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RESUMO 

CAVALCANTE, Julia Affonso. Mosaico de áreas protegidas: gestão ambiental e 

território – o caso do Mosaico Bocaina. 2018 263f.Dissertação (Mestrado em Geografia 

Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2018. 

Historicamente o planejamento e gestão do território tem se dado pelo Estado no 

exercício de sua soberania, entretanto, a redemocratização e a globalização trouxeram 

para esse cenário o fortalecimento dos múltiplos atores e a emergência de novas ideias e 

representações. Dentre as de grande expressão, a agenda ambiental ganhou muita força 

trazendo consigo a necessidade da construção de caminhos alternativos a partir da 

proposição de modelos de gestão participativa, equitativa e de desenvolvimento 

sustentável. Contudo, apesar desses princípios, a principal estratégia para lidar com a 

degradação ambiental continuou sendo o estabelecimento, pelo Estado, de unidades de 

conservação que não tem sido capazes de frear a crescente perda de biodiversidade. Nesta 

nova dinâmica o território torna se elemento estratégico na medida em que se estrutura a 

partir das relações entre sociedade e meio, e por isso, iniciativas de abordagem territorial 

que buscam a integração de propósitos ambientais, culturais e socioeconômicos para o 

desenvolvimento local estão no centro de diversos debates. O Mosaico de Áreas 

Protegidas se insere por meio do princípio de gestão integrada, como uma dessas 

possibilidades. É a partir das unidades conceituais acima descritas que essa dissertação 

pretende iniciar o estreitamento desse arcabouço teórico com a crise do antigo paradigma 

do modelo de conservação ambiental do Brasil apresentando o mosaico de áreas 

protegidas como uma alternativa de governança para a transformação do território. 

 

Palavras-chave: território, gestão ambiental, mosaico de áreas protegidas, Mosaico 

Bocaina. 

  



ABSTRACT 

CAVALCANTE, Julia Affonso. Mosaic of Protected Areas: Territory and 
Environmental Management – The Bocaina Mosaic Case. 2018 263f.Dissertação 

(Mestrado em Geografia Humana) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

Historically the planning and management of the territory has been given by the State in 

the exercise of its sovereignty. The redemocratization and globalization have brought to 

this scenario the strengthening of multiple actors and the emergence of new ideas and 

representations. Among those of great expression, the environmental agenda gained a lot 

of strength, bringing with it the need to build alternative paths based on the proposition of 

participatory, equitable and sustainable development models. However, despite these 

principles, the main strategy to deal with environmental degradation has remained the 

establishment by the State of protected areas that have not been able to curb the growing 

loss of biodiversity. In this new dynamic the territory becomes a strategic element insofar 

as it is structured based on the relations between society and environment, and therefore, 

territorial approach initiatives that seek the integration of environmental, cultural and 

socioeconomic purposes for local development are in the center of various debates. The 

Mosaic of Protected Areas is inserted through the principle of integrated management, as 

one of these possibilities. 

It is from the conceptual units described above that this thesis intends to initiate the 

narrowing of this theoretical framework with the crisis of the old paradigm of the model 

of environmental conservation of Brazil presenting the mosaic of protected areas as an 

alternative of governance for the transformation of the territory. 

Keywords: territory, environmental management, mosaic of protected áreas, Mosaico 

Bocaina 
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Introdução 

 

A ideia da presente pesquisa reside antes da realização dessa dissertação, ela foi semeada 

na minha relação pessoal com o território desde a infância, germinada durante o curso de 

graduação em gestão ambiental, amadurecida nas experiências de trabalho de campo tanto 

na academia quanto nos projetos de consultoria ambiental e florescida durante meu 

percurso na pós-graduação em geografia humana. 

A germinação da ideia se desenvolveu ao longo do curso de gestão ambiental na medida 

em que teorias eram articuladas com ferramentas e instrumentos para a atuação no campo 

e em que foi se ampliando as possibilidades de resolução de problemas nos mais variados 

ecossistemas e meios. Contudo a eclosão da semente se deu quando me deparei com a 

complexidade e com as propriedades emergentes. 

Foi-me dito que os problemas ambientais só o eram no primeiro dia e que, no dia 

seguinte, tornavam-se um problema social, ou seja, uma questão afeta a uma coletividade. 

E nesse momento que pude começar a compreender onde é que essa complexidade 

morava, não somente na interação entre os espaços naturais, mas na relação entre as 

pessoas e esses espaços e as pessoas entre si. 

O amadurecimento se deu a partir das vivências no campo, a realidade por si só é 

complexa e tornar-me sujeito da experiência ampliou meu campo de poder de 

aprendizagem e fortaleceu o meu eu político. 

O florescimento por fim se deu na pós-graduação, quando me debrucei novamente sobre 

novos conceitos fundamentais, novas categorias de análise, novas bases teóricas e me vi 

então fazendo sinapses emergentes. Não se tratava mais da soma linear de tudo que havia 

vivenciado até então e sim da criação de coisas novas  

Como argumentou Souza (2015) assim como no mundo real que está “fora das nossas 

cabeças” também no plano conceitual as fronteiras não são apenas locais que dividem, 

são ou podem ser um local de encontro.  

O encontro que a presente pesquisa apresenta é o da gestão ambiental com a geografia, da 

semente germinada com a planta florida. Para isso serão expostas fronteiras complexas, 
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em que as dimensões de território, das políticas, da gestão e da participação remetem 

umas às outras de forma cíclica e contínua.  

Considerado esse histórico, a proposta dessa pesquisa reside na investigação da gestão 

integrada do Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas e seus desdobramentos no território 

destacando os principais conflitos, fragilidades e potencialidades a partir de critérios 

construídos ao longo da dissertação. 

O Capítulo 1: Fundamentação teórica e conceitual: políticas ambientais e estratégias 

territoriais é dedicado a estabelecer os nexos teóricos entre o conceito fundamental da 

geografia, o território, e a gestão ambiental. Apresentando as principais referências 

utilizadas e a abordagem escolhida para as análises subsequentes. 

Em seguida, no Capítulo 2: Preservação da natureza e os conflitos territoriais é 

aprofundado o debate a cerca das problemáticas territoriais estabelecidas a partir da 

criação de áreas para a preservação da natureza quais os desdobramentos nos territórios 

em que são estabelecidas com o foco nos territórios sobrepostos. Esses são condição para 

o estabelecimento de Mosaico de Áreas Protegidas que é apresentado ao final do capítulo 

como um modelo estratégico para tratar desse dilema.  

E por fim, no Capítulo 3: Mosaico Bocaina: 10 anos de experiência na gestão integrada 

de áreas protegidas é realizada a análise de um estudo de caso - o Mosaico Bocaina - a 

partir de seu histórico de implementação, desenvolvimento de ações e caracterização de 

dos principais atores envolvidos a fim de apresentar um Mapa da Rede de Atores do 

Mosaico Bocaina entre 2006 e 2016.   
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Objetivo geral e objetivos específicos 

O objetivo da dissertação foi analisar a gestão integrada do Mosaico Bocaina e suas 

implicações no território de 2006 a 2016. Considerando o objetivo geral como 

fundamentação para a realização da pesquisa, foram desdobrados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Definir as noções de território, áreas protegidas, planejamento e gestão ancoradas na 

problemática ambiental e na geopolítica; 

 Apresentar os principais conflitos ambientais-territoriais da região; 

 Identificar os atores do território e suas inter-relações (em suas situações de conflito e 

cooperação) na construção de um cenário de governança e desenhar um mapa de 

atores; 

 Investigar o planejamento e a gestão desenvolvidos pelo Conselho Consultivo; 

 Identificar fragilidades e potencialidades do Mosaico Bocaina. 
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Metodologia 

A presente dissertação fez uso da metodologia qualitativa, entendendo-a como 

“conhecimento crítico dos caminhos do processo científico”. Os métodos qualitativos 

tratam as unidades sociais estudadas como totalidades, por isso permitem a utilização de 

diversas estratégias que possibilitem a análise intensiva de dados aproximando-os da 

maneira mais completa possível para poder leva-los à realidade social a fim de melhor 

compreende-la (MARTINS, 2004). 

O estudo de caso foi o método escolhido para desenvolver a pesquisa, pois possibilita a 

investigação daquilo que é contemporâneo dentro do seu próprio contexto de existência e 

evolução (YIN, 2010).  

De acordo com Yin (2010) a essência do estudo de caso é esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões a partir da compreensão do motivo pelo qual elas foram tomadas, a 

maneira como foram colocadas em prática e quais foram os resultados gerados. Desta 

forma afirma que pesquisa realizada a partir de um estudo de caso enfrenta uma situação 

tecnicamente única em que há muito mais variáveis de interesse do que pontos de dados 

e, por isso, baseia-se em várias fontes de evidências. E, para tal, beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de 

dados necessária. 

O caso estudado foi o Mosaico Bocaina no recorte temporal de 10 anos, de 2006 (ano em 

que se iniciaram as articulações para o seu reconhecimento efetivo na Portaria nº349/2006 

do MMA) até 2016 (ano em que ocorreu sua última reunião ordinária). 

Para análise foram utilizadas diferentes técnicas de coleta de evidências que articuladas a 

um conjunto de procedimentos práticos permitiram alcançar os objetivos 

preestabelecidos, são elas: pesquisa bibliográfica; pesquisa documental; investigação, 

leitura e confecção de materiais cartográficos; trabalho de campo (observação não 

participante e entrevista) e mapa de atores. 

A pesquisa bibliográfica é a explicitação do referencial teórico fundamental, 

estabelecendo as bases conceituais de forma a situar o objeto pesquisado no 

conhecimento científico já produzido. Foram consultados artigos científicos, livros, 

dissertações e teses, publicações especializadas e sites específicos à temática. 
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Esse levantamento possibilitou o aprimoramento do olhar que norteia a análise e a 

emergência de novas questões, ideias e conceitos quando relacionado aos dados obtidos 

em campo. Buscou-se, portanto, definir algumas noções conceituais estruturantes e 

desenvolver a teoria apropriada para possibilitar a posterior generalização dos resultados 

do estudo de caso (YIN, 2010). 

Considerando a proximidade da pesquisadora com uma participante do conselho do 

Mosaico Bocaina, houve acesso a praticamente todo material documental produzido ao 

longo dos 10 anos. Na pesquisa foram analisados: planejamento estratégico, plano de 

sustentabilidade financeira, atas de reuniões do conselho consultivo, relatório anual de 

atividades, manifestos, cartas e relatórios de projetos desenvolvidos. A leitura desses 

documentos foi hermenêutica, a fim de colocar o foco na avaliação das intencionalidades, 

ideologias e contextos de criação (MARTINS, 2004; RICHARDSON, 1999). 

Para a melhor compreensão do universo territorial da pesquisa e espacialização das 

análises realizou-se a busca e interpretação dos dados cartográficos existentes e a 

posterior construção de mapas novos que apresentam os principais conflitos e pressões do 

Mosaico Bocaina. O sistema de informações geográficas utilizado foi o ArcGIS e as bases 

geográficas oficiais foram obtidas das seguintes instituições: ICMBio, INEA, Fundação 

Florestal, Fundação Palmares, Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis da 

Bocaina e Petrobras. 

O trabalho de campo desenvolvido ocorreu de duas maneiras: presença nas reuniões 

ordinárias do conselho consultivo do Mosaico Bocaina (durante os anos de 2015 e 2016) 

e para as entrevistas com os principais atores. 

Durante as reuniões do conselho foi utilizada a técnica da observação não participante. De 

acordo com Richardson, 1999, a observação é imprescindível no desenvolvimento da 

pesquisa científica e, como tal, pode ser utilizada em qualquer nível de complexidade de 

investigação. Na técnica escolhida, o pesquisador não atua ativamente nos eventos em 

que presencia, é espectador que vê e registra tudo aquilo o que é pertinente a sua pesquisa 

(RICHARDSON, 1999). Gil (2008) afirma ainda que a observação não participante é 

bastante útil quando dirigida ao conhecimento de fatos que tenham certo caráter público – 

como é o caso das reuniões do conselho consultivo do Mosaico Bocaina que foram 

acompanhadas pela pesquisadora. 
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As entrevistas realizadas tiveram como objetivo principal substanciar a construção do 

mapa da rede de atores a partir da obtenção de informações sobre o que os principais 

atores envolvidos com o Mosaico Bocaina sabem, fizeram e esperam, bem como acerca 

das suas explicações a respeito das ações desenvolvidas. Foi escolhida a técnica de 

entrevistas focalizadas, realizadas durante um período de até 1 hora, de caráter 

espontâneo e informal a partir de um conjunto de perguntas estabelecido com 

antecedência (GIL, 2008; YIN, 2010). 

Foram realizadas 18 entrevistas com gestores de unidades de conservação de todas as 

esferas de gestão (municipal, estadual e federal) de ambos os estados (São Paulo e Rio de 

Janeiro), representantes da sociedade civil e das comunidades tradicionais do território 

também de ambos os estados. Todas as entrevistas foram gravadas e sistematizadas e, 

conforme previsto no TCLE estão guardadas em formato digital em hd externo sob 

responsabilidade da pesquisadora. 

O roteiro de entrevista desenvolvido e aplicado (Apêndice A) foi acompanhado pelo 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE (Anexo A) assinado por todos os 

participantes que, submetido à Plataforma Brasil, foi aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo – 

IP/USP, por meio do parecer 2.667.316 (Anexo B). 

Chartier e Van Tilbeurgh, 2010, afirmam que as estruturas sociais estabelecidas podem 

ser interpretadas como um efeito que emerge da rede de atores que a construiu, de 

maneira que esse elo pode ser compreendido por meio da análise da morfologia dessa 

rede a partir de diferentes critérios como, por exemplo, as formas da rede (para responder 

à questão de quem possui relação com quem) ou a força das relações dentro dela. 

Assim, respaldando-se na hipótese de que há uma relação estreita entre a configuração da 

rede de atores criada e o modelo de mosaico colocado em prática, foi desenhado um 

Mapa de Atores do Mosaico Bocaina para, a partir da natureza e forma das relações, 

estudar e detalhar suas principais características, fragilidades e potencialidades.  

O desenho do Mapa da Rede de Atores do Mosaico Bocaina foi desenvolvido a partir dos 

documentos produzidos pelo conselho consultivo (atas, planejamentos estratégicos, 

planos, manifestações/cartas e relatórios de atividades), das entrevistas realizadas com 

atores-chave e da participação da pesquisadora nas reuniões do conselho. A primeira 
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versão do Mapa da Rede de Atores foi enviada para os 18 entrevistados durante a 

pesquisa a fim de que pudessem valida-lo, complementa-lo ou mesmo questiona-lo. 

Foram recebidas respostas de 12 dos entrevistados e suas contribuições colaboraram para 

conformação do produto final denominado Mapa da Rede de Atores do Mosaico Bocaina 

de 2006 a 2016. 

Em uma perspectiva mais ampliada, por meio da aplicação desses métodos, buscou-se 

contribuir para o conhecimento científico acerca do porquê de se reconhecer e 

institucionalizar os mosaicos de áreas protegidas no Brasil. Contudo, uma vez 

reconhecidos os limites no que diz respeito à representatividade e generalizações de um 

estudo de caso, o que assegura a validade de seu uso foi a forma como foram 

estabelecidas as relações entre as interpretações teóricas e os dados empíricos que estão 

detalhados ao longo dos capítulos seguintes (LAPERRIÈRE, 1997; MARTINS, 2004).  
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I. CAPÍTULO 1: Fundamentação teórica e conceitual: políticas ambientais e 

estratégias territoriais 

Neste capítulo será apresentado o arcabouço teórico que permitiu o esclarecimento dos 

resultados da presente dissertação – organizando-os e explicitando suas inter-relações. 

Tratar-se-á de conceitos fundamentais para a formulação das reflexões, análises e 

conclusões. 

O propósito não está em esgotar toda a discussão sobre cada um deles – que é extensa e, 

em alguns casos, o próprio objeto de investigação de diversos pesquisadores – mas em 

delimitar o campo teórico e apresentar as bases fundamentais do caminho cognitivo 

percorrido para o desenvolvimento da dissertação como um todo. 

O conceito de território é um ponto de partida para compreender, a partir de uma base 

geográfica, as dinâmicas sociais, suas diferentes temporalidades e implicações. Permite o 

aprofundamento da análise do real na medida em que possibilita a articulação das 

dimensões econômicas, políticas e culturais. 

Nesse trabalho o território é compreendido como a expressão espacial das relações de 

poder entre os atores que o conformam. A abordagem territorial, portanto, será 

apresentada em uma análise relacional. 

A partir da compreensão das relações entre os diferentes atores do território que é 

possível refletir sobre a dinâmica dos processos de territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização, determinantes para o desenvolvimento nas mais diversas escalas e para 

a compreensão da formação, pressão, construção e destruição das territorialidades. 

Nesse cenário, o Estado é um importante ator, pois condiciona a o território por meio de 

políticas públicas que podem fortalecer ou fragilizar determinado grupo social. 

Entretanto, cada vez mais outros atores sociais como ONGs, organismos internacionais, 

empresas, movimentos sociais, têm influenciado e determinado as políticas públicas e 

seus os processos de planejamento e gestão. 

Juntamente com a emergência de novos atores sociais na cena política e em consequência 

do modelo hegemônico de desenvolvimento, surge a questão ambiental. Independente das 

diferentes abordagens para seu entendimento, ela explicita a relação sociedade-natureza e 

começa a se traduzir em políticas específicas. 
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As diferentes espacializações do processo de modernização e os ritmos e padrões de 

degradação a ele associados são refletidos no território. As interações entre as estruturas 

físicas e sociais e as relações assimétricas de poder delas originadas que influenciam no 

uso e acesso dos recursos naturais corroboram a noção de território como elementar na 

discussão da questão ambiental. 

Esse é o arcabouço teórico e conceitual que foi base fundamental para a interpretação dos 

conflitos objetivos do território do Mosaico Bocaina e suas causas, passando pelo 

entendimento do papel essencial que a produção do espaço tem para a reprodução do 

status quo, sua reinvindicação e transformação. 

1.1. Abordagem territorial 

As sociedades humanas, desde aquelas mais primitivas até as capitalistas 

contemporâneas, ao habitarem um espaço estabelecem determinadas relações que o 

qualificam e valorizam-no. Essas relações fundamentam as formas de apropriação, 

planejamento, gestão e exploração dos recursos. Ao apropriarem-se o dividem em 

diferentes usos e estabelecem leis, desenvolvem atividades que se traduzem em 

aprendizados e culturas (COSTA, 1995; BRUNET, 1995). 

A sociedade imprime seu trabalho no espaço a fim de que possa satisfazer as suas 

necessidades, demarcando nele seu modo de produzir e sua cultura. Por isso ele passa a 

dispor de limites (esses não necessariamente físicos e/ou rígidos), que demarcam o espaço 

fundamental para a reprodução biológica e cultural daquele grupo. Toda a sociedade que 

delimita esse espaço de vida cotidiana e de produção e, para isso, se organiza para 

domina-lo e geri-lo, o transforma em território (COSTA, 1995; RAFFESTIN, 2012, 1993 

[1980]). 

Portanto o território se forma a partir do espaço, é o resultado de ações conduzidas pelos 

atores sociais que ao se apropriarem de um espaço concreta ou abstratamente o 

territorializa (RAFFESTIN, 2012, 1993 [1980]). 

