de propriedade comum, relações afetivas com o seu lugar e memórias 

coletivas sobre esses mesmos espaços” (LITTLE, 2002, p. 56). 

Nesse sentido, as áreas protegidas representam um tipo específico de território que, seguindo 

as definições de Quijano (1988), caberia dentro da noção de razão instrumental do Estado por três 

motivos: em primeiro lugar, as áreas protegidas são criadas pelo Estado mediante decretos e leis e 

conformam parte das chamadas Terras da União sendo, portanto, terras públicas; em segundo lugar, 

a criação dessas áreas inclui sofisticadas pesquisas científicas envolvendo um grande número de 

especialistas, mostrando o alto grau de conhecimento humano e cientificismo implicado nelas. E em 

terceiro lugar, as áreas protegidas estabelecem regras em seus planos de manejo que especificam 

com minuciosos detalhes as atividades permitidas e proscritas dentro desses territórios.  

Essa razão instrumental tem se confrontado com a razão histórica dos povos tradicionais em 

todo o planeta (DIEGUES, 1998; LITTLE, 2002) e têm se constituído em novos instrumentos de 

dominação e controle racial, mantendo uns e segregando outros, de acordo com sua lógica de base 

ideológica eurocentrista e racialmente excludente.  

Diegues (1998, p.37) discorre bem sobre isso: 

O modelo de conservacionismo norte-americano espalhou-se rapidamente pelo mundo 

recriando a dicotomia entre “povos” e “parques”. Como essa ideologia se expandiu 

sobretudo para os países do terceiro Mundo, seu efeito foi devastador sobre as populações 

tradicionais......É fundamental enfatizar que a transposição do “modelo Yellowstone” de 

parques sem moradores vindos de países industrializados e de clima temperado para 

países do Terceiro Mundo, cujas florestas remanescentes foram e continuam sendo, em 

grande parte, habitadas e frequentadas por populações tradicionais, está na base não só 



de conflitos insuperáveis, mas de uma visão inadequada de áreas protegidas. Essa 

inadequação, aliada a outros fatores como: graves conflitos fundiários em muitos países; 

noção inadequada de fiscalização; corporativismo dos administradores; expansão urbana; 

(...) estão na base do que se define como a “crise da conservação.  

Por isso, o processo de criação de Parques e outras unidades de conservação têm sido 

acompanhados por diversas modalidades de conflitos em várias partes do mundo, em especial na 

América Latina, onde estudos mostram que 86% das áreas protegidas são habitadas (KEMF, 1993; 

AMED & AMED, 1992). Em âmbito mundial, de acordo com dados da IUCN para 1985, cerca de 

70% das áreas protegidas eram habitadas (DIXON & SHERMAN, 1991 apud COLCHESTER 2000).  

Por conflitos socioambientais entendem-se um tipo de conflito social que expressa uma luta 

entre interesses diferentes (opostos ou não) que disputam o controle dos recursos naturais e o uso 

do meio ambiente comum (ACSELRAD et alii., 1995). O estudo dos conflitos, neste sentido, procura 

“captar o conteúdo específico das disputas que têm os elementos da natureza como objeto e que 

expressam relações de tensão entre interesses coletivos/espaços públicos X interesses 

privados/tentativas de apropriação de espaços públicos” (SCOTTO e LIMONCIC, 1997,  p. 19). A 

criação de unidades de conservação pela ação de governos se dá muitas vezes sobre territórios 

sociais de povos e comunidades tradicionais, que são expulsos de suas terras (mais que isso, de 

seu território vivenciado e semiografado por meio da materialidade e da imaterialidade das práticas 

culturais), agora transformadas em terras públicas, para a preservação da natureza selvagem e da 

diversidade biológica a ela associada. 

Agora que já há mais elementos para uma análise mais profunda, podemos entrar 

diretamente no conceito de racismo ambiental, outro tema dos mais discutidos no campo de debates 

e estudos ligados à Justiça Ambiental, sendo atualmente discutido por diferentes escolas do 

pensamento em diferentes países do mundo, tendo mesmo se convertido em política pública ao 

tornar-se um programa de ação do governo federal dos Estados Unidos, através da EPA, agência de 

proteção ambiental norte-americana. (MADEIRA Fº, 2002). 

No Brasil, chama-se Racismo Ambiental “às injustiças sociais e ambientais que recaem de 

forma desproporcional sobre etnias vulnerabilizadas” (HERCULANO e PACHECO, 2006, p. 25), 

sendo destacado por Tânia Pacheco que “o Racismo Ambiental não se configura apenas por meio 

de ações que tenham uma intenção racista, mas igualmente por meio de ações que tenham impacto 

racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado origem”(PACHECO, 2006, p. 323). 