A noção de território repousa sobre três aspectos que atestam a polissemia desse conceito: 

é apropriada pela linguagem comum e revela realidades diversas; transpassa as fronteiras 

disciplinares das ciências sociais e é instrumentalizada pelos planejadores, urbanistas e 

pelos atores locais (JEAN, 2002). 
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Haesbaert (2016) em sua obra clássica a respeito do conceito de território e todo o 

desdobramento teórico e conceitual a ele atrelado agrupou as concepções gerais em 

quatro vertentes básicas: natural, política, cultural e econômica. 

A interpretação naturalista do território é mais antiga, se baseia em um olhar mais 

“primitivo” da relação sociedade e natureza, a partir de um ponto de vista das relações 

ecológicas com o meio, do comportamento “natural” do ser humano com seu espaço 

físico de referência.  

Atualmente, o território compreendido a partir da perspectiva natural aparece “às avessas” 

no estabelecimento de áreas de proteção para preservação ambiental quando entendidas 

como áreas intocadas, sem a presença humana, criando um território separado e “natural” 

- mais próximo do que se imagina ser a concepção da natureza em seu estado primário. 

Embora sua criação seja permeada por aspectos políticos e culturais, muito do 

embasamento e da narrativa para a criação desses territórios se dão a partir de argumentos 

ecológicos para a garantia da diversidade biológica e as relações entre as espécies e seus 

hábitats (HAESBAERT, 2016). 

A dimensão de território mais difundida é a política (que se refere às relações de poder 

presente no espaço) ou jurídico-política (entendimento que está ligado às relações de 

poder institucionalizadas). Nela o território é visto como um espaço que é delimitado e 

controlado por um poder exercido, na maior parte das vezes, pelo Estado (HAESBAERT, 

2016). 

Nesse sentido, é importante salientar que o Estado é uma entidade genérica, de modo que 

é necessária situa-lo historicamente para compreensão dos nexos e relações dele 

adjacentes (HAESBAERT, 2016). Ao longo tempo o Estado assumiu diferentes papeis na 

história e, sem dúvida, a produção científica não aparece descolada dessas características.  

A compreensão política do território remonta ao tempo da geografia política clássica. O 

território foi interpretado como fonte de poder desde Vidal de La Blache, Élisée Reclus, 

Friedrich Ratzel, chegando a Robert Sack, Claude Raffestin, dentre outros (MELLO-

THÉRY, 2011). 

Inicialmente é uma geografia unidimensional, onde o Estado aparece como núcleo único 

do poder e essa compreensão vai se ampliando e tornando-se mais multidimensional a 
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partir da percepção do poder como presente nas múltiplas escalas, pertencente e imanente 

aos diferentes atores em relação e na medida em que esses vão emergindo na cena social 

ocupando espaços de decisão e, inclusive, condicionando as ações do Estado. 

Na vertente economicista são enfatizadas as expressões espaciais das relações econômicas 

do território, valorizando este como fonte de recursos, sempre sujeito a exploração, 

negociação e comercialização. Nessa vertente pode ser incorporado também o embate das 

classes sociais e a relação capital-trabalho como produtos da nova divisão territorial do 

trabalho (HAESBAERT, 2016). 

Com efeito, o poder hegemônico associado ao capital é, com frequência, o ator com mais 

poder no território e esse último, uma vez entendido sob a perspectiva econômica, coloca 

o processo de disputa ao acesso e controle de recursos como pauta prioritária. Essa 

disputa para a exploração dos recursos é histórica na sociedade, mas será ainda mais 

proeminente na medida em que se torna também o modelo capitalista de 

desenvolvimento.  

Encontram-se no centro dessas disputas aquelas pelos recursos ambientais, que possuem a 

característica de recurso comum. Na esfera pública são construídas e discutidas 

possibilidades de instituições regulatórias e políticas que incidirão nos territórios, sob 

pressões de privatização da água, das florestas, dos recursos genéticos, das áreas 

agricultáveis, das riquezas subterrâneas e outros, e os atores sociais no território 

enfrentam-se medindo forças entre a imposição de condicionalidades pró-mercantis, 

atreladas a mecanismos de financiamento, e a busca de formas democratizantes para a 

gestão desses recursos, com frequência decisiva para a reprodução sócio-cultural de certas 

populações (ACSELRAD, 2004). 

Com o crescimento do capitalismo global, ampliam-se os fluxos e o alcance, mas 

diminuem-se as distâncias, alterando-se a escala desse entendimento e aprofundando-se 

as complexidades. Diante desse cenário, é a partir de uma visão econômica do território 

que é construído também o argumento de desterritorialização do mundo, em uma 

expectativa de criação de um grande território global onde os fluxos de capitais sustentam 

os de comunicação estabelecendo uma rede de relações única. A argumentação sobre a 

falácia desse entendimento se dará mais adiante. 
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A quarta vertente seria a cultural ou simbólico-cultural, nela o território é concebido, 

sobretudo a partir de uma dimensão subjetiva, é um produto da apropriação e valorização 

simbólica do grupo social e seu espaço vivido (HAESBAERT, 2016). 

De acordo com Haesbaert (2016) as relações criadas com o território que originam 

identidade e cultura, fundamentam essa vertente que diz respeito não apenas ao ter, mas 

ao ser. Não tratar sobre isso ou não incluir essas subjetividades e características 

espirituais é sujeitar-se a não compreender a violência trágica de muitas lutas e conflitos 

que afetam o mundo de hoje onde perder o território é desaparecer (HAESBAERT, 

2016). 

O autor ainda apresenta o território a partir de uma perspectiva que chamou de 

integradora. Refere-se a ela como forma de organizar o pensamento a partir de um 

patamar mais ampliado, interseccionando na análise as diferentes vertentes. Afirma 

também que diante da realidade contemporânea é necessário: 

 “buscar superar a dicotomia material/ideal, o território envolvendo, ao 

mesmo tempo, a dimensão espacial material das relações sociais e o 

conjunto de representações sobre o espaço ou o “imaginário geográfico” 

que não apenas move como integra ou é parte indissociável destas 

relações” (HAESBAERT, 2016). 

Portanto, é preciso ter claro a multidimensionalidade do território, que as suas dimensões 

são produzidas a partir das relações ambientais, políticas, econômicas e culturais, cada 

uma delas é a união entre espaço e relação dos atores - construídas por suas ações e 

intencionalidades. Analisar os territórios a partir de uma ou mais dimensões é apenas uma 

alternativa, uma opção de método, o que não acarreta desconsiderar as outras 

(FERNANDES, 2015). 

Na abordagem territorial desenvolvida nesse trabalho, privilegiou-se a dimensão política, 

para além da jurídica e estatal. O olhar para o território foi orientado no sentido de 

compreendê-lo como campo de forças, relações de poder expressas em um substrato 

referencial específico (HAESBAERT, 2016; SOUZA, 1995).  Ou seja, concebido a partir 

da imbricação de múltiplas relações de poder, desde o poder material das relações 

econômico-políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais imateriais, 

subjetivas (HAESBAERT, 2016).  
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Di Méo (2006) argumenta que os territórios são sempre resultados de uma construção 

social e política, pois sua configuração demonstrará a vontade comum de um grupo social 

que diante de recursos disponíveis (materiais e imateriais) estabelecem processos de 

gestão submetidos a uma lógica de apropriação a partir de competições, estratégias de 

defesa, cooperação ou acordos estabelecidos.  

Assim, a interpretação e análise se desenvolveram fundamentadas em um conjunto de 

perspectivas teóricas, de maneira mais integradora e relacional. A partir das relações 

simétricas ou assimétricas, que são vivenciadas, criadas e recriadas continuamente é que 

se estabelece o sistema territorial.  

A diferenciação entre espaço e território está em que o primeiro é condição para o 

segundo, que só existe a partir das relações entre os atores ocorrendo de forma dinâmica, 

viva.  

No território a espacialidade social estará sempre presente, contudo, o contrário não é 

verdadeiro: não é todo espaço social que é território. Souza (2008) apresenta como 

exemplo para compreensão desse enunciado uma cidade que foi construída em uma época 

de alta atividade e efervescência social, mas que na atualidade ficou abandonada e por 

isso uma mata cresceu e sob suas ruínas esquecidas. Apesar dessa cidade não ter 

retrocedido ao espaço natural, uma vez ausente de dinâmica social ali, não há também 

território.  

Acrescenta-se que caso essa cidade hipotética passe a ter uma nova dinâmica de 

apropriação como, por exemplo, o estabelecimento do turismo a partir da criação de 

estruturas para preservação da cultura, hospedagem, alimentação que levasse ao retorno 

da circulação de pessoas por meio de visitação e etc, poderia então ser construído ali um 

novo sistema territorial, reterritorializando o espaço. 

Isso quer dizer que o território está sujeito à construção e reconstrução constante. Esse 

movimento, a depender de suas características e sob quais perspectivas está sendo 

visualizado, pode ser classificado como territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização (T-D-R).  

A territorialização se desenvolve a partir das relações dos atores sociais e suas respectivas 

regras e normas que em dadas condições naturais se apropriam de uma parcela de um 

espaço. Envolve as redes de circulação e comunicação, que os atores estabelecem entre si 
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na criação das normas de convivência; abrange também as conflitualidades, que são 

expressas a partir das diferenças e desigualdades; e as identidades e regionalismos, que 

historicamente determinados, são criados e criam processos de territorialização 

(SAQUET, 2015; SOUZA, 2015).  

A territorialização é justamente o processo descrito até aqui de transformação, a partir da 

ação dos sujeitos, do espaço em território. 

Já a desterritorialização acontece principalmente por fatores exógenos e é frequentemente 

associada às ações do Estado ou, mais recentemente, aos novos poderes territoriais da 

sociedade neoliberal.  

Segundo a perspectiva econômica, ela se desenvolve principalmente a partir do 

entendimento da “multilocalidade” das grandes empresas transnacionais, da 

disponibilidade no espaço dos recursos e mão de obra, das novas articulações entre essas 

empresas, da virtualização da economia e etc (HAESBAERT, 2016).  

Entretanto pode se dar por forças econômicas locais que, a partir das relações de poder 

estabelecidas no sistema territorial, transformam os territórios condicionando-os às suas 

demandas de espaço e recurso. Trata-se da mesma lógica da nova divisão internacional do 

trabalho, mas em escala local. 

Sob uma perspectiva cultural, são processos que podem causar o desenraizamento de 

populações e comunidades, impactando em suas tradições, identidades e trocas 

simbólicas. Podem originar a privação do acesso aos recursos e riquezas locais, 

impactando em modos de vida, produção e reprodução, rituais, sacralizações e assim por 

diante (HAESBAERT, 2016; SAQUET, 2015). 

Os processos de T-D-R sob a perspectiva política retomam o entendimento do território 

vinculado à atuação da soberania estatal e sua característica intrínseca de agente 

estruturante do território. Haesbaert (2016) argumenta que o Estado carrega sempre o 

papel de destruidor de territorialidades previamente existentes, mais diversificadas, para a 

fundação de novas, em torno de um padrão político-administrativo mais universalizante. 

A criação de espaços protegidos para a preservação da natureza sob a pena da expulsão de 

comunidades tradicionais desse local ou do estabelecimento de um modo de vida 
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totalmente descolado das condições e hábitos anteriores é um exemplo nesse sentido e 

será detalhado no Capítulo 2. 

Ao apresentar essas três perspectivas da desterritorialização o autor às categoriza, mas 

afirma que sob um entendimento mais amplo do próprio conceito de território, cada uma 

delas nada mais é do que diferentes respostas a um mesmo processo, pois se encontram 

em total intersecção (HAESBAERT, 2016). 

Uma divisão e compartimentação em perspectivas específicas faz sentido quando o 

intuito é buscar respostas a problemáticas particulares em cada um desses recortes. 

Entretanto, ao direcionar o olhar para o entendimento do território de maneira mais 

multidimensional e seus processos de dominação, apropriação e produção do espaço de 

forma mais ampla, invariavelmente esses processos que fundamentam justamente o 

movimento de T-D-R se mostrarão compostos de fatores políticos, culturais e econômicos 

(HAESBAERT, 2016). 

É complexo, cíclico e tem seus componentes acontecendo em um mesmo tempo, a 

criação de novas territorialidades quase sempre acontecerá sob a pena de alguns processos 

de desterritorialização e a reterritorialização nada mais são do que a recriação do 

território, e assim por diante.  

O fato é que essas múltiplas facetas sempre envolvem o exercício do poder que projetado 

no espaço – e esse, uma vez tanto componente material (visível, físico, concreto) como 

abstrato (“lugar”) – torna-se fonte de disputa e condicionador das novas práticas de poder 

(SOUZA, 2009).  

Com efeito, o território irá então assumir suas formas, regras, práticas e representações, 

suas falhas e sucessos. Contará com as especificidades de apropriação, processos de 

invasão, intolerâncias, conquistas, mas também com os sucessos a partir de negociações, 

trocas e acordos de convivialidade e uso.  

Diversos cientistas concentram-se em estudar certos aspectos particulares, mas de acordo 

com Brunet (1995) está para a geografia justamente a tarefa de dedicar-se a compreensão 

do conjunto de todas as dimensões e as ligações entre elas estabelecidas, que se 

desenvolvem justamente a partir desses processos de T-D-R. 
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Independentemente da dimensão em que o território é classificado sempre será uma 

produção daqueles que lhe dão vida e criam dinâmicas. Analisar e compreender um 

território implica em identificar seus atores e, por consequência, suas estratégias, 

representações, potencialidades, aptidões e também o formato das relações entre eles. 

Construir o sistema territorial que esses atores animam, quais os contratos locais, relações 

de vizinhança, formatos de tomada de decisão e etc (BRUNET, 1998). 

O conceito de atores não se restringe a um indivíduo por si só, é o sujeito com uma ação 

intencional. Pode ser considerada uma realidade mais ampla, um grupo, uma organização 

ou qualquer entidade identificável que possua capacidades e competências intencionais e 

estratégicas. Está aí o elemento motor do sistema social e, sem dúvida, territorial (DI 

MEO, 2008). 

Di Méo (2008) argumenta que em uma configuração territorial os atores se dividem em 

três grandes grupos que o estruturam, os atores endógenos, que são aqueles oriundos e 

pertencentes ao território em questão, os exógenos que vieram de fora, mas que 

influenciam igualmente a dinâmica estabelecida e os transitórios, que são aqueles que 

estão justamente na intersecção entre os dois grupos. O autor coloca ainda que a partir das 

suas ações é possível ter uma melhor compreensão dos processos geográficos da 

construção dos territórios, sua gestão e, por vezes, do seu desenvolvimento. 

Brunet (2004) apresenta uma classificação mais detalhada dos atores de um território, 

aponta seis categorias principais, sem distinção de importância ou hierarquia. Os 

indivíduos (geralmente em famílias) que possuem seus lugares de moradia, lazer e 

trabalho, se fixam, migram e viajam de acordo com o grau de liberdade que possuem – 

que varia significativamente de acordo com o mundo que pertencem, com as 

representações simbólicas que se reconhecem, com a posse de informações e técnicas, 

bem como meios financeiros e as leis de estado. A segunda categoria seriam os grupos, 

sejam eles étnicos, culturais, ou de quaisquer interesses – cada um com sua respectiva 

visão de mundo, valores e estratégias – esses grupos representam algo mais do que a 

soma das representações individuais. As empresas representam a terceira categoria, 

possuem como principal objetivo o lucro e, portanto, têm estratégias (de circulação, 

implantação, distribuição e etc) específicas para atender seus interesses – de acordo com 

as escolhas, elas podem exercer um peso no território com mais ou menos força. A quarta 

categoria é o Estado que, conforme o autor, tem a responsabilidade de assegurar a 



 

27 

preservação, a defesa e a melhor gestão do território, além de proporcionar a melhor 

distribuição da riqueza. A quinta seriam as coletividades territoriais que são instituições 

que possuem um pouco mais de poder para a realização de políticas públicas no território 

em âmbito regional1
. E, por fim, a sexta categoria seriam as organizações internacionais 

que têm se tornando cada vez mais influentes nos territórios cada vez mais locais 

(BRUNET, 2004). 

Desta maneira, essa multiplicidade de atores que interagem continuamente fazendo 

emergir novas relações e suas projeções espaciais, conformando as tessituras, redes e nós 

do território.  

A estrutura do sistema territorial é a exteriorização da estrutura interior de um grupo 

social (a rede relacional). Os atores procuram manter relações: influenciam-se, controlam-

se, permitem-se, aproximam-se, distanciam-se e etc, criando uma rede entre si – essa, 

tanto abstrata como concreta, é uma imagem do poder, isto é, dos atores dominantes. As 

tessituras, nós e redes podem ser muito diferentes de uma sociedade para outra, mas 

sempre estarão presentes (RAFFESTIN, 2012;1993 [1980]). 

Ao projetarem sobre o espaço tais relações sociais (econômicas, políticas, culturais e 

ambientais) historicamente determinadas, são projetadas também as relações de poder que 

se desenvolvem internamente (COSTA, 1995; RAFFESTIN, 2012, 1993 [1980]). 

Desta maneira, torna-se ao ponto fundamental, o que define o território é o poder. É um 

espaço determinado essencialmente pelas relações de poder – mesmo que àquelas 

econômicas (de produção) e culturais sejam de grande importância para compreensão da 

origem, formação e disputas sobre ele.  

Todas as dimensões das relações sociais são importantes para análise territorial. 

Dependendo do viés e/ou foco em que elas se desenvolvem, uma dimensão específica 

pode sobressair e mostrar-se mais pertinente, o que não significa também que seja a única 

relevante. Contudo, teórico-conceitualmente, em se tratando de território, o poder e sua 

projeção espacial, será sempre a característica definidora primária (SOUZA, 2015).  

                                                            
1 Essas instituições são bastantes características na França (país do autor da obra) e não há no Brasil alguma 

experiência que possua as mesmas características. Entretanto, o exemplo mais próximo seria o consórcio de 

municípios que, apesar de poucas iniciativas, acontece no Brasil – há alguns exemplos no ABCD Paulista, 

por exemplo. 
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Foucault (2015) aponta a importância e a eficácia do poder do Estado, mas ressalta a 

necessidade de não se insistir no seu papel como exclusivo, pois se isso é feito, são 

mascarados os mecanismos e efeitos de poder que são passam diretamente pelo aparelho 

estatal, mas que, muitas vezes, o sustentam, o reproduzem e/ou elevam sua eficácia.  

De modo que para compreender os mecanismos de poder em sua complexidade ou 

mesmo detalhes, é imperativo ampliar a análise para além dos aparelhos do Estado, 

abrangendo “canais mais sutis”, entendendo-o como ambíguo e formador de um campo 

de forças criado a partir de dos múltiplos atores (FOUCAULT, 2015). Esse campo de 

forças quando expresso no espaço se realiza em território. 

Raffestin (1993) apresenta as proposições de Foucault como forma de explicitar a 

natureza do poder. Nelas o autor coloca que o poder não é algo que se adquire, não há um 

centro a partir do qual ele emana e se desenvolve, pelo contrário, é exercido a partir de 

inumeráveis pontos criando um complexo campo de forças e, por isso, não há uma 

oposição binária em sua definição. Afirma ainda que as relações de poder são ao mesmo 

tempo intencionais e não subjetivas, que onde há poder haverá também resistência, ou 

seja, essa característica jamais estará em posição de exterioridade ao poder. 