Nas declarações de PACHECO (2006) sobre o processo de definição do conceito feito pelo 

Grupo de Discussão sobre Racismo Ambiental da Rede Brasileira de Justiça Ambiental - RBJA, “não 

se utilizou o termo „etnias vulnerabilizadas‟ por acaso. A intenção foi, de um lado, combater o 



racismo nas suas diferentes expressões, mas, de outro, recusar a noção de „raça‟ no que diz 

respeito aos seres humanos”. Nas palavras de Tânia Pacheco (2006, p. 323), uma das 

pesquisadoras e articuladoras da RBJA: 

Ao mesmo tempo, fazemos questão de estabelecer de forma inquestionável que essas 

´etnias` compreendem mais que os afro-descendentes, a começar pelos povos indígenas, 

´donos` originais deste território. O preconceito vai bem mais longe, no seu componente de 

ignorância, de incapacidade de reconhecer, de respeitar e de aprender com o outro. E, 

assim, é dirigido igualmente contra outros grupos,  que, independente das cores de suas 

peles, têm em comum as dificuldades na luta pela sobrevivência.  

Assim, o estudo e a pesquisa sobre racismo ambiental, no Brasil e no Mundo, envolvem não 

apenas grupos negros ou indígenas, mas também inclui outras identidades culturais tais como 

pescadores, populações ribeirinhas, marisqueiros, catadoras de coco, extrativistas, camponeses, 

catadores de sementes, entre outros grupos sociais, que de uma perspectiva marxista estão 

associadas a modos de produção pré-capitalistas, próprios de sociedades em que o trabalho ainda 

não se tornou mercadoria.  

Tampouco o campo de estudo do Racismo Ambiental, como Tânia Pacheco coloca, se refere 

apenas a práticas e ações que tenham tido intenção racista, mas que igualmente causem impacto 

racial, não importando a intenção que as originou. Isso amplia tanto o número como os tipos de 

casos de racismo ambiental praticadas no país, incluindo os do campo da conservação da natureza, 

onde grupos étnicos em estado de vulnerabilidade são removidos, expulsos e descartados de seus 

territórios de origens, pertencimento e identidade por ações de governos, que reterritorializam nos 

mesmos espaços de uso tradicional empresas capitalistas (para atender ao Mercado, ao 

desenvolvimentismo e modernização do país), ou unidades de conservação da natureza (para 

preservação da diversidade biológica, recreação em contato com a natureza e pesquisa científica).  

É o caso dos “povos de santo” e “comunidades de terreiros” envolvendo o Parque Nacional da 

Tijuca – PNT, Rio de Janeiro, Brasil, compostos por comunidades religiosas de matrizes africanas 

(como o candomblé e de umbanda), cuja presença é registrada na região desde o século XVII, e que 

têm seu acesso às áreas da unidade restrito ou mesmo impedido devido às práticas religiosas que 

realizam, sofrendo discriminação e constrangimentos diversos, ficando muitas vezes impedidos de 

reproduzir seu modo tradicional de vida e de realizar sua práticas.  

Vale dizer que neste caso envolvendo o Parque Nacional da Tijuca, a discriminação praticada 

e a desigualdade no uso dos espaços públicos da unidade ocorrem de maneira tão naturalizada que 

exemplifica, com maestria, tanto o racismo velado como a colonialidade do poder que ainda impera 



no país. Das quatorze religiões identificadas pelo Parque como usuárias5, apenas a Católica conta 

com permissão prévia para realizar seus diferentes rituais (casamentos, batizados, missas e bodas) 

e infraestrutura adequada para receber os visitantes religiosos e realizar suas práticas, como 

lugares/templos sagrados (no caso as Capelas Mayrink e Silvestre, o Cristo Redentor e a Capela de 

Nossa Senhora Aparecida, no Corcovado), coletores de lixo em todos os ambientes, coleta regular 

de resíduos (realizada por empresa terceirizada nas áreas internas e pela empresa de coleta pública 

urbana nas áreas externas), áreas para acenderem velas e colocarem demais artefatos da 

ritualística (candelabros, taças e jarros para vinho, panos, Bíblia e recipientes para a hóstia), áreas 

para estacionamento, iluminação e segurança.  