O campo de poder se desenvolve por ocasião das relações, a partir de um processo de 

trocas e/ou comunicação que se estabelece quando os atores fazem face uns aos outros ou 

se confrontam. Por isso, não se torna vantajoso distinguir o poder em político, econômico 

ou cultural, pois ele é co-extensivo de qualquer relação, e isso é o que fundamenta sua 

multidimensionalidade (RAFESTTIN, 1993).  

Raffestin (1993) afirma ainda que o poder possui três principais trunfos: a população, o 

território e os recursos. O que o autor chama de população, são os atores que animam as 

relações, constituem o elemento dinâmico e a origem do poder, é na população que se 

criam as relações de poder que conformam o campo de forças; o território é a “cena do 

poder”, onde ele se expressa a partir das relações determinadas, sem a população ele se 

resume a potencialidade; e os recursos, que são o que define os “horizontes possíveis da 

ação” condicionando o alcance dela. 

Se o poder se manifesta na rede de relações (frequentemente variáveis, dissiméticas e 

multiformes) e nela se constrói historicamente, tem um papel crucial de influencia no 

intrincado cenário de relações e manifestações políticas, econômicas e culturais 
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(SAQUET, 2015). Essas relações, quando expressas no espaço, materializam o poder e, 

portanto, o que aqui estamos definindo como território. 

O território é um “trunfo particular, recurso e entrave, continente e conteúdo, tudo ao 

mesmo tempo”, é campo de ação dos trunfos, um “espaço político por excelência” 

(RAFESTTIN, 1993). 

Uma vez projeção espacial do poder, o território também deve ser compreendido por 

meio de sua materialidade. Afinal, o exercício do poder está vinculado ao desejo e/ou 

necessidade da conquista e defesa dos territórios que se desenvolvem a partir do controle 

dos recursos, domínios múltiplos dos grupos sociais e de suas manifestações concretas de 

identidade, a tomada e ocupação de posições estratégicas e etc – isto é, o seu substrato 

material (SOUZA, 2008; 2015). 

Em concomitância, não há qualquer atividade material que esteja isenta da produção de 

sentido, símbolos e identidade. A ocupação e uso dos territórios (característica material) 

são, inevitavelmente, geradores de raízes, identidades e culturas – atributos tipicamente 

imateriais (HAESBAERT, 2016; SOUZA, 2008). 

Ou seja, o território pode ser entendido enquanto relações entre sociedade e espaço que se 

desenvolvem ao longo de um “continuum” entre a materialidade e a imaterialidade. 

Dentro desse contexto, apesar dessa segregação ser um tanto simplista, cada grupo social 

ou de atores poderá “territorializar-se” por meio de processos mais concretos (econômico-

político) ou mais subjetivos/simbólicos (político-cultural), isso vai depender da dinâmica 

da rede relacional, dos poderes e estratégias dos atores, criando um cenário 

potencialmente conflituoso nesse “jogo de territorialidades” (HAESBAERT, 2016).  

A territorialidade é o conjunto das relações que se originam a partir do sistema tríplice 

sociedade-espaço-tempo e corresponde a essas atividades dos atores sociais em um 

determinado espaço geográfico e momento histórico. É, portanto, o que estabelece a 

ligação entre espaço e sociedade, um sistema de relações e trocas de todos os tipos entre a 

exterioridade (o ambiente físico) e alteridade (o ambiente social), reúne a 

multidimensionalidade da vida social a partir de uma perspectiva relacional 

(RAFFESTIN, 1993; 2012; KLAUSER, 2012). 

Sack (1986) vai abordar a territorialidade como uma característica totalmente humana, 

uma estratégia estabelecida no território para se conquistar, controlar ou influenciar 
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pessoas e recursos, afirmando que por isso ela poderá ser sempre ativada ou desativada. 

Segundo o autor, a manifestação da territorialidade dependerá de quem está influenciando 

ou controlando quem e sob qual base geográfica. Apesar de se tratar de um entendimento 

mais focado em uma perspectiva política, o autor reconhece a dimensão econômica e 

cultural da territorialidade, que se expressam na forma de uso e apropriação da terra e dos 

recursos e nos significados que os atores dão ao lugar. 

Saquet (2015) esclarece o conceito de territorialidade em sua obra de forma bastante 

detalhada e o destrincha a partir de quatro níveis correlatos: 

“a) como relações sociais, identidades, diferenças, redes, malhas, nós 

desigualdades e conflitualidades; b) como apropriações do espaço 

geográfico, concreta e simbolicamente, implicando dominações e 

delimitações precisas ou não; c) como comportamentos, objetivos, 

metas desejos e necessidades e, por fim, d) como práticas espacio-

temporais, pluridimensionais, efetivadas nas relações sociedade–

natureza, ou seja, relações sociais dos homens entre si (de poder) e com 

a natureza exterior por meio dos mediadores materiais (técnicas, 

tecnologias, instrumentos, máquinas...) e imateriais (conhecimento, 

saberes, ideologias...). A territorialidade é processual e relacional ao 

mesmo tempo” (SAQUET, 2015 p. 107-108) (Grifo do original). 

A territorialidade revela a maneira como cada ator ou grupo de atores tece a sua relação 

com os territórios por meio das suas práticas, representações e identidade. Ela é 

estruturante, uma síntese específica do jogo de relações espaciais desenvolvidas por cada 

indivíduo socializado, assegurando a inteligibilidade global entre os elos geográficos, 

entre território e mundo (DI MEO, 2008). 

Portanto, a territorialidade nada mais é do que a manifestação de um sistema de relações 

que afeta e deriva do território em concomitância, em uma relação cíclica e 

interdependente (RAFFESTIN, 2012; SAQUET, 2015). E por isso vai refletir a 

multidimensionalidade do território vivido pelos membros de uma coletividade (DI MEO, 

2006). 

O território, por sua vez, também é produto e condição das territorialidades e sua 

produção sempre articula tessituras, nós e redes que variam de acordo com as 

características de cada sociedade. As tessituras, nós e redes são as formas como são 

organizadas as relações entre os atores ou grupo de atores em um determinado território 

(RAFFESTIN, 1993). 
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O sistema territorial regula as relações sociais com o espaço nos processos de 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização (TDR) e esses acontecem 

repetidamente no território ao longo do tempo e em função de fatores econômicos, 

políticos e culturais (RAFFESTIN, 2012; 1993). 

Desta maneira, compreende-se que o território é ao mesmo tempo resultado e condição 

para a reprodução social. As territorialidades cotidianas oriundas do exercício de poder 

dos determinados grupos sociais, ao mesmo tempo em que determinam o território, 

condicionam a sua reprodução. A junção de atores em um conjunto territorializado pode 

originar sistemas concretos de ação que, mediante forma específica de governança, são 

capazes de gerar rupturas, descontinuidades e fragmentações territoriais (SAQUET, 2015; 

DI MEO, 2008). 

Por isso, atualmente, diante das novas relações políticas, das especificidades dos 

processos econômicos, dos progressos técnicos e tecnológicos, dos desafios e impactos 

ambientais, da diversidade identitária e dos regionalismos, a territorialidade está cada vez 

mais complexa e, consequentemente, o sistema territorial mais multifacetado.  

Está-se a descrever as relações de força que extrapolam a atuação do Estado, abrangem as 

ações cotidianas dos grupos sociais nas comunidades, nas famílias, nas associações, nas 

igrejas, nos locais de trabalho e etc, em um movimento constante e relacional. Essas 

constituem o campo de poder que são relações de força presentes nas ações estatais, de 

empresas e de outras instituições, e que se efetivam nas relações cotidianas e buscam o 

controle e a dominação sobre os homens e as coisas (SAQUET, 2009; 2015). 

O contexto econômico e ideológico caracterizado pelo fenômeno da globalização 

acentuada na virada do século XX para o XXI e fortalecida ao longo desses últimos anos 

intensificou o discurso de que o mundo caminhava para a sua desterritorialização 

completa. A desterritorialização acentuada da produção, dos intercâmbios entre países, 

das deslocalizações industriais e financeiras, juntamente com a circulação acelerada de 

ideias, informações e capitais seriam suficientes para justificar a expectativa do fim dos 

territórios para a criação de um território mundial onde tudo e todos estão conectados e 

em comunicação (BRUNET, 1995; JEAN, 2002). 

Entretanto esse discurso não se efetiva na prática, Haesbaert (2016) e Brunet (1995) 

ressaltaram que por de trás dessa perspectiva está o movimento neoliberal. Nele os atores 
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hegemônicos utilizam-se do seu poder para estabelecer composições territoriais em seu 

benefício, o “fim das fronteiras” e o “fim do Estado” conformam o discurso propagado 

para a livre atuação das forças de mercado.  

 O fato é que o mundo talvez nunca tenha estado com diferenças tão marcantes em 

espacializações tão demarcadas. Por meio da fragilização ou afastamento do Estado, é 

estabelecido o domínio dos sistemas territoriais por uma economia “flexível, fictícia, 

especulativa e deslocalizada” (HAESBAERT, 2016). 

As empresas corroboram o discurso do fim dos territórios, de um mundo global, mas na 

prática apenas elas que se utilizam das diferenças geográficas de acordo com os seus 

interesses. Mas, uma vez que os processos de T-D-R são relacionais, suas ações/escolhas 

se desenvolvem sob a pena do agravamento de desigualdades, exclusão, redução de 

direitos e etc (HAESBAERT, 2016). 

Com efeito, há um papel contraditório no Estado contemporâneo nesse contexto, por 

exemplo, ao mesmo tempo em que viabiliza a circulação de capitais liberando as 

fronteiras nacionais, controla a circulação da forma de trabalho e dificulta a entrada de 

migrantes e refugiados (HAESBAERT, 2016). O mesmo Estado que reconhece os 

direitos territoriais as comunidades indígenas e quilombolas decreta uma unidade de 

conservação de proteção integral no mesmo território. 

É importante ressaltar que o Estado não é isento nesse processo, pelo contrário. Há um 

entendimento importante de que o aparelho do Estado é mais um ator de um sistema 

territorial que conforma campo de poder, sujeito às múltiplas relações de força.  

Como já apresentado, o poder não está concentrado no Estado, mas o ultrapassa e 

complementa. Não está o poder localizado em nenhum ponto específico da estrutura 

territorial, está permeado, nas práticas e nas relações. De maneira que há formas de 

exercício do poder diferente do Estado, mas que a ele são articuladas de variadas 

maneiras e que, por vezes, “são indispensáveis inclusive a sua sustentação e atuação 

eficaz” (FOUCAULT, 2015). 

Haesbaert (2016) também afirma desterritorialização, a partir do entendimento do “fim 

das fronteiras” sob a ótica capitalista contemporânea, como um mito sob mais um viés. O 

que ocorre de fato é que os processos de desterritorialização desencadeados sempre terão 

sua face reterritorilizadora para algum outro grupo, assim como o que se manifesta como 
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desterritorialização em uma escala pode surgir como reterritorialização em outra, 

evidenciando o profundo significado relacional e multiescalar desses fenômenos 

(HAESBAERT, 2016). 

Portanto, uma abordagem utilitarista do território não é suficiente para dar conta dos 

principais conflitos da contemporaneidade, as situações são complexas e não lineares. O 

território é composto por um emaranhado de transações, estratégias, intencionalidades, 

debates e interações incomensuráveis (DI MEO, 2008). 

A abordagem territorial como fundamentação teórica e conceitual tem como estruturantes 

os seguintes aspectos: as relações de poder são compreendidas como multidimensionais, 

constituindo campos de força econômicos, políticos e culturais (simbólicos e imateriais) 

em uma miríade de combinações; há sempre uma construção histórica e relacional de 

identidades que são manifestadas no território e os movimentos de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização (TDR) e esses movimentos são complexos na 

atualidade, pois coexistem em diversas velocidades e ritmos devido às múltiplas 

territorialidades. 

Definir espaço, território, poder, territorialidades e os conflitos a partir desses 

entendimentos acima tecidos é uma possibilidade de escolha, um caminho teórico dentre 

tantos outros possíveis. O que foi apresentado e a maneira de o faze-lo aqui é uma 

questão epistemológica e política, que permitiu e subsidiou a análise e a compreensão da 

problemática a partir de uma concepção política, multidimensional e relacional em favor 

da transformação e aprimoramento das práticas socioterritoriais. 
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1.2 Território e políticas públicas 

Historicamente, as políticas, o planejamento e a gestão do território foram tratados como 

parte da ação estatal (COSTA, 1995). Mantiveram-se no âmbito restrito dos planos 

regionais de desenvolvimento elaborados de forma unilateral pelo Estado no exercício de 

sua soberania.  

Não por acaso, Raffestin (1993) chamou a geografia política do século XX, com algumas 

exceções, de geografia do Estado, pois as construções teóricas que a fundamentavam 

interpretavam a política como somente aquilo que estivesse atrelado a ele. O autor coloca 

ainda que essa geografia de Estado ao privilegiar o concebido em detrimento do vivido 

escondeu as conflitualidades presentes em todos os níveis relacionais da sociedade. 

Mas afirma que na realidade o fato político sempre permeou toda a sociedade e se o 

Estado surge como ator triunfante não significaria ausência de conflitos sociais, pelo 

contrário, poderia ser justamente ele o centro de oposições, “um lugar de relações de 

poder que, apesar de dissimétricas, não deixam de ser presentes e reais”. Assim, somente 

uma análise relacional de uma geografia política multidimensional é que seria capaz de 

desvelar as relações de poder estruturantes da sociedade (RAFFESTIN, 1993). 

Compreender os nexos entre o território e política significa tornar inteligíveis não só as 

formas investidas de poder, mas quais são as relações que determinam as formas e quem 

são os atores que as constroem (RAFFESTIN, 1993). 

O termo política está relacionado à administração da sociedade e comunidades. A sua 

origem etimológica grega politiko e polis, que significam cidadão e cidade 

respectivamente, fundamenta que a política diz respeito justamente aos espaços coletivos 

e aos modos de regular as relações nesses lugares. O seu estudo vem desde esse tempo, 

onde Aristóteles associava o fazer política como a arte ou a ciência do governo 

(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

A ciência política, mais precisamente a literatura sobre análise política (“policy 

analysis”), vai diferenciar três dimensões da política a partir do empego dos conceitos em 

língua inglesa “polity”, “politcs” e “policy” (FREY, 2000). 

A “polity” se refere às instituições políticas, compostas por sua estrutura e sistema 

jurídico; a “politics” está ligada ao processo político em si e seu caráter eminentemente 
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conflituosos e, por fim, a “policy” se refere ao conteúdo de fato, as decisões que são 

materializadas tecnicamente em programas de ação que vão gerar soluções e problemas 

(FREY, 2000). 

Em termos cartesianos, Massardier (2003) explica preliminarmente que uma política 

pública é aquela que a partir de dispositivos tangíveis (como orçamento, leis e instituições 

especializadas...) regem um setor da sociedade ou uma atividade (como agricultura, 

conservação da natureza, regularização fundiária, desenvolvimento econômico...), 

projetos/empreendimentos (gestão rodoviária, aquaviária, de comunicação...), 

organizações coletivas feitas por atores sociais ou grupos de atores (empresas, 

associações, organizações profissionais) e instituições públicas nacionais, locais ou até 

mesmo internacionais.  

Uma vez planejadas e formuladas, podem dar origem a planos, programas, projetos, bases 

de dados ou sistemas de informação e pesquisa. Quando colocadas em prática, podem ser 

submetidas a sistemas de monitoramento e avaliação (SOUZA, 2006). 

A política pública, portanto, pertence a um contexto mais contemporâneo do Estado 

moderno. É um conjunto de ações de iniciativa governamental para atingir objetivos 

determinados e que irão produzir efeitos específicos. Ao Estado é atribuída a 

responsabilidade de tomar decisões em prol do bem coletivo a partir de princípios da 

democracia (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012; MELLO-THÉRY, 2011). 

Diferentemente de ação pública, que são aquelas ações de interesse coletivo oriundas de 

instituições não necessariamente governamentais, a política pública, está associada a 

ações regulares e institucionalizadas a partir de um processo decisório no âmbito do 

governo (BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

Segundo Frey (2000) a ciência que investiga a política como universo de análise 

distingue-se em três abordagens principais. A primeira diz respeito ao questionamento 

sobre o sistema político como um todo, o que é um bom governo e qual o melhor formato 

ele deve assumir para o desenvolvimento de uma sociedade melhor; a segunda abordagem 

dedica-se ao que o autor vai chamar de “questionamento político propriamente dito”, a 

investigação voltada à análise das forças políticas mais importantes do processo 

decisório; e, por fim, a abordagem voltada para análises realizadas sobre os resultados, na 
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prática, que um sistema político produz em certa realidade, sobre os sucessos ou fracassos 

da escolha de estratégias para solução de questões específicas. 

Diversos modelos explicativos foram desenvolvidos por pesquisadores para tentar 

compreender os porquês desse processo e quais as justificativas fundamentais na escolha 

das ações. Alguns dos principais modelos estão sintetizados na Tabela 1.1. 
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Tabela 1.1: Síntese de modelos de formulação e análise de políticas públicas. 

Modelo Síntese 

Tipo de política 

pública 

Cada tipo de política pública vai ter determinadas formas de apoio e 

rejeição de grupos sociais diferenciados. O autor as divide em quatro 

grupos: políticas distributivas (decisões de governo que geram 

impactos mais individuais do que universais por privilegiar alguns 

grupos sociais em detrimento de outros); políticas regulatórias (mais 

visíveis); políticas redistributivas (atingem mais pessoas, impõe perdas 

para uns e ganhos futuros incertos para outros) e políticas constitutivas 

(procedimentais). 

Ciclo de política 

pública 

Entende como ciclo deliberativo dinâmico e de aprendizado com as 

seguintes etapas: definição de agenda, identificação de alternativas, 

avaliação das opções, seleção das opções, implementação e avaliação. 

O modelo questiona o porquê de algumas questões entrarem na agenda 

pública e outros não. 

"Garbage can" 

Parte-se do princípio que as escolhas de políticas públicas se 

desenvolvem a partir de um cenário onde há vários problemas e poucas 

soluções. As organizações operam a partir de um sistema de tentativa e 

erro. 

Coalizão de 

defesa (advocacy 

coalition) 

O modelo discorda do ciclo de políticas públicas e do "garbage can". 

A política pública é concebida como um subsistema relativamente 

estável que é formado por um número de coalizões de defesa que se 

diferenciam uns dos outros pelos seus valores, crenças, ideias e 

recursos que possuem. 

Arenas sociais 

Esse modelo entende a política pública como iniciativa de uma policy 

community (empreendedores políticos que se dispõe a trabalhar para 

colocar uma determinada questão que lhes interessa na agenda pública) 

e utilizam-se de macanismos específicos para chamar atenção dos 

policy makers do governo. Possibilita a investigação dos padrões das 

relações entre indivíduos e grupos. Normalmente partem de situações 

concretas para investigar as relações entre as estruturas presentes e as 

ações, estratégias, constrangimentos, identidades e valores. 