As outras treze religiões não católicas identificadas como usuárias, frequentadoras ou 

visitantes necessitam de permissão prévia da administração do Parque para realizarem seus rituais 

(de modo a cumprir a exigência do Art. 37, Decreto 84.017/79), não contam com infraestrutura 

adequada para suas práticas, não contam com um lugar previamente organizado e estruturado, com 

coletores de lixo, sistema de coleta regular de resíduos, áreas para uso de velas, áreas 

preestabelecidas para oferendas, estacionamento, iluminação e segurança. Pior, muitas 

(principalmente aquelas relacionadas à população negra) são acusadas de poluidoras e agentes de 

degradação, identificadas como ameaça e tratadas como caso de polícia6. 

O caso vivenciado no Parque Nacional da Tijuca mostra que os Povos e Comunidades de 

Terreiro têm sido impactados pela instituição de áreas protegidas ao longo dos últimos 141 anos, 

fato que vêm afetando e atingindo o modo de organização e de vida destas populações e 

comunidades tradicionais, suas identidades culturais e as relações tradicionais que estabeleceram 

com seus territórios de origem, pertencimento e identidade, entrando para a lista dos Povos 

Atingidos Por Unidades de Conservação, junto com pescadores, quilombolas, indígenas, entre 

outros.  

 

2.2 - Os Sítios Naturais Sagrados e seu Papel na Conservação da Diversidade Biocultural 

Um aspecto intangível que envolve algumas áreas naturais tem sido relacionado ao caráter 

sagrado, portanto simbólico, atribuído por culturas tradicionais aos diferentes ambientes naturais ao 

longo do mundo, seja pela percepção de deuses/espíritos que habitam nestes lugares, por 

considerá-los como santuários dedicados aos ancestrais ou como sítios privilegiados para a 

                                                             
5
 Pela Oficina de Práticas Religiosas em Áreas Protegidas, organizada pela DIREC/IBAMA e pelo PNT em 

2005, no âmbito da Revisão do Plano de Manejo da unidade. 
6
 Para maiores detalhes do conflito, ver MOUTINHO  DA COSTA, L. A Floresta Sagrada da Tijuca: estudo de 

caso de conflito envolvendo uso público religioso de parque nacional. Dissertação de Mestrado. EICOS/UFRJ, 

2008. 



contemplação, a meditação e/ou para rituais religiosos. Tais sítios apresentam-se como importantes 

lugares de conservação da diversidade biocultural e encontram-se especialmente vulneráveis. 

Segundo Thomas Schaaf7 (2001, p. 243),  

Em muitas culturas do mundo os sítios sagrados constituem espaços importantes para a 

conservação do meio ambiente. O respeito que as culturas tradicionais tem com relação à 

natureza e as restrições de acesso aos sítios sagrados têm dado como resultado zonas 

muito bem conservadas e uma grande diversidade biológica. 

Klaus Töpfer, diretor executivo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 

PNUMA seguindo a mesma direção sinaliza:  

Infelizmente, sítios sagrados também estão ameaçados e é preciso urgentemente ajudar os 

povos locais, tradicionais e indígenas a salvaguardar suas heranças culturais, que por sua 

vez podem contribuir muito na conservação da diversidade biológica e genética da qual 

todos nós dependemos8. 

Segundo SCHAAF (2001), o caráter sagrado de um sítio o distingue dos espaços 

circundantes que não são, e que constituem a maior parte da Terra. Por isso, um sítio sagrado é, com 

freqüência, um espaço relativamente pequeno, controlado por uma sociedade determinada. Então, 

como são espaços normalmente fechados ao mundo não-sagrado, onde geralmente o acesso é muito 

restrito, sofrem menos impactos das atividades econômicas de exploração dos recursos naturais. 

Neste sentido, os sítios sagrados podem conter importantes reservas para a diversidade biológica. 

Em sua qualidade de “santuários vegetais e animais”, podem preservar espécies vegetais e animais 

que poderiam já estar extintas em zonas não-sagradas. 

Na definição desses sítios naturais, o termo sagrado é utilizado num sentido genérico e não 

se refere unicamente ao aspecto religioso. Para SCHAAF (2001, p. 245), “(...) um sítio natural 

sagrado pode ser um sítio com significado espiritual ou simbólico, e pode ser utilizado com fins 

religiosos, ou com objetivos contemplativos, comemorativos ou de meditação, que os separam dos 

outros espaços que não tem valor metafísico”. 

Curandeiros e sacerdotes utilizam-se de algumas espécies vegetais em suas praticas rituais, 

e se preocupam em cuidar da conservação destes sítios por considerar estas plantas sagradas. 

Além disso, para algumas tradições, até mesmos os animais tem uma função e uma importância 

religiosa ou sagrada e seus habitat podem mesmo se constituir num sítio sagrado.  