“Equilíbrio 

interrompido” 

A política pública se caracteriza por longos períodos de estabilidade 

que são interrompidos por períodos de instabilidade que ocasionam 

mudanças nas políticas anteriores. De acordo com esse modelo o 

sistema político decisório é capaz de processar questões e fazer 

mudanças a partir da implementação e avaliação da política e de forma 

paralela, mudanças profundas só acontecerão em momentos de 

instabilidade. A construção da policy image tem papel fundamental 

nesse modelo e, pois isso a mídia é importante. 

Influenciados 

pelo “novo 

gerencialismo 

público” e pelo 

ajuste fiscal 

Um modelo que entende que a eficiência é o principal objetivo da 

política pública e que essa deve ser delegada às instituições com 

"independência" política (que o são devido à experiência técnica de 

seus membros e a crença de que suas regras não estão submetidas às 

incertezas dos ciclos eleitorais, garantindo continuidade e coerência) - 

trata-se de um formato que guia as políticas públicas mais recentes. 

Fonte: SOUZA, 2006. 
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A Tabela 1.1 apresenta diferentes modelos que fundamentam e orientam o viés do 

pesquisador que investigará a política publica, trata-se de entendimentos anteriores. A 

análise específica, portanto não deverá se restringir ao aprofundamento do conhecimento 

sobre planos, programas e projetos das políticas públicas setoriais, mas abrangerá o 

entendimento das inter-relações entre as instituições políticas, o processo que dá origem a 

política e seu conteúdo em si (FREY, 2000). 

Sob um olhar ampliado e também anterior à própria implementação, Massardier (2003) 

vai apresentar que existem três tipos de racionalidades a partir das quais as políticas 

públicas são pensadas e colocadas em prática: a racionalidade do poder público soberano, 

de viés instrumental e ilimitado e coercitivo, em particular aquela oriunda do Estado; a 

racionalidade econômica que apesar de igualmente ilimitada e instrumental, está 

condicionada às coordenadas do mercado e sob uma regulação estatística e, por fim, a 

racionalidade dos múltiplos atores e da ação pública que, ao contrário, é limitada e de 

caráter incremental e de negociação, frequentemente policêntrica (MASSARDIER, 

2003).  

Bursztyn e Bursztyn (2012) salientam que na sociedade contemporânea governo, 

empresas e sociedade civil regulam-se entre si. O primeiro regula as empresas com 

mecanismos de comando e controle e a sociedade com as leis. As empresas, por sua vez, 

ditam condutas e demandam ações para ambos. E a sociedade civil por fim, possui um 

papel regulador como opinião pública, mercado consumidor e eleitorado. 

Nesse sentido, Mello-Théry (2011) ainda acrescenta nessa construção teórica ao afirmar 

que “na atualidade pode-se caracterizar política publica por sua abrangência, pela ação 

intencional, o longo prazo e, sobretudo, por envolver processos após sua decisão e 

proposição, implicando em implantação e avaliação” (MELLO-THÉRY, 2011, p.27). 

Massardier (2003) coloca que a implantação das políticas públicas poderá se dar a partir 

de duas lógicas. Uma delas é a por meio de um centro regulador que intervém na 

sociedade a partir de um objetivo pré-definido e, por meio de sua autoridade pública, a 

implementa para atingir uma finalidade específica escolhida a priori. E de outro lado, há 

uma lógica em que as políticas públicas são implementadas a partir das “finalités vécues” 

(finalidades vivenciadas), isto é, a partir de um processo de negociação que acontece no 

decorrer da interação entre os atores sociais. 
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Já Bursztyn e Bursztyn (2012) especificam que a fisionomia das políticas públicas vai 

depender das características da estrutura em que se desenvolvem as tomadas de decisão. 

Elas tenderão a ser tanto mais intervencionistas quanto forem estatizantes os governos. 

Em contrapartida, se esses estão mais orientados para o mercado, as políticas públicas 

assumem uma tendência mais indutora, por meio de incentivos e desincentivos. 

O que os autores conceituaram como racionalidade, lógica e fisionomia das políticas 

públicas demonstram o quanto sua compreensão não é trivial e dependente do contexto 

em que se insere e dos interesses e ideias nele presentes que condicionaram seu 

planejamento, implementação, monitoramento e avaliação. As políticas públicas são 

também inevitavelmente influenciadas pelas as relações de poder entre os atores sociais 

que lhe animam. 

É importante ressaltar que há um debate que coloca as políticas públicas não só como 

ações de iniciativa governamental como não governamental. Nesse trabalho serão 

privilegiadas as ações de governo, mas com o entendimento de que os seus processos 

decisórios poderão incluir mecanismos de participação de diversos grupos sociais e que 

sua execução também poderá envolver outros grupos, como agentes privados (MELLO-

THÉRY, 2011). 

Destarte, ao compreender esses interstícios da política pública para além do Estado 

procura-se colocar luz sob a sua essência conflituosa, qual seja, os inerentes embates 

entre ideias e interesses, permitindo também enxergar os limites das decisões dos 

governos e as possibilidades de cooperação e aliança entre Estado e outras instituições 

e/ou outros grupos sociais (SOUZA, 2006). 

A compreensão e análise das políticas públicas e seus consequentes resultados foram 

sendo construídas com passar dos anos e com as transformações sociais vivenciadas. A 

incorporação de outros atores para além dos Estados e a emergência outras forças 

políticas da sociedade moderna vai se mostrar mais claramente na realidade vivida no 

final do século XX com o crescimento dos princípios neoliberais. 

De acordo com esses princípios o Estado deixa de ser o provedor direto de alguns bens e 

serviços à sociedade e os passa para empresas privadas, tendo o mercado como seu 

regulador. 
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No final do século XX, configurou-se um cenário em que a ideia de Estado mínimo 

ganhou força levando às políticas públicas a um status social secundário e sendo pensadas 

apenas como instrumentos de garantia da segurança e dos direitos à propriedade e 

prosperou a crença do mercado como o ente responsável pela regulação pública 

(BURSZTYN; BURSZTYN, 2012). 

De acordo com Bursztyn e Bursztyn (2012, p.143): 

“No processo de reestruturação do Estado, que marcou a Europa nos 

anos 1980 e a América Latina na década de 1990, as propostas 

minimalistas deram ênfase à simultaneidade da desregulação e da 

desregulamentação. Isso provocou consideráveis efeitos negativos, uma 

vez que empresas privatizadas passaram a dispor de um espaço de 

atuação francamente favorável a práticas lesivas ao interesse coletivo. 

Ora, quando estão sob a gestão estatal, setores como serviços públicos 

não carecem de regulamentações que assegurem o interesse público, na 

medida em que os governos sejam democráticos e sujeitos a controle 

social. Mas, ao passarem à esfera privada, tais serviços devem ser objeto 

de salvaguardas (Hurl, 1987). A conclusão é que, quanto mais se 

desestatiza o setor produtivo e de serviços, mais se tornam necessárias 

regulamentações, e não o contrário (Crozier, 1987).” (BURSZTYN; 

BURSZTYN, 2012). 

A diminuição do Estado como único ator definidor de metas e projetos no Brasil se 

desenvolveu considerando duas influências: a primeira interna, relacionando essa perda 

com a marca deixada pela ditatura militar (que perdurou até 1985 com uma exagerada 

centralização do poder nas mãos do Estado Nacional) e uma segunda externa, que 

relaciona a redução com a abertura econômica iniciada nos anos de 1990, tratando-a 

como uma consequência inevitável dos processos de globalização e expansão do 

neoliberalismo (STEINBERGER, 2006). 

O fortalecimento do neoliberalismo no Brasil ocorreu a partir de 1990, com a 

desregulamentação financeira, e se consolidou a partir de 1995, com a flexibilização dos 

mercados de trabalho, liberalização comercial, reformas econômicas e do Estado e as 

privatizações (MOURA, 2001). 

A Constituição Federal de 1988 (CF/88) estabeleceu no país a construção de um novo 

federalismo. Substituiu a centralização por uma divisão de competências e 

responsabilidades entre os três níveis de governo, tornou os estados e municípios 

brasileiros mais autônomos na política, no planejamento e gestão de seus territórios, e 



 

41 

ainda instituiu, oficialmente, a necessidade da participação social nos processos de 

tomada decisão (MELLO-THÉRY, 2011). 

As mudanças político-institucionais trouxeram a possibilidade da expansão dos espaços 

participativos permitindo a representação da sociedade civil organizada para atuar junto 

ao poder público. Esses aspectos demonstraram a oportunidade para a construção 

cooperada das políticas públicas e da constituição de uma nova institucionalidade. 

Os desencadeamentos da redemocratização do Estado brasileiro juntamente com tais 

transformações do sistema capitalista e a intensificação da globalização dele adjacente 

são encarados como os componentes propulsores de uma crise do tradicional 

planejamento centralizado dos Estados Desenvolvimentistas. 

A globalização da economia forçou mudanças de cunho político, social, cultural e 

espacial na implementação de um ajuste estrutural e da reforma do Estado para atender as 

transformações no sistema mundial e às novas exigências necessárias para a inserção das 

economias nacionais no plano internacional (MOURA 2001; STEINBERGER, 2006). 

Com o cenário mundial caracterizado pela exaustão do modelo de desenvolvimento 

industrial fordista somado à globalização financeira e a progressiva perda da capacidade 

do Estado de regular a sua economia em concomitância à gestão pública para a resolução 

dos problemas sociais desencadeados, cria-se um ambiente de crise ideal para o 

crescimento das proposições de modelos estratégicos elaborados pelas agências 

multilaterais (COMPANS, 2009). 

A manutenção do ciclo do capital tem suas especificidades, que variam de acordo com o 

período histórico em que ele se estabelece. A anterior economia predominantemente 

industrial passa dar lugar à ampliação do setor terciário moderno e financeiro, com o 

objetivo de proporcionar o pleno desenvolvimento da economia globalizada (CARLOS, 

2003). Nesta nova dinâmica, o território é elemento estratégico na medida em que 

estrutura a reprodução das relações sociais de produção (STEINBERGER, 2006). 

Por isso o território brasileiro tem possibilitado um terreno fértil para a imposição da 

presença e dos interesses hegemônicos de corporações empresariais, bem como de 

instituições de cooperação e consultoria internacionais por meio da implantação de planos 

e projetos estratégicos e portfólios de investimentos público-privados (STEINBERGER, 

2006). 
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É estabelecido um contexto multifacetado onde se encontram em um mesmo tempo: a 

diversificação dos instrumentos de gestão, ampliação dos espaços participativos e, 

portanto, da possibilidade do exercício da democracia com a maior interação social; 

juntamente com o crescimento da influencia e força política dos atores hegemônicos 

interessados na reprodução ampliada do capital. 

O território, uma vez projeção espacial das relações de poder existentes na sociedade, 

expressa claramente tais contradições na materialidade. E por isso também elemento 

estratégico para mudanças e reestruturações no processo de desenvolvimento. 

Esse processo se mantém liderado pelo poder político, mas esse poder passou a ser 

composto tanto por aquele poder constituído, o governo, como pelo poder legitimado 

dentre diversos outros setores da sociedade. Ou seja, o desafio da gestão está associado à 

nova relação entre Estado e território, que hoje possui outras forças atuantes e que se 

fortalecem ou enfraquecem a cada dia no contexto das relações federativas e da 

globalização (MORAES, 2005; COSTA, 2008; RÜCKERT, 2005).  

O Estado passa a ter que reconhecer a existência desses poderes plurais, federativos, 

privados e contra hegemônicos oriundos dos movimentos sociais pré-existentes, que 

começam a ganhar força participativa com a CF/88 e os instrumentos dela desencadeados 

(STEINBERGER, 2006).  

A conjuntura atual instiga a necessidade de uma reestruturação dos processos e 

procedimentos de planejamento e gestão nos mais diversos âmbitos a fim de que esses 

incorporem de maneira democrática os múltiplos atores que compõe o espectro social. 

Com essas diversas transformações nas lógicas de desenvolvimento e governo, o território 

surge também como um conceito relevante para a formulação e implantação de políticas 

públicas. Ao criar uma nova área de governabilidade, propicia a interação entre as escalas 

de gestão e os atores sociais (COUDEL et al . 2010; FERNANDES, 2009). 

Ainda que as políticas econômicas e sociais possuam alguma espacialidade, são as 

políticas territoriais que delineiam o espaço “qualificando-o como condição para outras 

espacializações (urbana, regional, de transportes, ambiental, etc)” (MELLO-THÉRY, 

2011). 
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Bertone e Mello (2006) demonstram que as políticas territoriais enfrentam dificuldades 

similares e as autoras as sistematizaram em cinco pontos principais: a escolha da base 

geográfica onde será desenvolvida (bacia, bioma, cidade, região...); a definição da escala 

de intervenção dessa política (local, regional, macrorregional...); o grau de detalhamento 

das informações e sua integração com a base geográfica; adequação das informações à 

escala definida e a adoção de um método de negociação com os atores envolvidos. 

Silva (2013) afirma que para que essas dificuldades sejam superadas é fundamental 

estabelecer eficientes canais de comunicação entre o poder público e os principais atores 

sociais envolvidos no território em que a política incide. As articulações institucionais e 

organizacionais que sustentam esses canais de comunicação vão depender da estratégia 

territorial da política e suas especificidades, de modo que sua complexidade será tanto 

maior quanto for a densidade do conjunto de estruturas de poder social e político 

envolvido – prefeituras, movimentos sociais, empresas ou associações empresarias, 

ministérios, organizações não governamentais e etc. 

Pode-se dizer que quanto mais denso o conjunto de atores envolvidos em um território 

objeto de uma política territorial mais chances ela tem de ser representativa e assim 

possibilitar o maior envolvimento social em torno de sua implementação. Em 

contrapartida, um arranjo territorial formado por um conjunto denso de atores e 

instituições também pode explicitar conflitualidades existentes que dificultem ou mesmo 

impeçam o estabelecimento de acordos para definição de projetos e processos na 

implementação de políticas (SILVA, 2013). 

Nesse sentido é importante retomar o caráter (des) territorializante do Estado que mesmo 

com o poder legitimado de intervir na realidade criando novas configurações territoriais, 

não está isento de deparar-se com outras formas de poder já existentes no interior dos 

territórios. Assim, quando o Estado define estratégias e políticas territoriais não pode 

subestimar “o fato de os territórios estarem imersos em relações de dominação e 

apropriação que podem se confrontar ou estabelecer complementaridades e tensões com a 

estratégia estatal adotada” (SILVA, 2013). 

A partir dessa compreensão acima descrita Silva (2013) classificou as políticas territoriais 

a partir de suas estratégias de intervenção e estruturas de execução em quatro categorias: 

o território como meio, como fim, como regulação e como direito e atribuiu a cada uma 

delas um nível de conflituosidade, estão sintetizadas no Tabela 1.2. 
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Tabela 1.2: Categorias de abordagem territorial nas políticas públicas 

Categorias Definição Conflituosidade Exemplos 

Território 

como meio 

Políticas setoriais que definem 

recortes territoriais específicos 

para alcançar maior efetividade 

na sua implementação 

Baixa 

Consórcios 

municipais de 

educação e de saúde; 

UPPs; PSF. 

Território 

como fim 

Políticas que se baseiam em 

estratégias intersetoriais e 

articuladas para o 

desenvolvimento de territórios 

com deficiências estruturais e 

alta incidência de pobreza 

Média 

Política Nacional de 

Desenvolvimento 

Regional; 

CONSADs; 

Territórios da 

Cidadania. 

Território 

como 

regulação (ou 

diagnóstico) 

Políticas que se utilizam de 

uma abordagem territorial para 

estabelecer normatizações e/ou 

diagnósticos para o uso público 

e privado de recortes 

territoriais específicos 

Média 

PNOT; ZEE; Plano 

de Desenvolvimento 

da Amazônia; 

Unidades de 

Conservação. 

Território 

como direito 

Políticas que visam assegurar a 

grupos sociais específicos o 

direito a recursos territoriais 

que são imprescindíveis para 

sua reprodução social e seu 

bem-estar 

Alta 

Reforma agrária; 

regularização de 

áreas quilombolas; 

demarcação de 

terras indígenas. 

Fonte: Silva, 2013. 

De acordo com o autor a categorização proposta tem uma função analítica para as 

políticas públicas que possuem a abordagem territorial como marco constitutivo. Na 

prática, dependendo de como a política é implementada, durante que período e quanto 

tempo e dos atores e instituições que mobiliza, pode ser caracterizada tanto por uma 

característica como por outra (SILVA, 2013). 

Ou seja, as políticas podem apresentar uma característica, enquanto legislação/norma, que 

a faz pertencer a uma categoria e na prática de sua aplicação e desenvolvimento, ao 

interagir com o público alvo e outras políticas passa a assumir característica de outra 

categoria. É possível ainda que, por exemplo, uma política que trabalha o território como 

meio, esteja contida em outra que possui uma abordagem de território como fim.  

Outra possibilidade é uma mudança da categoria de abordagem da política no território ao 

longo do tempo. Um exemplo disso são as políticas a regularização de terras quilombolas 

e demarcação de terras indígenas: elas fazem parte daquelas de abordagem do território 

enquanto direito, mas que depois de instituídas, podem vir acompanhadas de outras que 
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objetivem o aumento da possibilidade de desenvolvimento mais integral dessas 

comunidades tornando o território como fim a característica principal da abordagem da 

política vigente (SILVA, 2013). 

O autor também afirma que 

“Podem acontecer ainda casos em que, em vez de se 

complementarem, as políticas se contradizem e explicitem – ou 

até mesmo induzem – conflitos territoriais de difícil resolução. 

Em geral, estes conflitos surgem por diferenças de interesses com 

relação à implementação de grandes projetos, inclusive geradas no 

interior da própria estrutura de governo, entre pastas ministeriais 

diferentes, apontando que o governo não é uma estrutura 

decisional homogênea. (...) 

Casos como esse, de conflitos entre objetivos de políticas 

territoriais, também podem abranger diferentes níveis de poder 

federativo.” (SILVA, 2013). 

 

O território está o cerne de muitas políticas urbanas, agrárias e ambientais determinadas 

pelos governos e influenciadas por agências multilaterais, movimentos socioterritoriais e 

etc. Essas políticas por serem criadas a partir de diferentes perspectivas de modelos de 

desenvolvimento produzem impactos no território gerando resistências e conflitualidades.  

Essas conflitualidades, são resultados da multiplicidade de concepções de território 

justapostas e das relações de poder que incidem sobre ele e coexistem, originando 

conflitos de interesses sobre uma mesma configuração territorial (SILVA, 2013; 

HAESBAERT, 2016). 

Fernandes (2009) argumenta que é aí que o território e a própria formulação de seu 

conceito passam a ser disputados. Disputas que se estabelecem tanto no plano imaterial 

como material. 

No centro dessas disputas estão justamente os modelos de desenvolvimento. Diante das 

imposições do modelo neoliberal (que gera exclusões e desigualdades) é fundamental 

repensar as experiências de desenvolvimento territorial que redimensionem as relações de 

poder, valorizando os indivíduos de cada lugar em favor de um lugar de convivência, 

liberdade e autonomia (FERNANDES, 2009; SAQUET, 2015). 

O projeto de desenvolvimento de uma sociedade é inevitavelmente uma problemática 

territorial, as escolhas políticas e as políticas públicas, por representarem as relações 

existentes internamente na sociedade (relações de poder) – acabam por acontecer sobre o 
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espaço, que sob os processos de apropriação e produção está na base do sistema territorial 

(SAQUET, 2015; STEINBERGER, 2006). 

As territorialidades constituem-se como elementos centrais na construção de projetos de 

desenvolvimento territorial, pois são elas que representam as singularidades 

(“diferencialidades”) de cada território, envolvendo aspectos políticos, econômicos, 

culturais e ambientais (os sujeitos sociais e suas relações). Os grupos sociais produzem 

historicamente o território a partir de seus propósitos, intenções e ideologias, mediante 

suas condições técnicas, tecnológicas e financeiras, gerando múltiplas apropriações. Por 

isso, tais características (históricas e relacionais) não podem ser desconsideradas em um 

pacto político em prol da qualidade de vida de uma sociedade, isto é, no seu modelo de 

desenvolvimento (SAQUET, 2015). 

Portanto, para (re) criação desse modelo de desenvolvimento territorial é preciso entender 

a diversidade dele inerente, as identidades, condições ambientais e, por isso, não pode ser 

pensado sem as experiências locais que substantivam as singularidades territoriais. Trata-

se da busca de um modelo que potencialize a autonomia e as identidades, com mais 

equidade social e recuperação, preservação ambiental e sem diminuir a importância do 

Estado nesse processo. 

Vale salientar aqui a importância que tem também o conceito de uso, pois é pilar para o 

entendimento dos padrões de organização do espaço estabelecidos historicamente e que 

não se mantém descolado das características subjetivas e imateriais.  

Mello-Théry (2011) precisou esse conceito a partir da diferenciação entre uso da terra e 

uso do solo. O uso da terra está relacionado ao substrato material, utilização para fins 

agrícolas com lavouras ou terras de descanso, pastos, plantações de matas ou matas 

preservadas, terras produtivas e improdutivas e etc. O uso do solo por sua vez está 

normalmente associado aos diferentes usos potenciais do território a partir de um 

processo de ocupação espontâneo ou de planejamento governamentais e normalmente os 

usos do solo podem ser detalhados em vários níveis de acordo com o objetivo e/ou 

exigências técnicas de um estudo.  

Esses usos estabelecem nos territórios marcas que acabam por se tornar tanto 

condicionantes como indutoras dos processos de TDR que são planejados e conduzidos 

por um poder legitimado. 
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O uso e ocupação do território no Brasil foram marcados pela exploração intensiva dos 

recursos naturais presentes na costa – onde se desenvolveram os diversos ciclos 

econômicos do país e que, por isso, mantém pouquíssimas regiões preservadas em relação 

à sua condição ambiental inicial. Esse processo avançou para interior com o passar dos 

séculos e décadas, e tem hoje nas frentes pioneiras da Amazônia sua expressão mais 

recente.  

É importante salientar que houve um grande avanço do conhecimento sobre a importância 

e valorização das condições ambientais para a manutenção da vida humana na terra, assim 

como de políticas, instrumentos regulatórios e gestão. Mas ainda assim, as transformações 

do uso do solo brasileiro, continuam a acontecer por meio de um padrão de exploração 

intensiva. 

Por isso, é possível afirmar que as questões ligadas à gestão ambiental territorial têm sido 

centrais na elaboração de uma concepção de território mais integradora. A implementação 

dessas políticas tem deixado evidente a necessidade de considerar duas características 

básicas do território: seu caráter político – tanto no jogo dos macropoderes 

institucionalizados como dos micropoderes produzidos e vivenciados nos cotidianos das 

pessoas; e seu caráter integrador, comportando então o Estado e os grupos sociais como 

influenciadores e condicionadores dos processos gestão, que a partir de relações 

complexas são capazes de reconhecer e manejar o território em todas as suas múltiplas 

dimensões (HAESBAERT, 2016). 

Nesse sentido, para compreender esses nexos entre território, poder e meio ambiente, 

Mello-Théry (2011) afirma ser necessário o discernimento de como a sociedade e o 

Estado têm reagido aos desafios advindos da devastação de recursos naturais com vistas 

ao seu esgotamento e como é concebida e executada a gestão ambiental.  

1.3 Gestão ambiental: políticas ambientais e socioambientalismo 

Desde os agrupamentos pré-históricos até a sociedade capitalista contemporânea que os 

humanos ao modificarem o espaço causam impactos e desequilíbrios naquilo que é seu 

habitat. Contudo, a velocidade dessas modificações e a amplitude dos desequilíbrios, 

passaram da forma lenta e gradual a se expressar no território de modo intenso e 

acelerado (DIEGUES, 2004; BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 
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A natureza como espaço apropriado para o nascimento e desenvolvimento da vida é 

anterior ao surgimento da humanidade e por isso sempre possuiu uma dinâmica própria 

de existência. Com o aparecimento de mais um ator, o crescimento e organização da 

sociedade, há também a emergência de novas dinâmicas que se transformam ao longo do 

tempo, de acordo com aquilo que permanece ou se altera no campo relacional.  

A capacidade humana de transformar a natureza em recursos naturais e esses em valores 

de troca (matéria-prima, commodities, tecnologia...) se iniciou nas revoluções industriais, 

mas atinge uma escala sem precedentes com o nascimento da era do capital, da 

globalização e o desenvolvimento do capitalismo financeiro. A tal maneira que os 

problemas ambientais tornam-se cada vez mais complexos, atravessando fronteiras das 

cidades, estados, países e continentes. 

A narrativa que retrata esse processo não é única e sua escolha tampouco trivial. Diversos 

autores têm se dedicado a estudar a degradação ambiental e as estratégias sociais para 

geri-la, preveni-la ou compensa-la, tanto por vieses mais específicos a partir de 

abordagens temáticos quanto por meio de enfoques interdisciplinares. 

Moraes (2005) vai argumentar que o estudo sobre a questão ambiental no Brasil e as 

dificuldades de planejamento e gestão associadas a ela demandam o entendimento das 

características e determinações específicas da formação brasileira, a partir de um resgate 

histórico que demonstra a criação do cenário em que as políticas tentam operar na 

atualidade. 

O autor vai listar sete características principais: conquista territorial, padrão dilapidador 

de recursos, dependência econômica externa, concepção estatal geopolítica, estado 

patrimonial, sociedade excludente e tensão federativa (MORAES, 2005). 

A conquista territorial vem da herança de uma sociedade gestada em um processo de 

colonização em que a apropriação dos lugares, recursos naturais e riquezas eram sua 

principal motivação e, inclusive, forte elemento de identidade. Essa conquista baseada em 

uma lógica de dilapidação extensiva dos espaços e intensiva sob o ponto de vista da 

exploração dos recursos naturais (MORAES, 2005). 

A orientação geopolítica se expressa, pois o domínio do território para garantir a 

soberania do Estado será a referência para criação da estrutura estatal e, um aparelho 

político centralizado nos proprietários de terra conforma um Estado patrimonial. A 
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sociedade que vai corresponder a esse Estado é de uma hierarquia rígida sustentada por 

relações escravistas de trabalho. “Onde vigora o escravismo os preceitos liberais de 

cidadania não conseguem enraizar-se, gerando formas de identidade negativas (por 

diferenciação e exclusão)” (MORAES, 2005). 

Diante dessas características conforma-se um país em que sua estrutura política está 

intimamente ligada ao território e por isso com o poder associado à propriedade fundiária 

onde o limite entre o público e o privado não está claro. O Estado, por sua vez, ao invés 

de assumir um caráter de mediação de conflitos entre os diversos interesses da sociedade, 

manifesta-se como um facilitador direto de determinados atores na cena política 

(MORAES, 2005). 

Em um país com expressiva extensão territorial, a distribuição geográfica do poder torna-

se uma questão importante e que surge continuamente. Essa problemática que vai 

fundamentar a tensão federativa que perpassa a história da formação brasileira. A cada 

reestruturação do aparelho estatal são firmados novos pactos e acordos federativos, 

regulatórios das diferentes instâncias governativas (MORAES, 2005). 

É a partir dessas características que se inicia a formação do Brasil contemporâneo na 

década de 1930. Reflexos desses processos históricos vão influenciar a racionalidade, 

lógica e fisionomia das políticas, que materializam a orientação do modelo de 

desenvolvimento determinado ao longo dos anos. 

Portanto, o território se apresenta em um mesmo tempo como resultante das relações de 

poder entre os atores sobre um espaço e indutor de novas transformações na medida em 

que essas relações se alteram ao longo do tempo (MELLO, 2002).  

Dentre essas novas transformações está a dimensão ambiental, que segundo Mello-Théry 

(2011) apresentou nas últimas décadas os reflexos advindos do contexto internacional, 

dando seu caráter global, mas que por sua vez é continuamente realimentada pela noção 

de soberania nacional pois vai apresentar características singulares e posturas nacionais 

não necessariamente alinhadas com as diretrizes e acordos entre os países na âmbito 

mundial. 

Padua (2002) contribui com essa análise ao apresentar que o ambientalismo no Brasil não 

surge apenas como um reflexo dos movimentos que ocorriam na Europa e nos Estados 

Unidos, a crítica ambiental já aparecia nos séculos XVIII e XIX como parte da reação ao 
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modelo de exploração colonial da época formado pela escravidão, pela monocultura e 

latifúndio e exploração extensiva de recursos naturais. Mas que de fato, com o passar do 

tempo, a agenda ambiental internacional vai assumir um papel chave na estruturação da 

política ambiental brasileira. 

Entende-se por política ambiental o conjunto de iniciativas governamentais orientadas 

para a proteção, conservação, uso sustentável e recomposição do meio ambiente. Essas 

iniciativas frequentemente envolvem diferentes organismos e setores de intervenção 

pública e são articuladas com atores não governamentais e produtivos. O meio ambiente é 

aquele compreendido em suas múltiplas expressões, não somente a natureza e seus 

ecossistemas, mas também o ambiente construído, a cidade e suas infraestruturas 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Cunha e Guerra (2003) propuseram uma periodização da história da política ambiental no 

Brasil a partir de 1930 dividindo-a em três períodos com características específicas. O 

primeiro de 1930 a 1971 caracterizado pela criação de instrumentos regulatórios para o 

uso dos recursos naturais; o segundo de 1972 a 1987 em que se somam a ação altamente 

intervencionista do Estado com o aumento da percepção de uma crise ecológica pela 

comunidade global; e um último período a partir de 1988 até os dias atuais, marcado pelo 

aumento de instrumentos de descentralização das arenas decisórias, da participação e/ou 

da influência dos diferentes grupos sociais juntamente com a disseminação da noção de 

desenvolvimento sustentável. 

O primeiro período, que os autores vão chamar de “Construção de uma base de 

regulação” aconteceu em um cenário de pós Constituição de 1934 e é marcado por um 

processo de transição de um Brasil somente dominado pelas elites rurais para um país que 

começa a se industrializar e se urbanizar – sobretudo na região Sudeste. Não por acaso, 

portanto, ações pontuais de proteção da Mata Atlântica já apareciam nesse período 

(CUNHA, GUERRA; 2003). 

Os marcos legais que foram instituídos tinham como objetivo regular o uso dos recursos 

da natureza, por isso foram criados os primeiros códigos florestais, de águas e das minas. 

As políticas ambientais tinham um caráter principalmente nacional, com um olhar para o 

país como todo, mesmo que as ações públicas acabassem incidindo principalmente no 

Sudeste – pois era onde estava a maior parte da população, onde se desenvolveram grande 

parte dos ciclos econômicos e se concentravam as riquezas (CUNHA, GUERRA; 2003). 
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O segundo momento do processo histórico de formulação das políticas ambientais (1972 

a 1987), os autores vão chamar de “Intervencionismo do estado e crise ecológica global”, 

vai se desenvolver no Brasil condicionado à realidade nacional, mas influenciado pelo 

cenário internacional dessa agenda (CUNHA, GUERRA; 2003).  

Neste momento o Brasil vivenciava a ditadura civil-militar, período de expressão mais 

significativa da centralização do poder na esfera federal e no Executivo. Em função de 

um caráter modernizante e centralizador do governo foram desenvolvidas ações visando 

um planejamento globalizado e integrado. As estratégias e metas desenvolvidas foram 

sustentadas pelas grandes movimentações do capital internacional (MORAES, 2005). 

É importante salientar a marca anti-social no estabelecimento das prioridades e metas e, 

sobretudo, nos meios de implementação dessas políticas e projetos de desenvolvimento. 

A sociedade excludente vai se apresentar nesse período nos níveis de concentração de 

renda altíssimos que foram alcançados (MORAES, 2005). 

O governo militar, por meio da histórica lógica da conquista territorial, investiu no 

sentido de construir o Brasil, literalmente. Durante esse período grandes obras de 

infraestrutura, de significativo impacto ambiental, foram implementadas sem nenhuma 

avaliação ou consulta pública prévia.  

Com o objetivo de modernização e integração nacional, foram construídas inúmeras 

estradas, linhas de transmissão de energia elétrica, barragens, portos, refinarias de 

petróleo e projetos mineração – esses dois últimos, que realizados via Projetos Nacionais 

de Desenvolvimento (PND) (entre 1975 e 1985,) acabaram sendo pressionados a realizar 

estudos de impacto ambiental. Nessa mesma época também começavam a se instalar em 

Cubatão indústrias que uma década depois viriam a ser denunciadas por serem 

responsáveis pela poluição do ar, água e solo gerando anomalias congênitas e abortos 

voluntários na população (SANTILLI, 2005; CUNHA, GUERRA; 2003). 

Outros dois exemplos desse período são marcantes: a assinatura em 1973 do Tratado de 

Itaipu entre Paraguai e Brasil, acordo que viabilizou a construção da maior hidrelétrica do 

mundo sob a pena da inundação do Parque Nacional das Sete Quedas; e o acordo entre 

Brasil e Alemanha em 1975 que previa incialmente, a construção de oito usinas nucleares 

(SANTILLI, 2005). 
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Para a execução desses projetos foi necessária uma reestruturação do aparelho estatal com 

a criação de órgãos e programas específicos para áreas de atuação vistas como prioritárias 

e estratégicas – esse contexto expressava de forma clara o caráter autoritário do regime 

estabelecido a partir de um planejamento autocrático e hipercentralizado (MORAES, 

2005). 

O padrão do planejamento e das ações do governo militar reproduziu as características 

históricas da formação do Brasil e por meio de uma prática antidemocrática e autoritária 

perpetuou o entendimento de país enquanto espaço a ser conquistado e não como uma 

sociedade. Há um entendimento do território daquela geografia do Estado, como poder 

único e soberano, ignorando as múltiplas territorialidades que virão configurar as 

conflitualidades e resistências. 

Por outro lado, a crise do petróleo em 1970 ampliou o debate sobre a escassez dos 

recursos naturais e os países ditos de primeiro mundo já viviam situações desastrosas 

resultantes dos processos de industrialização acelerada e que acabaram ganhando 

repercussão internacional (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Resultados de estudos científicos estavam sendo publicados relatando a gravidade dos 

problemas ambientais decorrentes desse modelo de desenvolvimento. Pesquisadores
2
 que 

contribuíram, inclusive, para a construção da base teórica do movimento ambientalista 

internacional que surgiria com força a partir de 1972 (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Em 1972 é realizada então a Conferência de Meio Ambiente das Nações Unidas em 

Estocolmo na Suécia. A primeira de uma série de conferências que viriam a ser realizadas 

pela ONU. Os maiores resultados formais dessa reunião foram a “Declaração sobre o 

Ambiente Urbano”, mas que ficou conhecida como “Declaração de Estocolmo” e a 

instauração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; SANTILLI, 2005). 

Estavam em disputa duas versões de ideias frente ao cenário em diálogo, a de crescimento 

zero e a versão desenvolvimentista. A primeira estava mais ligada aos resultados e 

                                                            
2 São exemplos desses autores e seus estudos: Rachel Carson (Primavera Silenciosa, 1962), Barry 

Commoner (Science and Survival, 1966), Paul Ehrlich (The Population Bomb, 1968), Garrett Hardin (The 

Tragedy of Commons, 1968), Nicholas Georgescu-Roegen (The Entropy Law and the Economic Process, 

1971; Energy and Economic Myths: Institutional and Analytical Economics Essays, 1976), Ernest Friedrich 

Schumacher (Small is Beautiful, 1973), Ivan Illich (Energia e equidade: desemprego criador, 1974), André 

Gorz (Écologie et Politique, 1976) (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012) . 
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argumentos gestado no Clube de Roma e publicados no Relatório “Limits to Growth” 

(Limites do Crescimento)
3
, e era a grande bandeira das ONGs e alguns países 

desenvolvidos. A segunda era protagonizada pelos países periféricos que defendiam as 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas com relação aos recursos naturais, ou 

seja, defendiam que para que pudessem se desenvolver a degradação ambiental era 

inevitável e que devia ser aceita por todos, já que os países desenvolvidos já o haviam 

feito no passado. Sob o olhar positivo do governo militar brasileiro, que assim também 

compreendia, foi essa perspectiva foi a que acabou prevalecendo na conferencia de 72 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; RIBEIRO, 2008). 

O maior legado da Convenção de Estocolmo foi a criação do PNUMA, mesmo diante da 

resistência dos países periféricos que achavam que ele seria um instrumento para a 

instauração do crescimento zero e assim frearem o desenvolvimento deles. Entretanto, 

pelo contrário, o programa foi criado, mas foi ganhar força política a institucional 

somente com o passar dos anos (RIBEIRO, 2008; 2001). 

A temática ambiental começara agora a criar corpo e abrangência internacional. Em 

Estocolmo estiveram presentes 400 organizações não governamentais e outras 

intragovernamentais, 113 países e 19 órgãos intergovernamentais, contudo, somente dois 

chefes de Estado compareceram (da Suécia e Índia) o que justifica a dificuldade das 

resoluções lá acordadas de entrar na pauta das políticas públicas nacionais (RIBEIRO, 

2008, 2001; MCCORMICK, 1992).  

Apesar disso, a conferência contribuiu para a criação, no âmbito interno, de órgãos 

oficiais de meio ambiente nos estados nacionais. Além disso, as instituições multilaterais, 

como o Banco Mundial, criaram estruturas internas e novos departamentos exclusivos 

para cuidar dessa pasta e assim poder gerenciar e angariar os financiamentos emergentes 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012).  

                                                            
3 Basicamente o relatório defendia a limitação do crescimento exponencial da produção, o combate a 

poluição e a degradação ambiental e a necessidade de um controle da expansão demográfica. O cenário 

catastrófico proposto e suas soluções foram muito criticadas devido a presunção de propor o crescimento 

zero para o conjunto da sociedade, impondo limites de crescimento quando as condições socioeconômicas 

dos países estavam muito diversas. Esse debate se estenderá durante justamente a Conferência de 

Estocolmo (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 
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A defesa do meio ambiente torna-se um fator geopolítico global na medida em que 

começa a influenciar a definição de ações e políticas públicas nacionais a partir das 

convenções e acordos internacionais (MELLO-THÉRY, 2011). 

Apesar da pequena participação brasileira na conferência, o país começou a ser 

pressionado tanto pelo movimento ambientalista como de organismos de financiamento 

internacional frente às ações geradoras de degradação ambiental do seu patrimônio 

natural globalmente conhecido (CUNHA, GUERRA; 2003). 