                                                             
7 Divisão de Ciências Ecológicas, Programa sobre O Homem e a Biosfera (MAB) da UNESCO. Correio eletrônico: t.schaaf@unesco.org. 
Maiores detalhes podem ser obtidos em : 
http://www.condesan.org/unesco/ZAnexo%2003%20Schaaf.pdf. Acesso em 5 de abril de 2006. 
8 Declarações publicadas por Germana Barata, em 03/04/2006, na revista eletrônica do IPHAN. Para maiores detalhes ver 
http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=181. Acessada em 18 de agosto de 2007. 

mailto:t.schaaf@unesco.org
http://www.condesan.org/unesco/ZAnexo%2003%20Schaaf.pdf
http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=181


Dessa maneira, os sítios sagrados podem se constituir num objeto singular de veneração 

dotado de fixos, trajetos, rios, montanhas, rochas,vegetação que na compreensão de mundo 

efetuada pelo grupo religioso, étnico ou político possuem significados atribuídos por estes. Como 

exemplo, uma árvore, como os Baobás na África ou a Gameleira, no Brasil possuem um significado 

que remete ao sagrado, nomes, histórias, imagens, e lendas são produzidas e falam da vivência do 

cotidiano e pertencimento do grupo ao sítio sagrado que se territorializa por meio de uma 

semiografia engendrada pela matrialidade e imaterialidade da prática cultural/social do grupo. Seus 

territórios culturais/sagrados(sítios), consoante Corrêa, A. M. (2004) embasada em Bonnemaison 

(2002), constituídos de geossímbolo, que “são a verificação terrestre de mitos, a fonte de poderes 

cósmicos e os fundamentos da organização social” (BONNEMAISON, 2002,p. 123). 

Segundo SCHAAF (2001), existem sítios sagrados no mundo nos mais variados ambientes 

naturais, especialmente montanhas, rios, lagos e lagoas, florestas e matas (bosques), cavernas e 

ilhas. Também templos religiosos e seus jardins podem desempenhar um importante papel na 

proteção dos recursos genéticos vegetais e animais por conterem em seus territórios matrizes 

genéticas que nos arredores já não existem mais. 

Para  o povo de santo – candomblé e umbanda – diante da herança cultural nagô/ioruba as 

montanhas são significadas como o orixá Xangô, divindade também representada pelo elemento 

fogo, e associado às montanhas e vulcões. Para os praticantes do candomblé, olhar para um grande 

bloco de rocha é estar olhando para uma das faces de Xangô. 

Também as fontes, cachoeiras, rios, lagos e lagoas são considerados como sagrados por 

muitas culturas do mundo atual. A água é a base da vida, e como tal, garantia de sobrevivência de 

plantas e animais, senão também de populações humanas.  Em termos simbólicos, a água também 

é um agente purificador que “lava e limpa os indivíduos e a sociedade, protegendo-os dos males que 

as afetam” (SCHAAF, 2001, p. 246). Para algumas tradições religiosas, como o candomblé e a 

umbanda, o elemento água é a própria deidade, chamada de orixá, vodun ou inquice, dependendo 

da etnia. Para o candomblé keto, de influência nagô/ioruba, um rio ou uma cachoeira é a própria 

Oxun (orixá feminino ligado às águas doces), e também, lugar de comunicação com ela ou contato 

com seu axé (força vital). Tais sítios tornam-se sagrados para esses grupos por serem locais de 

contato com o orixá e de reenergização de forças. 

As florestas, matas, selvas ou bosques também podem ser considerados como lugares 

sagrados, constituindo-se para algumas tradições na residência dos deuses e/ou por conter um 

geossímbolo específico considerado como deidade (uma árvore, pedra, animal) e que são 

venerados como deuses ou espíritos. Terrenos onde viveram ancestrais, ou ali foram enterrados, e 

que com o tempo se transformam em florestas ou matas, também delimitam lugares sagrados de 



não-sagrados. Com freqüência, tais lugares protegem fontes que são declaradas sagradas pela 

comunidade, e que irrigam as terras onde esses grupos habitam. 

Ilhas e cavernas, e que podem ser centros endêmicos importantes, pelo seu aspecto de 

reclusão, também podem se constituir em lugares sagrados. Enfim, para muitas tradições culturais 

onde há vida, lá estarão os seus deuses. 

Montanhas, Rochas, Rios e Florestas Sagradas já existem instituídas como tal em alguns 

países, como França, Nigéria, Kenya, Costa do Marfim, Madagascar, Japão, China, Sri Lanka, 

Indonésia, Austrália, Nicarágua, México, entre outros. Foi visto que um ambiente natural é 

considerado como sagrado por ser um lugar venerado e reservado para as expressões culturais de 

comunidades locais, e seu acesso e manejo geralmente são governados por forças tradicionais.  