Diante dessa pressão é que o governo militar começa a atuar no sentido de ajustar dentro 

da postura desenvolvimentista a criação de algumas normas, leis e projetos para tratar das 

questões ambientais. Em 1973 é institucionalizado o primeiro órgão de governo de meio 

ambiente, a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), começam ser criados a 

referencia do modelo americano, diversas áreas de proteção da natureza e em 1981, a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 

A promulgação da PNMA foi considerada como uma política “a frente do seu tempo”. 

Isso porque, além de tratar de um assunto ainda pouco discutido, com o país em plena 

ditadura civil-militar, a política cria: o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), 

que estabelece instituições e suas responsabilidades, descentralizando atribuições para 

outros entes federativos; o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) de caráter 

consultivo e deliberativo; a obrigação da avaliação de impacto ambiental e o 

licenciamento de atividades que são efetiva ou potencialmente poluidoras e dá 

legitimidade ao Ministério Público de exercer a responsabilização civil e criminal por 

danos causados ao meio ambiente (SANTILLI, 2005; MOURA, 2016). 

Seu entendimento na sociedade e no governo e sua devida aplicação na realidade iam de 

frente com o projeto desenvolvimentista em voga, tanto que sua operacionalização vai ser 

materializar principalmente a partir da sua regularização com a publicação do Decreto 

22.974/1990 – pós ditadura.  

Nesse segundo período, portanto, havia nas políticas ambientais ainda um caráter 

regulatório e também de controle e repressão de práticas lesivas ao meio ambiente, mas 

também um viés preservacionista, ligado à proteção dos ecossistemas e espécies, sem 

nenhuma relação com a dimensão social (SANTILLI, 2005). 
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O terceiro período das políticas ambientais no Brasil, os Cunha e Guerra (2003) 

chamaram de “Democratização e descentralização decisória” e se inicia a partir de 1988, 

ano da “Constituição Cidadã” - como ficou conhecida a Constituição Federal brasileira 

instituída no período de redemocratização (CUNHA, GUERRA; 2003). 

A agenda ambiental vai se tornar mais robusta e articulada no cenário multifacetado do 

final do século XX e início do XXI. A reestruturação do Estado, a ampliação do 

neoliberalismo e a globalização fortalece o papel das empresas multinacionais e dos 

organismos de financiamento ao passo que, no Brasil em particular, a redemocratização 

fazer emergir na cena política não só os movimentos sociais que atuavam na resistência 

ao regime ditatorial, mas outras formas de organização não governamentais e do chamado 

terceiro setor. Nas décadas de 1980, 90 e no início dos anos 2000 ocorreram 

transformações significativas em uma velocidade até então não vivenciada. 

O processo da constituinte brasileira foi acompanhado por expressivas manifestações e 

mobilizações populares e participação social. Santilli (2005) afirma que isso possibilitou 

inovações na tradição constitucional a partir da inserção dos chamados “’novos’ direitos”.  

“Os ‘novos’ direitos, conquistados por meio de lutas sociopolíticas 

democráticas, têm natureza emancipatória, pluralista, coletiva e 

indivisível, e impõe novos desafios à ciência jurídica, tanto do ponto de 

vista conceitual e doutrinário quanto do ponto de vista de sua 

concretização. São direitos “históricos, ou seja, nascidos em certas 

circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades 

contra velhos poderes”, e não se enquadram nos estreitos limites do 

dualismo público-privado, inserindo-se dentro de um espaço público 

não estatal (BOBBIO, 1992). Doutrinariamente, são classificados como 

direitos de “terceira dimensão” por serem de titularidade coletiva e não 

individual”. (SANTILLI, 2005, p.57). 

De acordo com a autora, esse novo paradigma jurídico se tornou base fundamental para o 

ela denominou de direito socioambiental. 

O socioambientalismo brasileiro nasceu na segunda metade dos anos de 1980 a partir da 

articulação política entre movimento social e o movimento ambientalista. É identificado 

no processo de redemocratização do país, consolidado com a CF/88 e fortalecido na 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 1992 (SANTILLI, 2005). 

Articulado em um contexto em que a exploração dos recursos naturais colocava em risco 

a vida e a cultura de populações tradicionais extrativistas da região amazônica, o 

movimento socioambiental surgiu liderado por Chico Mendes (seringueiro e liderança 
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sindical) e foi se consolidando na medida em que se fortalecia a Aliança dos Povos da 

Floresta na luta para a criação das reservas extrativistas que, em contraponto aos parques 

nacionais, propunha a associação entre a conservação da natureza e a reforma agrária, 

mantendo as populações em seus territórios (SANTILLI, 2005). 

A Aliança dos Povos da Floresta foi um marco na criação do socioambientalismo, a 

organização defendia o modo de vida das populações tradicionais amazônicas que 

dependia da conservação da floresta. Essa estava sendo ameaçada pelo desmatamento, 

impulsionado pela abertura das grandes rodovias (Belém-Brasília, Transamazônica, 

Cuiabá-Porto Velho-Rio Branco, Cuiabá-Santarém) – projetos iniciados como parte do 

conjunto de ações de conquista territorial desenvolvimentista do governo militar.  

Em 1988, Chico Mendes é premiado pela ONU com o Global 500 que se destinava 

àqueles que se desatacavam na defesa do meio ambiente. Nesse momento o movimento 

então ganha visibilidade internacional, peso político e social e o apoio organizações 

ambientalistas (tanto nacionais como internacionais), cientistas e mídia (SANTILLI, 

2005). 

Assim o socioambientalismo brasileiro emergiu a partir da ideia de que as políticas 

ambientais deveriam envolver as comunidades tradicionais conhecedoras de técnicas de 

manejo e práticas adaptadas ao meio e menos lesivas à natureza. Mas tornou-se mais que 

isso ao longo dos anos, desenvolveu-se sob o entendimento de que um país com tantas 

desigualdades sociais não poderia favorizar apenas a sustentabilidade ambiental (calcada 

na ideia de proteção das espécies e ecossistemas), mas a social também, trabalhando para 

a redução da pobreza, promovendo valores como justiça e equidade, ampliação dos 

espaços democráticos e valorização da diversidade cultural. 

Esse socioambientalismo foi traduzido na CF/88 principalmente no destaque a criação de 

espaços participativos e no reconhecimento dos direitos coletivos e territoriais dos povos 

indígenas e quilombolas.  

A CF/88 instituiu também a divisão das responsabilidades e de complementaridade entre 

a gestão federal e as estaduais e municipais, estabelecendo também a não dependência 

exclusiva do Estado para o equacionamento da questão ambiental, mas de toda a 

coletividade. Abarcando, para além dos governos, o setor privado, organizações não 
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governamentais (ONGs), instituições de financiamento, movimentos sociais e 

consumidores (MOURA, 2016; CUNHA, GUERRA; 2003). 

Apesar da criação do Sisnama com a PNMA em 1981, a política ambiental havia se 

mantido concentrada nas atribuições da União. Com a CF/88 a descentralização é 

efetivada, são criadas instituições estaduais e municipais de meio ambiente, órgãos e 

secretarias e conselhos estaduais e municipais (MOURA 2016).  

Em 1989 é criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama) e 

o (Lei n. 7.735, de 22 de fevereiro de 1989) e o Fundo Nacional de Meio Ambiente – 

FNMA (Lei n. 7.797 de 10 de julho de 1989). O primeiro com a junção de outros órgãos 

que tratavam da temática de forma mais específica torna-se a instância responsável por 

essa pasta no âmbito federal e o segundo surge como agente financiador para a 

implementação da PNMA
4
 (MOURA 2016; SANTILLI, 2005). 

Entretanto o FNMA, que surge apoiado por um empréstimo significativo do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID inicia com uma atuação promissora, mas logo 

seu funcionamento vai ser comparado a um “balcão de projetos”. Foram financiadas, 

principalmente no período entre sua instituição e a realização da Conferência do Rio de 

1992, diversas iniciativas dispersas pelo país, mas que eram desarticuladas e pouco 

relacionadas ao objetivo inicial do fundo, propiciar a implementação da PNMA (MELLO, 

2006). 

A entrada dos anos de 1990 vai representar a ampliação do ritmo do debate sobre as 

relações de interdependência entre o modelo de desenvolvimento das sociedades e as 

transformações e impactos sobre o meio ambiente resultantes (MELLO-THÉRY, 2011). 

Em 1991 é feito o primeiro grande investimento na área ambiental pelo governo federal, 

com empréstimo do Banco Mundial, foi criado o Programa Nacional do Meio Ambiente. 

Vigente até os dias atuais, ainda com recursos do Banco Mundial, o Programa tem como 

objetivo a melhoria da capacidade de gestão das principais instituições ambientais 

brasileiras nos níveis federal, estadual do Distrito Federal e municipal. 

                                                            
4 Atualmente o FNMA é uma unidade do Ministério do Meio Ambiente. Até sua criação, foi administrado 

pela Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan/PR), e pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) (MOURA, 2016). 
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Em 1992 é criado o Ministério do Meio Ambiente (MMA) com poucos recursos humanos 

e financeiros, com a maior parte vinda do BID, Banco Mundial e Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – Pnud. Nesse formato vai funcionar até 2004 quando é 

realizado seu primeiro concurso público. 

Desde o final da década de 1980 o Brasil já havia sido incluído no debate internacional, 

mas como um dos países causadores dos problemas ambientais globais devido à 

exploração extensiva do patrimônio natural, condição que se agravou com aumento das 

taxas de perda da biodiversidade, da emissão de gases efeito estufa, desmatamento e 

incêndios florestais – em especial na Amazônia. Em processo de redemocratização, o país 

“lançou uma ativa ofensiva diplomática na ONU, visando mitigar os efeitos dessa 

imagem negativa. O resultado disso foi ter se tornado sede, em 1992, da conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de Janeiro” (THÉRY; 

MELLO-THÉRY, 2018).  

A Rio-92 coloca de fato a questão ambiental entre os grandes temas da agenda global e 

nacional. Nela foram assinados acordos que influenciaram diversas políticas e ações na 

época e que se desdobram até hoje, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima, a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), a Agenda 21, a 

Declaração do Rio para o Meio Ambiente e Desenvolvimento e a Declaração de 

Princípios para as Florestas (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; LE PRESTE, 2005; 

RIBEIRO, 2008; MOURA, 2016). 

No que tange a participação das lideranças políticas, diferentemente de todas as reuniões 

internacionais com a temática ambiental, a Rio-92 foi um verdadeiro sucesso. Contou 

com a participação de 178 Estados-nação, sendo que 114 deles estavam representados 

pelos seus chefes de Estado e, dentre eles, representantes das lideranças dos países 

centrais como Estados Unidos, França e Inglaterra e de países periféricos expoentes como 

Cuba (RIBEIRO, 2008). 

A sociedade civil esteve presente de forma muito marcante nesse período, tanto nos 

eventos preparatórios como na própria convenção. Movimentos sociais e ONGs 

ambientalistas articularam localmente a sociedade a fim de mobiliza-la para levar as 

reivindicações e aquelas ONGs credenciadas ainda desempenharam um papel 

significativo nas reuniões formais e plenárias apresentando documentos e informações 
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que foram incorporados (em partes) nos textos oficiais resultantes do evento 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; LE PRESTE, 2005; RIBEIRO, 2008).  

O objetivo da Conferência era bastante claro: estabelecer acordos internacionais que 

mediassem as ações antrópicas no meio ambiente. Neste sentido, temas mais específicos 

como mudanças climáticas e conservação da biodiversidade foram tratados como 

Convenções internacionais; foram redigidas uma carta de princípios pela preservação da 

vida na Terra, a Declaração das Florestas e a Declaração do Rio; e, por fim, foi elaborado 

um plano de ação para o próximo milênio que foi denominado de Agenda XXI 

(RIBEIRO, 2008).  

As Convenções sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção sobre Mudanças 

Climáticas (CMC) foram estabelecidas a fim de dar um tratamento específico à essas 

questões e, realmente, ambas “ganharam adeptos e passaram a realizar novas reuniões 

internacionais que geraram mais documentos” (RIBEIRO, 2010). 

De acordo com Ribeiro, 2010: 

“No caso da CDB, foi assegurado que deve ser repassada a tecnologia e 

produtos desenvolvidos a partir de informação genética e conhecimento 

tradicional de populações que vivem em países pobres. Ou seja, aceitou-

se inverter o tradicional fluxo colonialista, que levava recursos naturais 

como ouro e deixava apenas passivos ambientais difíceis de serem 

solucionados. Em relação ao conhecimento tradicional, o tema ganhou 

outros foros multilaterais em uma espécie de reação à importante vitória 

dos países megadiversos, tanto em informação genética quanto em 

conhecimentos tradicionais, que foi analisado por Zanirato & Ribeiro 

(2007).” (RIBEIRO, 2010). 

 

Prates e Irving (2015) consideram que a CDB, apesar de ser considerada como um 

dispositivo jurídico baseado em uma abordagem “top-down”, representa um importante 

instrumento para organizar e articular os países e seus esforços em prol da conservação da 

biodiversidade, a partir de várias diretrizes e mecanismos para tal. 

As declarações da Floresta e da Terra estabeleceram princípios de ação que enfatizaram a 

soberania dos Estados que, de acordo com as políticas ambientais internas, teriam seus 

direitos de exploração dos recursos bem como o dever de estabelecer estratégias para 

gerencia-los de forma sustentável (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; RIBEIRO, 2010). 
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A Agenda 21 que consistia em um plano para diminuir a degradação ambiental até os 

anos 2000, apesar de muito discutido e composto pelas mais diversas variáveis 

relacionadas a problemática ambiental, tornou-se um texto muito extenso, complexo e de 

difícil aplicação real. Ela ainda não estabelecia prioridades – o que refletia a ausência de 

consenso em algumas decisões – e também por ser muito transversal possuía grande 

possibilidade de confrontar interesses, fazendo com que sua aplicação ficasse em segundo 

plano (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

O balanço da Rio-92 varia de acordo com os autores e o viés de análise de cada um. Há 

aqueles que acreditam que a Convenção conformou uma base robusta para a realização de 

compromissos, políticas e equacionamento dos problemas ambientais locais e que o seu 

legado na contribuição da construção de uma consciência ambiental deveria ser analisado 

em longo prazo (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; LE PRESTE, 2005).  

Já outros autores afirmam a fragilidade das declarações e instrumentos jurídicos 

resultantes, bem como o pequeno avanço no sentido do auxílio financeiro e transferência 

de tecnologias, mas, principalmente, a fraqueza dos meios para a exequibilidade da 

Agenda 21 (LE PRESTE, 2005).  

Mesmo diante desses dois pontos de vista, poucos são contrários à afirmação de que a 

Rio-92 consagrou a noção de desenvolvimento sustentável. Entretanto, sua consagração 

não significa consenso sobre sua aplicação na realidade ou mesmo sobre sua pertinência 

enquanto noção norteadora de uma forma de planejar e agir. 

Como definido na própria Rio-92, em 1997, foi realizada a Rio+5 em Nova York, a fim 

de avaliar alguns resultados preliminares e impulsionar a implantação da Agenda 21. 

Contudo, em resumo, o único consenso desse encontro foi de que o significado de 

desenvolvimento sustentável não estava claro e de que havia uma grande dificuldade em 

aceitar os novos acordos adequando-os à agenda econômica global – que estava em plena 

globalização e busca pela liberalização do comércio (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Apesar da ação da sociedade civil ter sido significativa no estabelecimento de alguns 

princípios e encaminhamentos da Rio-92 e da Agenda 21, em termos práticos, isso 

representou muito pouco devido a falta de recursos financeiros para atuar mais 

enfaticamente nas tomadas de decisão locais – principalmente em países em 

desenvolvimento.  
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As últimas décadas do século XX fora marcadas pela redefinição do papel do Estado, 

levado a um sentido minimalista. A dificuldade de gerir os problemas sociais 

desencadeados pelo modelo de crescimento econômico escolhido associada à crise fiscal 

e ao fim do referencial estatizante dos países socialistas formaram um conjunto de 

justificativas para a adoção de políticas liberalizantes em escala internacional 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012; STEINBERGER, 2006). 

Frente ao crescimento da doutrina neoliberal nas políticas nacionais “as empresas 

multinacionais impuseram regras ao funcionamento dos mercados, ditando políticas 

econômicas e financeiras que serviam como uma auto-regulação, prevalecendo as 

orientações do Fundo Monetário Internacional e da Organização Mundial do Comercio” 

(BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Nesse sentido que em 2001, o Programa da Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) lança as Metas para o Milênio, em ocasião da Cúpula do Milênio. Trata-se de 

um conjunto de compromissos assumidos pelos países a serem atingidos até o ano de 

2015. De alguma maneira, o relatório trazia para o âmbito internacional – a despeito da 

omissão liberal da década de 90 – a dimensão social que demandava solução desde o 

século passado (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Em verdade, a promessa do “novo” desenvolvimento econômico, que havia se iniciado 

com a criação Banco Mundial no pós-guerra e se perpetuou ao longo dos anos, não 

cumpriu seu papel na redução das desigualdades sociais, pelo contrário, as agravou. O 

modelo desenvolvimento tinha como resultado cada vez mais visível, a poluição e a 

degradação dos ecossistemas com consequências atingindo (de maneira diferenciada) 

todos os grupos sociais.  

Diante desse cenário os países desenvolvidos, junto com os organismos de financiamento 

internacional e o setor privado, assumem o discurso do desenvolvimento sustentável sem 

abrir mão do entendimento da necessidade do crescimento econômico, mas agora 

associado ao progresso técnico – com tecnologias mais eficientes, de forma a economizar 

matéria e energia.  

Esse é o discurso que ganhou ainda mais força a partir da Rio-92 e começou a ser 

absorvido e reproduzido pelos diversos países em suas ações além se tornar um fator 
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condicionante para o recebimento de investimentos externos na implantação de políticas 

nacionais, regionais e locais. 

Assim, a noção de desenvolvimento sustentável que apesar de não ter se tornado consenso 

tornou-se popular, nada mais é do que a repaginação do modelo desenvolvimentista que 

vinha sendo praticado. Em seu nome, criam-se negócios para os bens de consumo, com a 

justificativa de acabar com a pobreza, mas também negócios para os bens de capital – 

tecnologias, máquinas e equipamentos mais “eco-eficientes”. 

Com a emergência dos diversos atores e seus interesses na cena global, que vai ser 

refletida no âmbito dos países, a questão ambiental vai se tornando cada vez mais 

complexa, ultrapassando o viés “naturalista” ao tangenciar as dimensões estruturantes da 

sociedade como a economia, iniquidades sociais, cultura, direito, política e etc, mas com 

uma expressão espacial delimitada sendo, portanto, uma problemática territorial. 

A política ambiental no Brasil vai refletir essa complexidade. O cenário internacional 

influenciou direta e indiretamente a conformação não só da política ambiental brasileira 

como seu arcabouço institucional (MOURA, 2016). 

A partir dos anos 2000 diversas políticas, projetos e programas ambientais foram criados 

no Brasil. Moura (2016) listou, só no âmbito federal, 19 leis ambientais instituídas de 

2000 a 2012, sem contar planos, programas, instituições, triplicando a quantidade por 

década que vinham sendo promulgadas. Além disso, houve uma clara ampliação do 

escopo de atuação, ultrapassando o âmbito naturalista e entendendo o meio ambiente de 

forma mais abrangente. 

Dentre elas ressalta-se a Lei n 9.985/2000 que cria o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), que após quase dez anos de discussão e debates, unificou os 

instrumentos de proteção da natureza e organizou as categorias de UCs – seus 

desdobramentos e legislações relacionadas serão tratados de maneira detalhada no 

capítulo a seguir.  

E em 2007, é criado o Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio), autarquia vinculada ao MMA, justamente para gerenciar o SNUC e fomentar e 

executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade. 

Sendo assim, o Ibama passa a atuar, principalmente, com ações de controle, 

monitoramento, fiscalização e licenciamento ambiental. 
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Foram instituídas outras diversas Políticas Nacionais específicas sobre: Biossegurança, 

Mudanças Climáticas, Resíduos Sólidos, Aquicultura e da Pesca, Combate à 

Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca e outras. 

Apesar do cenário de desaparelhamento do Estado que se inicia na década de 1990 e se 

perpetua ao longo dos anos, a formação da estrutura estatal da política ambiental 

brasileira vivenciou uma progressão positiva – ainda que lenta e gradual e que não fosse a 

ideal em um país de dimensões continentais como o Brasil (MORAES, 2005). Foram 

avanços importantes referentes à estrutura institucional mas também no estabelecimento 

dos marcos legais (MOURA, 2016). 

Todavia, essa estruturação se desenvolveu de maneira totalmente setorizada, uma gestão 

especializada com um campo próprio de políticas a executar. Essa configuração foi 

responsável pela atuação na prática ainda deficitária desse “setor da administração 

estatal”. Isso porque o campo de atuação da agenda ambiental é necessariamente 

multidisciplinar, de modo que tem potencial de articulação com os mais diversos setores 

da área pública e privada (MORAES, 2005). 

O planejamento ambiental requer a integração entre setores e escala de governo, não é 

possível desenvolver o manejo e gestão de alguma área sem levar em consideração 

políticas, planos e programas setoriais incidentes na localidade. Por isso, os órgãos 

ambientais não deveriam ser considerados como mais um setor administrativo do governo 

e sim “como um elemento de articulação e coordenação intersetorial, cujas ações 

perpassam diferentes políticas públicas” (MORAES, 2005). 

De maneira geral, as diversas políticas ambientais e os discursos a elas associados 

apontam para a necessidade de integração, tais como a Política Nacional de Recursos 

Hídricos (PNRH), lei 9.433/1997; Lei de Crimes Ambientais (lei 9.605/1998); Plano 

Nacional de Áreas Protegidas (decreto 5.758/2006); a Política Nacional de Mudanças 

Climáticas (lei 12.187/2009 e decreto 7390/2010); a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (lei 12.305/10), todas as leis florestais (lei 12.651, de 25/05/2012 e lei 12.727, de 

17/10/2012). Mas, na prática, suas ações permanecem fragmentadas (MELLO-THÉRY, 

2017). 

Mello-Théry (2017) mostrou em seu artigo que o TCU (Tribunal de Contas da União) em 

2015 realizou uma avaliação do nível de integração entre as políticas públicas nacionais e 
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destacou as principais dificuldades institucionais para isso: a dicotomia entre as agendas 

políticas dos organismos governamentais, a falta de produção de dados e a falta de 

mecanismos adequados de vigilância e controle para verificação da execução dessas 

políticas. 

Decerto são diversos os obstáculos e desafios a serem superados para que as políticas 

ambientais se traduzam em uma gestão ambiental que aplique de fato seus princípios e 

diretrizes (MOURA, 2016). Alguns deles estão atrelados à governança estabelecida pelos 

órgãos ambientais, mas também associados ao contexto geopolítico – que conjuntamente 

refletem na capacidade de resposta do Estado aos problemas ambientais.  

Sob um olhar para a governança, Moura (2016) coloca como um desafio o investimento 

em planejamento, avaliação e mecanismos de accountability (prestação de contas e 

transparência). Para os primeiros no sentido de estabelecer planos de médio e longo 

prazo, de forma estratégica estabelecendo prioridades e horizonte temporal definido e um 

concomitante monitoramento e avaliação das metas estabelecidas a fim de medir avanços 

e retrocessos. Com mecanismos de prestação de contas e transparência é possível 

responsabilizar conduções inadequadas e tomar decisões com mais eficácia. Sem esses 

três atributos avaliar a efetividade da política ambiental brasileira torna-se muito mais 

subjetivo, impreciso ou parcial (MOURA, 2016).  

A autora argumenta que o federalismo ambiental e a estrutura fragmentada da governança 

são outros desafios para a implementação da política ambiental brasileira que devem ser 

considerados.  

A estrutura institucional de governança do meio ambiente no Brasil é muito complexa, 

diversos entes federativos devem ser mobilizados para implementação das políticas 

ambientais, ou seja, pressupõe-se uma coordenação de esforços para uma gestão 

compartilhada. Contudo, apesar de normativamente a organização da estrutura de gestão 

ambiental ser cooperativa, essa não de desenvolve da mesma forma na prática (MOURA, 

2016). 

Para que seja possível e frutífera a criação de uma relação cooperativa entre os níveis de 

governo, é fundamental uma boa estruturação dos órgãos ambientais em todos os níveis 

federativos. Salienta-se a necessidade de “investir mais na formação de seu quadro de 

recursos humanos (com carreiras estruturadas e atrativas) e aumentar sua capacidade de 
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enforcement, ou seja, de cumprimento da lei e das decisões emanadas dos órgãos 

ambientais” (MOURA, 2016). Além disso, uma estrutura de governança ambiental não 

fragmentada tem maior capacidade de articulação interinstitucional e de coordenação de 

ações transversais. 

Já com relação ao posicionamento externo do país, o governo brasileiro tem trabalhado 

positivamente no sentido de responder à agenda internacional sobre a temática ambiental 

e tem manifestado uma postura bastante importante no âmbito das conferências e acordos 

mais recentes. Barros (2011) vai afirmar que o Brasil passou de “estado-veto” para 

“estado-promotor” no âmbito das negociações globais sobre meio ambiente, e essa 

transição se desenvolveu também, como apresentado, a partir da criação de políticas e 

instituições ambientais sob uma pressão externa e financiada por instituições multilaterais 

como o Banco Mundial. 

Contudo, a definição desses acordos globais suas prioridades, objetivos, orientações e 

diretrizes possuem, de alguma maneira, uma legitimidade questionável. Isso porque o 

nível de participação dos países envolvidos é bastante assimétrico e os debates são 

liderados pelos países desenvolvidos que definem as agendas internacionais de acordo 

com seus interesses nacionais (BARROS. 2011; MOURA, 2016). 

Dessa maneira, sem prejuízo da importância dos acordos internacionais, o Brasil precisa 

encontrar o equilíbrio entre responder às agendas ambientais globais sem ofuscar a 

necessidade da resolução de problemas ambientais internos que não foram ainda 

equacionados – e que não entram nas pautas globais ou porque já foram resolvidos pelos 

países desenvolvidos internamente ou devido à diferença de realidade nacionais 

(BARROS. 2011; MOURA, 2016). 

Ao voltar-se para as problemáticas internas e reconhecer certos entreves, dificuldades e 

demandas abrem-se caminhos para a emergência dos conflitos e, portanto, a possibilidade 

de se trabalhar com eles. A agenda ambiental tem o conflito como elemento basilar, pois 

as ações sempre vão de encontro ou são contrárias aos interesses de uma multiplicidade 

de atores e grupos sociais envolvidos em cada decisão tomada. 

Com efeito, nem sempre aquilo que é de interesse de todos (soma dos indivíduos de uma 

comunidade) é o que corresponde ao interesse público (bem-estar geral da sociedade). A 
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democracia das questões ambientais tem essa questão como crucial, é mais complexa do 

que a soma de vontades individuais (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Por isso que as possibilidades da fragmentação do poder político no território e o aumento 

da participação certamente levarão a situações de conflitos de interesse entre os diferentes 

grupos. Mas também podem significar a orientação para uma mudança de um padrão de 

atuação dos órgãos ambientais, de mais restritivo ou no campo do impedimento para uma 

postura mais propositiva e de busca de negociação para soluções viáveis (MORAES, 

2005).  

Nesse sentido, diversos formatos e práticas de governança têm surgido a fim de 

compatibilizar as discrepâncias, facilitar o diálogo e exercitar a democracia. 

1.4 Participação social na gestão ambiental: governança e conselhos de políticas 

Os recursos ambientais (florestais, pesqueiros, paisagísticos, e etc) possuem a 

característica de serem recursos comuns. Esses recursos são aqueles em que a gestão e 

manejo sustentáveis são mais trabalhosos e difíceis devido a duas características 

principais: dificuldade de exclusão e subtrabilidade (OSTROM et al., 1999; TRUCKER, 

OSTROM, 2005). 

A dificuldade de exclusão está relacionada à complexidade de impedir um usuário de 

fazer uso daquele recurso, ou porque é muito dispendioso ou realmente impossível. 

Assim, abre-se a possibilidade de indivíduos usufruírem dele sem necessariamente 

contribuir para a sua sustentabilidade no futuro - comportamento pode levar a 

superexploração e/ou destruição já que são recursos em que a regeneração é de médio ou 

longo prazo. De maneira concomitante e inter-relacionada está segunda característica, a 

subtrabilidade. Ela se manifesta justamente na condição de que quando um usuário extrai 

o recurso, o deixa menos disponível para os outros (OSTROM et al. 1999; TRUCKER, 

OSTROM, 2005). 

A degradação dos recursos comuns no geral, e dos florestais em particular, se torna mais 

problemática na medida em que garantem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos. 

As florestas podem assegurar a regulação climática, o sequestro de carbono e de 

poluentes atmosféricos, a proteção dos corpos hídricos e solos, a conservação da 

biodiversidade entre outras externalidades positivas. Portanto, esses serviços 
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ecossistêmicos estão diretamente relacionados à manutenção do estoque florestal 

(OSTROM, 1999). 

A teoria convencional sobre os bens comuns diz que os usuários dos recursos têm a 

característica intrínseca de querer maximizar os seus ganhos, agem de forma 

descoordenada e não se comunicam – ações que quando combinadas levam ao 

esgotamento dos estoques no longo prazo: conhecido como a tragédia dos bens comuns. 

De acordo com essa teoria, para garantir a manutenção dos recursos seria necessário 

transforma-los em propriedade privada ou governamental (HARDIN, 1968; OSTROM et 

al. 1999). 

Entretanto, estudos desenvolvidos pela Escola de Bloomington
5
, vão demonstrar que a 

tragédia dos bens comuns anunciada por Garrett Hardin em 1968 poderia ser chamada de 

tragédia do livre acesso. De acordo com os pesquisadores, os bens comuns podem estar 

submetidos, basicamente, a quatro diferentes tipos de propriedade (privada, estatal, livre 

acesso ou comunal) e que o esgotamento acontece mais frequentemente naqueles de livre 

acesso, ou seja, quando não há regulamentação sobre uso dos recursos, pois os atores 

envolvidos não estabeleceram um claro regime de governança (OSTROM et al., 1999; 

TRUCKER, OSTROM, 2005). 

Governança é um termo que a partir da década de 1990 progrediu do uso esporádico para 

o uso generalizado. Por isso existem diversas definições e também diferenças de visão 

sobre o que significa governança (GRAHAM; AMOS; PLUMPTRE, 2003). Não está no 

escopo desse trabalho discutir exaustivamente sobre todas as diversas definições ou 

mesmo chegar a um denominador comum, por isso optou-se por apresentar algumas 

definições presentes na literatura que fazem sentido frente aos objetivos dessa pesquisa de 

modo a contribuir com o seu desenvolvimento.  

Graham, Amos e Plumptre (2003) apontam que a governança é o processo pelo qual 

governos e outras organizações sociais interagem, como se relacionam com os cidadãos e 

como as decisões são tomadas em um mundo cada vez mais complexo.  Colocam que se 

trata da interação entre estruturas, processos e tradições que determinam como o poder e 

as responsabilidades são exercidos, como as decisões são tomadas e como os cidadãos ou 

outras partes interessadas podem colocar sua opinião e participar da decisão. 

                                                            
5 Escola de Bloomington é como ficou conhecido o centro de estudos criado e coordenado por Elinor 

Ostrom (“Ostrom Workshop”) na Universidade de Indiana – Bloomington – EUA.  
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Carneiro (2012) vai definir governança como formas de “fazer frente a algum problema 

complexo caracterizado por uma multiplicidade de atores e escalas de intervenção”. São 

formas de coordenação entre esses atores sejam eles públicos, pertencentes ao mundo das 

empresas e/ou da sociedade civil. 

Acrescenta-se também a compreensão de McGinnis (2011), que sob um olhar para as 

políticas, vai definir governança como um processo pelo qual o repertório de regras, 

normas e estratégias que guiam o comportamento, dentro do contexto de uma política, é 

formado, aplicado, interpretado e reformado.  

O autor vai apresentar 3 tipos de governança: a auto-governança, a governança 

monocêntrica e a governança policêntrica. A auto-governança seria a capacidade de 

comunidades de se auto-organizarem para participar ativamente de todos (ou pelo menos 

os mais importantes) processos de decisão relativos à sua governança. A governança 

monocêntrica é o que ele chama de governança única, que afirma inexistir na realidade, 

mas um exemplo próximo seriam alguns sistemas podem concentrar o poder nas mãos de 

um pequeno número de autoridades a nível nacional (governos totalitários) (MC GINNIS, 

2011). 

E, por fim, a governança policêntrica é um sistema onde há a sobreposição de autoridades 

e jurisdições que interagem para determinar as condições sob as quais serão eles mesmos 

autorizados a agir, bem como as restrições às suas ações. Os sistemas de governança 

policêntrica são, frequentemente, multi-escalar (local, regional, nacional, global) e multi-

setorial (público, privado, comunitário, organizações híbridas) (MC GINNIS, 2011). 

Como apresentado, a definição do conceito de governança não é algo trivial, mas avalia-

la, quando colocada em prática, torna-se ainda mais complexo. É nesse sentido que alguns 

pesquisadores e instituições vão trabalhar com o conceito de boa governança, 

estabelecendo diretrizes, princípios ou até mesmo protocolos. 

O Instituto de Governança Canadense (Institute on Governance – IOG) desenvolveu para 

o 5º Congresso Mundial de Parques em 2003 um documento com subsídios para reflexão 

e orientação dos tomadores de decisão sobre os princípios da boa governança baseado nas 

características elencadas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD). Os resultados estão sistematizados na Tabela 1.3. 
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Tabela 1.3: Os cinco princípios da boa governança baseados nos princípios do PNUD 

Grandes temas da 

boa governança 

(IOG) 

Os princípios do PNUD de boa governança 

1. Legitimidade e voz 

Participação - Todas as mulheres e homens devem ter uma voz na 

tomada de decisão, seja diretamente ou por intermédio de 

instituições legítimas que representem suas intenções. Essa ampla 

participação é construída pela liberdade de associativismo e 

discurso, bem como pela capacidade de participar de maneira 

construtiva. 

Orientação de consenso - a boa governança faz a mediação entre 

diferentes interesses para chegar a um consenso mais amplo sobre o 

que é o melhor para o grupo e, quando possível, para políticas e 

procedimentos. 

2. Direção 

Visão estratégica - líderes e público tem uma visão ampla e de 

longo prazo sobre boa governança e desenvolvimento humano, 

juntamente com um senso do que é necessário para tal 

desenvolvimento. Há também um entendimento das complexidades 

históricas, culturais e sociais na qual essa perspectiva está fundada. 

3. Desempenho 

Responsividade - instituições e processos tentam servir a todos os 

atores.  

Efetividade e eficiência - processos e instituições produzem 

resultados necessários quando fazem bom uso dos recursos. 

4. Transparência / 

Prestação de contas 

(Accountability) 

Transparência/Prestação de contas - tomadores de decisão no 

governo, no setor privado e na sociedade civil prestam contas ao 

público, e também aos atores institucionais. Essa prestação de contas 

difere dependendo das organizações envolvidas e se a decisão é 

externa ou interna.  

Transparência - transparência é construída pelo fluxo livre de 

informações. Processos, instituições e informações são diretamente 

acessíveis para aqueles impactados por esse fluxo, a informação 

necessária para entender e monitorá-lo é disponibilizada ao público. 

5. Equidade 

Equidade - todas as mulheres e homens devem ter oportunidades de 

melhorar ou manter seu bem estar.                                                              

Domínio da lei: A base legal é justa e assegura a imparcialidade, 

particularmente as leis sobre os direitos humanos  

Fonte: GRAHAM; AMOS; PLUMPTRE, 2003. 
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Como forma de contribuir para reflexão e orientação mais ampla e subjetiva, os princípios 

são bastante elucidativos, contudo, sua aplicação na prática apresenta outras tantas 

complexidades. Nesse sentido alguns pontos devem ser considerados: esses princípios 

não são um fim em si mesmo, eles podem sobrepor ou reforçar um ao outro; o contexto 

social (história, cultura, tecnologia, etc) é um fator importante para determinar como 

esses princípios se manifestarão na prática; essa aplicabilidade não é um caminho linear e 

sim complexo e repleta de detalhes e, por fim, que os princípios de governança são em 

mesmo tempo sobre fins e meios - sobre os resultados do poder, e sobre como ele o é 

construído manifesto nas relações (GRAHAM; AMOS; PLUMPTRE, 2003). 

Os autores reconhecem que são princípios que representam um ideal que nenhuma 

sociedade alcançou ou realizou plenamente, são diretrizes que guiam caminhos para 

atuação. A ênfase dada a diferentes aspectos da governança irá variar nos múltiplos 

contextos sociais, porque as sociedades valorizam os resultados de maneira diferente. 

Mesmo sob esses alertas, abrem o questionamento sobre a pertinência de um conjunto 

universal de princípios de boa governança em um mundo tão diverso e complexo 

(GRAHAM; AMOS; PLUMPTRE, 2003). 

Determinar o que constitui a “boa governança” configura um debate sobre valores e 

normas e resultados sociais e econômicos desejados pelo grupo social em questão. Esse 

debate confluirá para perguntas sobre o papel do governo, como os governos devem se 

relacionar com os cidadãos, as relações entre o legislativo, poderes executivos e 

judiciários do governo e os papéis dos diferentes setores e grupos sociais (GRAHAM; 

AMOS; PLUMPTRE, 2003). 

A governança, ao remeter-se às relações e às responsabilidades dos atores, trata-se 

fundamentalmente de poder: quem tem influência sobre o que ou quem, quem decide e 

como os tomadores de decisão são responsabilizados. Assim, é um conceito pode ser 

utilmente aplicado em diferentes contextos - global, nacional, institucional e comunitário 

(GRAHAM; AMOS; PLUMPTRE, 2003). 

Isso posto, o desafio da governança dos recursos florestais não está somente relacionado 

às suas características de recursos comuns como também ao seu formato de gestão e os 

processos de governança estabelecidos. 
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Uma vez que são bens de grande importância para o ecossistema e para humanidade e que 

a superexploração contemporânea ameaça sua integridade, a Escola de Bloomington 

propôs, a partir de inúmeros estudos e pesquisas realizadas, que a sustentabilidade dos 

recursos florestais dependerá fortemente da habilidade humana de construir novas 

instituições (ou melhorar as existentes) que possibilitem essa governança (TRUCKER, 

OSTROM, 2005). 