Nesse sentido o reconhecimento de áreas sagradas no Brasil caminha a passos lentos. 

Desde que o país assinou a convenção para salvaguarda do patrimônio imaterial, em 2003, apenas 

uma área foi reconhecida oficialmente como sagrada, a Cachoeira do Iauaretê do Rio Uaupés, na 

região do Alto Rio Negro, no estado do Amazonas.  

Para o pensamento preservacionista brasileiro, o uso religioso da natureza não é um dos 

objetivos da conservação, que não veem com bons olhos a presença de religiosos no interior das 

unidades. Dentro dessa perspectiva, as oferendas religiosas que ficam na natureza poluem as águas 

de rios, cachoeiras e as matas ao redor com materiais não degradáveis, interferindo na beleza 

cênica da paisagem e causando forte impacto negativo aos visitantes das unidades de conservação. 

De fato, as comidas e carcaças de animais mortos provenientes das oferendas, dentro desta 

perspectiva, após certo tempo, tornam-se veículo de patogenias para homens e fauna silvestre, além 

de servirem como pontos de disseminação de vetores às comunidades residentes do entorno; as 

velas acesas usadas na ritualística matam árvores e contribuem para ocorrência de incêndios 

florestais; as louças, garrafas e copos deixados no ambiente quebram-se com facilidade, poluem 

águas e matas e colocam em risco a vida de frequentadores e fauna local. Sem considerar as 

embalagens que levam as oferendas e que são constantemente descartadas no meio ambiente 

local, seja por má educação ambiental, seja pela ausência de coletores de lixo e de programas de 

coleta regular de resíduos nestes ambientes.  

Nesse contexto, é importante observar que há diferenciações nos atores sociais que realizam 

oferendas na natureza, indo das autoridades religiosas, passando pelos iniciados, pelos devotos, 

pelos frequentadores assíduos, pelos não tão assíduos, pelos simpatizantes e até o totalmente leigo, 

mas supersticioso, que leva uma oferenda para “Oxum” na cachoeira porque sua vizinha disse que 

ia ajudar a engravidar, ou aquele que joga uma flor no mar para Yemanjá durante a passagem do 

ano para trazer sorte. Mas não importa se é religioso devoto, iniciado, frequentador, simpatizante, ou 



leigo, todos são classificados preconceituosamente pela cultura hegemônica como “macumbeiros” e 

poluidores, e a religião passa a ser a grande vilã, estando associadas ao conceito as imagens de 

medo, lixo, sujeira.  

A pesquisa efetuada nos terreiros visitados nos trabalhos de campo nos sinalizou que muitas 

autoridades religiosas de umbanda e candomblé não são insensíveis a estas questões, trabalhando 

na instrução e no resgate dos saberes tradicionais junto aos seus devotos, visando reorientar 

práticas e ações, mas combatem a visão oficial acusando-a de negligente, omissa, discriminatória e 

injusta, uma vez que fala em conservação da natureza, mas não estabelece uma política de coleta 

regular de resíduos em áreas de uso tradicional das religiões afrobrasileiras, nem mesmo coloca 

coletores de resíduos nesses ambientes, nem estabelece um programa de recuperação ambiental 

de áreas sagradas, ou de orientação e educação ambiental. E os preconceitos só fazem aumentar a 

intolerância e a distância que separa o problema do seu entendimento. 

Os Parques urbanos e periurbanos do Rio de Janeiro, como é o caso do Parque Nacional da 

Tijuca, objeto do presente estudo, recebem um fluxo cotidiano de visitantes religiosos em suas 

áreas, principalmente em datas especiais do calendário religioso. Mas as buscas por estes oásis de 

mata exuberante não são de estranhar se considerarmos que com a crescente a expansão das 

cidades em direção às áreas rurais, mais e mais áreas verdes são ocupadas e degradadas, sendo 

esperado que a população religiosa residente em cidades busque, então, áreas naturais protegidas, 

urbanas e periurbanas, para fazer suas oferendas, onde a vida se mantém esplendorosa. Daí surge 

um os conflitos.  

O Parque Nacional da Tijuca têm enfrentado este tipo de tensão e disputa territorial, 

relacionadas ao uso dos recursos naturais locais para práticas religiosas, dentro e no entorno de 

suas áreas, reconhecidas como território sagrado para diferentes tradições culturais, como as 

afrobrasileiras, que estão presentes na área hoje abrangida pelo Parque desde o Século XVII, 

estando a sua presença registrada em nomes de lugares, trilhas e caminhos, nas pedras de „pé-de-

moleque‟ de algumas trilhas, em artefatos descobertos em estudos arqueológicos, nas pinturas feitas 

por pintores europeus que ali moraram, entre outros geossímbolos (CORRÊA, A.M., 2004; 2008), 

sinalizando que o PNT, assim como a Floresta Atlântica por ele englobado foi e ainda é efeito da 

territorialidade negra, estratégia engendrada para constituição, domínio e preservação de um 

território sustentado pelas ações de uma cultura que se identifica  afrobrasileira. 

O estabelecimento de estudos visando a geração de políticas públicas que contemplem ao 

mesmo tempo a proteção da biodiversidade e da sociodiversidade, configura-se como de extrema 

pertinência, tendo em vistas as enormes demandas de uso público religioso que as unidades de 

conservação urbanas apresentam, e da total falta de estratégias de enfrentamento da questão, que 



contemplem ao mesmo tempo as necessidades de proteção dos bens naturais com o direito à livre 

expressão religiosas garantido pela constituição federal brasileira (Art. 5º), tendo-se ainda os direitos 

humanos como pauta destas estratégias.  

É neste contexto de conflito, luta por território, discriminação, preconceito, racismo ambiental 

e intolerância religiosa que surge o componente II do Programa Ambiente em Ação, o Núcleo Elos 

da Diversidade, que permite pensar o espaço urbano também como produto de lutas, fruto de 

relações sociais conflituosas e contraditórias, criadas e aprofundadas pelo desenvolvimento do 

capital e da razão instrumental à ele associada. 

 

III - Principais Resultados obtidos em 2011/2012 

Os resultados indicados são a expressão sintética das observações de campo registradas por 

escrito e fotografadas, das dinâmicas participativas feitas com as pessoas presentes nos encontros e 

oficinas nos terreiros, e dos debates conduzidos em reunião de equipe após cada atividade. Portanto, 

expressam uma posição do grupo que trabalha no projeto, em seus delineamentos e desdobramentos 

de interesse para a pesquisa acadêmica e para a consolidação de políticas públicas de enfrentamento 

à intolerância religiosa e de promoção da conservação ambiental com respeito às práticas culturais 

religiosas. 

 

 3.1- As Principais Categorias 

- Excelente diálogo interno à equipe entre religiosos, técnicos e acadêmicos – em um contexto social 

onde prevalece a cisão conhecimento científico e saber religioso e de forte antagonismo entre práticas 

religiosas e práticas científicas de conservação, é oportuno destacar a união e cooperação interna 

alcançada. Além disso, a equipe soube estabelecer o diálogo com respeito às diferenças e saberes 

com vistas a se alcançar os objetivos comuns. A convivência é prazerosa e positiva. Esse primeiro 

ponto, sem dúvida, era uma condição para os demais, diante dos desafios em se conciliar práticas e 

saberes tradicionais e conservação no Brasil. Mais do que isso, era uma condição para o 

estabelecimento de processos educativos dialógicos e mobilizadores de grupos para a problematização 

e atuação transformadora na realidade desigual e intolerante em que convivem religiosos e técnicos da 

conservação ambiental. O projeto está trazendo um aprendizado conjunto e decisivo para quem atua 

no binômio cultura-natureza que serve de referência para outras experiências e políticas públicas. 

- Os encontros – esse item merece alguns destaques: (1) a quantidade de participantes por encontro, 

refletindo o processo de mobilização capilar, de visitas às casas de cada região delimitada; (2) a 

qualidade do debate, em que já se consegue configurar os principais aspectos internos às religiões e 



relativos a políticas públicas que precisarão ser enfrentados pelo projeto; (3) o clima de respeito entre 

equipe e religiosos presentes; (4) a motivação geral conseguida por meio da transparência do debate e 

demonstração de compromisso público entre os envolvidos, gerando demandas futuras e boas 

possibilidades de constituição de um grupo capaz de acompanhar todas as etapas do projeto até a 

consolidação dos espaços sagrados, onde se consolidarão a gestão integrada e compartilhada dos 

espaços. 

- Os resultados dos debates nos encontros – A maturidade das discussões, a seriedade do grupo 

participante dos encontros em saber respeitar os tempos e ouvir o outro facilitaram que alguns 

aspectos comecem a ficar evidentes. Não é objetivo aqui discorrer e analisar tais aspectos, contudo, 

uma menção inicial é pertinente para fins de registro e acompanhamento: (1) os religiosos possuem 

clareza de que é preciso atuar internamente às religiões de matriz africana, uma vez que parcela de 

responsabilidade da má imagem criada em torno das práticas religiosas (destruidores da natureza e 

produtores de lixo) decorre de usos inadequados de materiais e desconhecimento de práticas de 

conservação. Nesse sentido, é importante que se favoreça a criação de redes, realize oficinas práticas, 

produza materiais didáticos para o povo de terreiro; (2) é preciso união dos religiosos para que 

consigam fazer o enfrentamento necessário não só com a conservação, mas outras forças sociais 

adversárias dos cultos afrodescendentes, e para garantir que o projeto se consolide enquanto política 

pública; (3) os religiosos deixaram de frequentar certas áreas preservadas porque há pelo menos uma 

década a ameaça de violência por parte do Estado ou de forças paralelas levou a isso. Alguns têm 

utilizado áreas privadas, todavia, há consenso de que isso não é solução. Essa constatação só 

fortalece a necessidade de se constituir Espaços Sagrados de uso público e reforçar a luta para que as 

práticas religiosas sejam respeitadas em outros espaços e vias públicas que não os instituídos para tal 

finalidade. 

- A constituição do Conselho do Sagrado e da Natureza – a consolidação com amplo apoio de 

religiosos e autoridades acadêmicas e públicas, de um conselho formalmente instituído com 10 das 

maiores e mais antigas lideranças da umbanda e do candomblé, foi um passo decisivo para a obtenção 

de credibilidade junto à comunidade e para a orientação em cada atividade. Este conselho se reúne 

mensalmente com pauta pré-definida. Neste, o diálogo se estabelece respeitosamente, e há sempre 

um momento inicial e um final de caráter religioso e o momento intermediário de cunho técnico. 

- A abertura do diálogo com os conservacionistas – para o momento de consolidação dos espaços 

sagrados em 2013, este era um ponto crucial, pois seria insuficiente ter os religiosos mobilizados e não 

obter apoio entre os técnicos e gestores da conservação. O diálogo de fato não é simples, há 

resistências e desconhecimentos de ambos os lados, mas por meio de reuniões regulares e de busca 

de apoio institucional junto ao Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 



órgão federal responsável pelas unidades de conservação no Brasil, alguns canais estão se abrindo e 

permitindo a construção de uma agenda comum. 

- Realização de mutirão de limpeza da Curva do “S” – em dezembro de 2012, como forma de dar 

visibilidade pública e recuperar do ponto de vista religioso a área em que se firmará o Espaço Sagrado, 

foi realizado um mutirão de limpeza que contou com cerca de 200 participantes. 

 

IV - Mapeando os problemas e pensando soluções  

Com base nas respostas às perguntas pedagógicas elaboradas como roteiro para as rodas de 

conversa e diálogos realizados nos encontros, apresenta-se no quadro a seguir as contribuições das 

participantes, que confirmam o propósito de sinalizar procedimentos e posturas para solução das 

questões abordadas durante as exposições, ficando evidente pela qualidade das contribuições o bom 

nível de contribuição técnica e política dos participantes. 

Quadro 1- Questões norteadoras 

 

Pergunta 1 - Você já sofreu ou conhece alguém que já tenha sofrido algum tipo de constrangimento ao 

executar seus rituais religiosos (ou práticas religiosas) na natureza? 

 É negada a oportunidade do religioso em explanar suas razões e condutas nas entradas 

dos parques, ou de espaços privatizados 

 Impedimento de acesso a praias, rios e cachoeiras, que são de uso público por lei, em áreas 

particulares (legislação das águas) 

 Já foram apedrejados ao efetuarem oferendas na encruzilhada 

 Repressão dos evangélicos 

 Repressão policial 

Pergunta 2 Por que você acha que isso acontece? 

  falta de educação no uso da natureza por parte dos praticantes religiosos. 

  Intolerância religiosa. 

  Tudo que ocorre na rua é atribuído ao culto. 

Pergunta 3  Para você, qual seria a solução do problema? 

  Ampliar o acesso ás cartilhas (Decálogo das Oferendas, Elos de Axé, Oku Abó). 

  Buscar recursos de empresas e públicos para casas religiosas em seus projetos 

educativos e ambientais 

  Colocar vela em local apropriado acima do solo. 



 Desenvolver o diálogo e/ou enfrentamento em face de constrangimentos, com 

argumentos religiosos e/ou legais. 

 Desenvolver o diálogo inter-religioso pró-ambiente.  

 Exercer seus direitos em relação ao acesso e uso de praias, rios e cachoeiras como 

bens de uso comum. 

 Garantir o acesso às encruzilhadas com apoio da Comlurb. 

 Introduzir pessoas do santo na Comlurb para garantir nossos direitos. 

 Mobilizar a função do erveiro nas comunidades de terreiros (Babalossaim no Ketu; 

Tatamirô nas tradições que sincretizam o culto bantu e caboclo de origem indígena, 

como ocorrem em Belém, com suas funções múltipla de plantar, colher, orientar a 

coleta, etc.) 

 Mobilizar filhos de santo, erveiros e mateiros.  

 Plantar árvores em áreas degradadas e acompanhar seu crescimento, como forma de 

oferenda, educação e recuperação das áreas. 

 Produzir as erva nas casas de Santo para não tirar das áreas protegidas. 

 Usar o apoio de advogados e da constituição, sobre o direito de ir e vir e livre 

manifestação. 

Pergunta 4 O que você pensa sobre a criação de um espaço autorizado para as suas práticas religiosas, 

com gestão participativa entre religiosos, usuários e poder público?  

7.1-  Consenso: todos concordam. 

7.2 – Contribuições Sobre o Espaço Sagrado a ser criado  

 É preciso criar vários espaços para atender as necessidades dos religiosos. 

 Criação de políticas públicas, para garantir a prática religiosa perante a lei em outros espaços 

(ex: a rua), criando políticas para esses grupos nesses espaços. É preciso garantir o direito à 

prática religiosa de forma ampla. 

  Implantar no espaço coleta regular de resíduos e lojas com produtos feitos com material 

reciclado. 

 Elaborar boletins informativos para as casas de candomblé e umbanda, a partir das reuniões e 

encontros de comunidades de terreiro. 

 Promover mais reuniões com as lideranças religiosas. 

  Desenvolver estratégias de comunicação para a mídia. 

  Promover um abaixo assinado, coletando assinaturas nas casas religiosas, visando o apoio à 

Política Pública e a criação do espaço sagrado. 

  É preciso criar vários espaços para atender as necessidades dos religiosos 



  Fazer um rodízio nas áreas, para não esgotá-las, através de manejo sustentável. 

  Recuperar uma área degradada, registrando todo o processo. OBS: Esta última foi sugestão de 

Mãe Fátima, que sugeriu as áreas de Cancela Preta (rio), Paciência (nascente, impedida por 

legislação de proteção às águas) e Guaratiba (mangue e braço de mar). Ela já vem fazendo este 

trabalho em Guaratiba, criando uma extensão de um manguezal que está sendo degradado. 

Pode dar oficinas sobre as habilidades e artes envolvidas com a questão. Sugere técnicas para 

acelerar o crescimento das árvores em áreas degradadas. 

  Promover um abaixo assinado, visando o apoio à criação do espaço sagrado 

  Criação de Espaço Sagrado com respeito, sem marginalização da prática, com condições de 

segurança(locais sem drogas e assaltos), limpeza para execução dos rituais.  

  Segurança.  

  Garantia de recolhimento dos resíduos por parte do poder público 

 Primeira ação: o culto ao espaço para torná-lo sagrado 

Propostas 

 Ampliação do Programa para outros estados 

 Necessidade de engendrar estratégias de cooptação de apoio do legislativo tal como o 

exemplo dos evangélicos 

 Perigo de ao se criar o espaço, este se tornar um cárcere para as práticas, restringindo o 

direito à liberdade de efetuar rituais em outras áreas. 

 

  Para não concluir.... 

O projeto continua seu desenvolvimento no ano de 2013 com previsão de encerramento em 

2014 com a efetiva realização do Espaço Sagrado no Parque Nacional da Tijuca – Floresta da 

Tijuca,RJ. Neste sentido para o ano de 2013 várias ações construídas em conjunto com os atores 

participantes serão efetuadas para tanto temos como objetivo: 

 →Realização de Oficinas para a elaboração das Diretrizes e Normas de Uso Público 

Religioso em Áreas Protegidas. 

→ Realização de Oficinas para produção do Plano Integrado de Gestão Participativa, que 

consolide as normas feitas, com vistas à instituição de Espaço Sagrado em que a diversidade 

religiosa possa ser praticada. 

→Criação da Comissão Gestora do Espaço Sagrado. 

→ Inauguração do Espaço Sagrado na zona externa do Parque Nacional da Floresta da 

Tijuca. 



→ Elaboração e publicação de materiais didáticos variados que apóiem as ações do Núcleo. 

→ Oficinas de práticas sustentáveis em terreiros. 

→ Realização de mutirões de limpeza e atividades culturais nas unidades de conservação. 

→ Sinalização de áreas no Espaço Sagrado, indicando quais são as normas de uso e os 

comportamentos desejáveis, para que se respeite a proteção da natureza e as práticas culturais. 
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