Estudos empíricos desenvolvidos por esses pesquisadores desafiaram a teoria 

convencional de tragédia dos bens comuns ao demonstrar, com detalhes, casos 

específicos em que os usuários de florestas, em várias localidades, são organizados entre 

si e que não só mantém os recursos florestais no longo prazo como, muitas vezes, o 

melhoram a partir de regimes de governança locais auto gestionados (OSTROM, 1990; 

OSTROM et al., 1999). Ao contrário da teoria convencional, a análise desenvolvida por 

eles entende que a racionalidade econômica não é homogenia entre os indivíduos do 

tecido social.  

Ostrom et al., 1999 afirmam que uma floresta auto gestionada é aquela em que os seus 

maiores usuários estão envolvidos por completo na criação e adaptação das regras de 

gestão, que se desenvolvem a partir de decisões coletivas realizadas em espaços 

decisórios. Argumentam ainda que a maior parte dos problemas no manejo florestal 

ocorre justamente quando essa auto-organização local não é reconhecida pelos decisores 

políticos e quando a autonomia dos usuários da floresta, para a reprodução de suas 

próprias práticas cotidianas, torna-se ameaçada (OSTROM, 1999). 

Entretanto, essas experiências de gestão local dos recursos florestais realizada 

inteiramente por aqueles que são seus usuários diretos são muito mais raras dentro do 

sistema político e econômico da contemporaneidade. Hoje elas acabam sendo submetidas 

também às regras externas estabelecidas pelas autoridades locais, regionais, nacionais e, 

como foi visto, até internacionais, que acabam afetando substancialmente as decisões-

chave daquele grupo (OSTROM, 1999). Por isso, os sistemas auto-governados da 

atualidade, possuem uma realidade bastante complexa que exige uma análise 

particularizada. 

Não há um modelo ideal e único de governança dos recursos florestais, mas diversos são 

os realizados e, uma vez que são dinâmicos, é importante que sejam interpretados e 

avaliados.  
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Trucker e Ostrom, 2005, também destacam alguns pontos importantes de se observar na 

análise da governança florestal: o papel das instituições; fatores ecológicos e biofísicos, 

processos sociais, políticos e econômicos, pois moldam resultados das instituições; a 

multiescalaridade (local, regional, nacional, internacional) e a necessidade de conectar 

teorias e métodos de várias disciplinas. 

A abordagem territorial ou o conceito de território são frequentemente utilizados em 

pesquisas e estudos multiescalares e multisetoriais para compreender os interesses, ações, 

relações e conflitos entre diferentes instituições nos processos de gestão e de tomada de 

decisão. Não por acaso o território tem sido compreendido como espaço de governança. 

Contudo essa compreensão pode levar ao entendimento de que o território é único onde as 

relações são bem equilibradas. Fernandes (2009) ressalta a importância de conceber o 

território para além de um espaço de governança. De acordo com o autor, quando se 

fortalece esse sentido de governança para a conceituação de território, ocultam-se as 

relações hegemônicas de domínio que nele se estabelecem podendo levar a suas 

legitimações.  

Nessa pesquisa, como o território é compreendido como expressão espacial das relações 

de poder, a governança é algo potencial, mas condicionada ao reconhecimento dos 

múltiplos territórios, fixos e fluxos, materiais e imateriais, formados justamente por essas 

relações entre os atores sociais (FERNANDES, 2015).  

A gestão ambiental e o estabelecimento de processos de governança estão “condenados a 

modelos institucionais descentralizados” (MORAES, 2005). Isso porque para gerenciar 

um território de maneira efetiva e democrática, é necessário estabelecer mecanismos 

efetivos que garantam o estabelecimento do diálogo entre os diversos atores, valorizando 

suas territorialidades. É nesse sentido que a participação social tem sido uma ferramenta 

importante na consolidação da gestão ambiental territorial. 

O processo de participação social é uma ação coletiva que se desenvolve no âmbito do 

Estado ou de uma classe, em um contexto de interação estratégica, e que objetiva 

conservar ou modificar certa estrutura por meio da distribuição de poder em benefício de 

um grupo específico. Ou seja, a participação é uma ação política, pois visa influenciar, de 

posse de informações necessárias, a tomada de decisão.  
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No Brasil, a partir da década de 70, foram concomitantes as demandas por espaços 

autônomos de participação social e pela ampliação dela nas instituições convencionais de 

tomada de decisão, pois ambas aspiravam a inclusão dos grupos marginalizados na 

construção e debate político (ABERS, KECK, 2008).  

Nesse período, os movimentos sociais que lutavam por causas específicas e o movimento 

político contra o regime ditatorial vigente, por meio de protestos e organizações contra 

hegemônicas formais, produziram ações relevantes que posteriormente influenciariam a 

formulação de diversas políticas públicas (PERES et al, 2013). 

O período de democratização brasileira provocou o estabelecimento de um forte pleito à 

participação da sociedade civil na vida pública, originando práticas novas, contestando e 

redimensionando outras mais antigas formas de interação entre Estado e sociedade. E, 

apesar de algumas experiências de ações participativas no Brasil ainda durante a ditadura 

militar, é a promulgação da CF/1988 que marca a institucionalização de elementos da 

democracia participativa no intuito de proporcionar a desconcentração de poder para as 

tomadas de decisão no país (ABERS, KECK, 2008; PERES et al, 2013). 

Nela, pelo menos 30 artigos dispõem de aspectos que fundamentam a gestão pública com 

participação social. O texto constitucional estabelece princípios e diretrizes como: a 

cidadania como alicerce do “Estado democrático (Artigos 1º, 5º, 8º, 15 e 17), os deveres 

sociais em questões coletivas (Artigos 205, 216, 225, 227 e 230) e o exercício da 

soberania popular (Artigos 14 27, 29, 58 e 61)”, mas também tratou da “participação 

social como forma de gestão pública (Artigos 10, 18, 37, 74, 173, 187 e 231)” 

(TEIXEIRA, et al., 2012). 

Com o estabelecimento constitucional e, alguns anos depois, a regulação da participação 

em alguns setores de políticas públicas específicas, bem como a ampliação de sua 

implantação em novas áreas, fez com que esta se institucionalizasse de maneira bastante 

efetiva tornando-se elemento fundamental do processo de instauração do Estado 

democrático brasileiro (LAVALLE et al., 2016)  

As mudanças político-institucionais e a expansão dos espaços participativos por meio da 

representação da sociedade civil organizada para atuar junto ao poder público - 

conquistada pelos movimentos sociais - demonstram a possibilidade da construção 
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cooperada das políticas públicas e da constituição de uma nova institucionalidade 

(JACOBI, 1999).  

Atualmente há múltiplas formas de participação existentes e Peres et al (2013) e Teixeira 

et al. (2012) destacaram: I) Plebiscitos: tratam-se de uma forma de consulta à população 

sobre uma questão específica antes da formulação de uma lei, por meio de votação “sim 

ou não”;  II) Referendos: semelhante aos plebiscitos, com a diferença de que se trata da 

aprovação ou rejeição de uma lei já elaborada; III) Conferências: em geral são temáticas e 

ocorrem quando o poder público convoca a população durante um tempo definido e que 

são abertas a representantes da sociedade civil para a formulação de políticas ou outros 

temas; IV) Conselhos de políticas: que se propõem permanentes e regulares, constituídos 

por representantes da sociedade civil e do Estado (em geral composto por especialistas) 

que podem ser consultivos ou deliberativos; V) Audiências públicas: podem se dar devido 

obrigação legal ou não, são espaços onde o gestor público se comunica com os 

interessados e afetados por alguma decisão que foi tomada por ele, bem como os escuta 

sobre tal aspecto; VI) Orçamento participativo: se desenvolve a partir de plenárias 

regionais e temáticas a fim de debater e deliberar sobre onde será investido em bens e 

serviços parte do orçamento publico, trata-se de uma experiência brasileira inovadora; e 

VII) Plano diretor municipal: é, em primeiro lugar, instrumento de planejamento de uso e 

ocupação do solo urbano, entretanto, o estatuto da cidade6 propõe que ele seja de ampla 

divulgação e que possua em seu desenvolvimento e monitoramento, audiências públicas, 

debates, plenárias e oficinas.  

Conforma-se então uma nova esfera pública incidente sobre o Estado e que, suportada ou 

não pela representação política tradicional, admite a tensão política como método 

decisório e possui como objetivo a intenção de diluir, na medida do possível, o 

autoritarismo patrimonialista das tomadas de decisão (JACOBI, 2003). 

Com o aumento das possibilidades e formatos de participação houve também um aumento 

de espaços de participação vazios, ou seja, sem a real distribuição de poder ser 

estabelecida ou mesmo pretendida, exercitada, permitindo àqueles que já o possuem 

argumentar que todos os lados foram ouvidos, mas beneficiar apenas alguns.  

                                                            
6 Estatuto da cidade, Lei 10.257/ 01.  
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A fim de contribuir com esse tipo de análise, Arnstei (2002) problematiza o conceito de 

participação. A autora afirma que uma vez fundamental para o estabelecimento da 

democracia, a ideia da participação é comumente aceita por quase todos. Mas quando sua 

prática impacta, desestabiliza ou altera as estruturas de poder estabelecidas, de alguma 

maneira ameaçando certos setores ou atores sociais hegemônicos, o consenso acerca da 

aceitação é claramente abalado. 

Diante desse cenário é que são estabelecidos processos ditos participativos, mas que não 

passam de rituais vazios, sem dispor de reais possibilidades de alteração dos resultados do 

processo. Uma participação vazia pode legitimar uma decisão unilateral daqueles que têm 

maior poder decisão, ou seja, mantém o status quo (ARNSTEIN, 2002). 

É preciso propiciar condições de participação para que ela ocorra de maneira plena, os 

atores precisam compreender os objetivos, as alternativas possíveis e as condições de 

deliberação ali estabelecidas. Além disso, o processo precisa manter sua credibilidade e, 

continuamente, reforçá-la. Isso é necessário para que o esforço se concretize de fato e que 

o processo de participação social não seja usado apenas como um instrumento de controle 

e manipulação, e que acaba por legitimar a decisão simplesmente devido à presença de 

todos. 

A partir desse entendimento, Arnstein (2002) desenvolveu a “Escada de Participação 

Cidadã” a fim de auxiliar a análise de processos participativos. A autora define oito tipos 

de participação fazendo uma analogia à escada, cada tipo é um degrau que corresponde ao 

nível de poder do cidadão em decidir sobre os resultados de determinado grupo (Figura 

1.1). São os degraus da escada: 1. Manipulação, 2. Terapia, 3. Informação, 4. Consulta, 5. 

Pacificação, 6. Parceria, 7. Delegação de Poder e 8. Controle Cidadão. 
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Figura 1.1 – Escada de Participação Cidadã, segundo Arnstein (2002). 

 

Elaboração da autora 

Os dois primeiros níveis da escada na verdade correspondem a não participação. O 

primeiro diz respeito a situações em que os tomadores de decisão convidam os cidadãos 

para legitimar algo que já está decidido e se utilizam do espaço potencialmente 

participativo para ensinar ou educar as pessoas no sentido daquilo que lhes convém e/ou 

como instrumento de relações públicas com os outros grupos com poder de decisão. O 

segundo degrau diz respeito a se utilizar desses espaços para colocar os atores em reunião 

para que desabafem sobre seus problemas individuais ou para refletir sobre demandas 

menos relevantes e que não alteram o status quo e, portanto, não chegam ao cerne da 

problemática (ARNSTEIN, 2002). 

Os terceiro e quarto degraus avançam no sentido da efetivação da participação, pois 

permitem que os atores sociais possam expor suas opiniões e serem ouvidos nesse 

momento, mas sem o poder de assegurar que essas opiniões serão aceitas ou mesmo 

consideradas. Esses tipos de participação combinados são muito comuns em audiências 

públicas de grandes empreendimentos. 

O degrau da Informação é quando se estabelece um canal de comunicação entre todos os 

atores, contudo, frequentemente são técnicos que repassam tais informações sem que seja 

permitido retorno e menos ainda poder de negociação e acontece muito quando há 

divulgação nos estágios finais de planejamento fazendo com que os atores tenham pouca 

possibilidade de influenciar o que já foi definido (ARNSTEIN, 2002). 
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O quarto degrau, da consulta, está relacionado com o terceiro, mas acontece quando a 

opinião dos atores é solicitada. Contudo, sem estar integrada com outras formas de 

participação, não oferece garantias de que as ideias e opiniões dos atores foram 

consideradas, apenas utilizadas para legitimar o processo (ARNSTEIN, 2002). 

O degrau da Pacificação é o mais elevado da concessão mínima de poder, há certa 

influência no processo de discussão (como, por exemplo, a participação de atores 

desprivilegiados em conselhos, comitês), mas sem grande poder para a tomada de decisão 

em si. Já no sexto degrau, o da Parceria, começa a haver uma redistribuição de poder, 

nesse tipo todos os atores envolvidos negociam de maneira paritária as decisões do grupo. 

Normalmente se desenvolve por meio de estruturas como conselhos paritários, comitês de 

planejamento e estratégias de soluções de conflitos e funciona melhor em situações em 

que os atores com menos poder no grupo possuem uma alta capacidade organizativa e de 

estruturação interna (ARNSTEIN, 2002). 

A delegação de poder e o controle cidadão acontecem quando os atores não hegemônicos 

da sociedade detém a maioria do poder nos fóruns de decisão ou mesmo quando detém 

por completo o poder gerencial do processo de tomada de decisão (ARNSTEIN, 2002). 

Trata-se de uma divisão simplificada e sintetizada, na realidade as nuances da 

participação podem chegar a muito mais possibilidades, a separação entre esses níveis 

não se dará de forma estanque, mas fluída e, ainda, alguma característica e um nível de 

participação pode estar presente em outro também. 

Como todo modelo que estabelece uma generalização, a classificação da Escada de 

Participação Cidadã possui limites que devem ser considerados. Ela não abrange alguns 

dos principais obstáculos à participação que têm caráter mais complexo e, normalmente, 

são resultados de processos históricos de formação da sociedade e são barreiras que se 

apresentam a partir de ambos os lados, dos mais e dos menos poderosos (ARNSTEIN, 

2002). 

Do lado dos poderosos, dentro de um espaço com possibilidade de participação, podem 

existir barreiras relacionadas ao racismo, machismo, paternalismo e resistência declarada 

ou não à distribuição de poder. Do outro lado, do grupo social mais desfavorecido, 

inadequações da infraestrutura política e socioeconômica dessas comunidades, o baixo 

acesso à educação de qualidade e à informação e a existência de uma desconfiança 
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estabelecida a partir de um histórico de privações, tornam-se obstáculos importantes a 

serem superados para efetivação de uma participação no nível mais elevado da escada 

(ARNSTEIN, 2002). 

Entretanto, mesmo diante dessas limitações, tais tipologias com características mais 

gerais possibilitam atentar-se para existência de níveis de participação e distribuição de 

poder. Em quaisquer espaços participativos podem ser analisados e avaliados sob essa 

ótica de um entendimento ampliado de que a participação não é cartesiana, possui 

nuances que vão depender não só do espaço em que se estabelece como da rede de atores 

envolvida e suas relações de poder. 

Os conselhos de políticas são espaços de elaboração e monitoramento de políticas 

públicas e podem simbolizar a oportunidade do redimensionamento da relação entre 

Estado e sociedade, principalmente devido à possibilidade da sociedade civil em 

desempenhar de construção, consolidação e aprofundamento da democracia (PERES et al, 

2013). 

Trabalhando sobre uma determinada área, setor, agenda e etc, é composto por 

representantes da sociedade e do Estado e podem ser de caráter consultivo ou deliberativo 

(MOURA et al, 2011; PERES et al, 2013). A criação de conselhos significa (ao menos 

teoricamente) uma nova forma de controle público – a partir da co-responsabilização no 

estabelecimento, monitoramento e avaliação de políticas públicas – das ações do Estado 

(CARNEIRO, 2006). 

Os conselhos de políticas atuais são originários dos antigos conselhos populares que 

existiram no Brasil a partir de 1980 e sua expansão se deu, em alguma medida, devido aos 

requisitos legais (Lei orgânica da saúde e Lei orgânica da assistência social, por exemplo) 

que o estabeleceram como condicionante para os repasses de recursos orçamentários nas 

áreas de saúde, assistência social e educação (PERES et al, 2013; TEIXEIRA, et al., 

2012; TATAGIBA, 2005). 

É hoje uma das principais experiências de gestão por meio da democracia participativa no 

Brasil. Legitimados pela CF/88 e institucionalizados por outros diversos mecanismos 

legais, eles já estão presentes nas diferentes escalas federativas abrangendo temas como 

saúde, direitos humanos, moradia, educação, criança e adolescência e meio ambiente 

(TATAGIBA, 2005). 
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A expansão dos conselhos é um fenômeno inegável, Lavalle et al (2016) mostram que o 

número de conselhos estabelecidos passou de 1000 para 27 mil em apenas 20 anos e 

asseguram que dentro dessa cifra estão contidos 17 tipos de conselho em suas áreas 

políticas específicas, mas que essa variedade é ainda maior pois há conselhos em 

operação que não se encaixam nas tais categorias do IBGE. 

Essa expansão se deu não somente em quantidade, mas em diversificação de áreas 

temáticas - já que se tornaram o modelo preferencial para a institucionalização da 

participação. Contudo, o contexto acarretou também na ampliação da variação quanto à 

inserção institucional no respectivo setor de políticas, foram criados conselhos fracamente 

integrados ao seu setor e por isso com maiores dificuldades para lograr êxito prático nas 

suas decisões (LAVALLE et al, 2016). 

O funcionamento e o grau de efetividade de ações dentro de cada um desses espaços vão 

variar não só de acordo com a delimitação da competência e de suas atribuições, com os 

objetivos do colegiado e a forma de organização social, mas também com o contexto de 

institucionalização em que ele se insere (GOHN, 1990). 

Frente a esse cenário, Lavalle et al (2016) avaliaram concomitante a expansão e 

desenvolvimento dos conselhos no país e os estudos relacionados à eles de maneira a 

compreende-los no que tange a suas atividades e aquilo que se propunham. Durante a 

avaliação, identificaram basicamente diversos tipos de estudos e os dividiram em duas 

gerações. 

De acordo com os autores, a primeira geração de estudos (nos anos de 1990), se debruçou 

no sentido de tentar compreender e avaliar o potencial democratizante dos conselhos, 

como espaços de “alargamento do exercício da cidadania”, isto é, de inclusão dos setores 

marginalizados da sociedade.  Já a segunda geração, a partir dos anos 2000, estaria mais 

focada em analisar o papel correspondente dos conselhos nas políticas públicas, ou seja, 

os estudos não estão mais centrados a análise interna dos conselhos, mas em aspectos 

externos, seu papel setorial efetivo nas políticas (LAVALLE et al., 2016). 

Os estudos realizados nessa segunda geração apontam que os conselhos de políticas de 

maneira geral têm efetuado as tarefas que lhes são determinadas com certo protagonismo 

de atores da sociedade civil, mas ainda desempenham um papel secundário na definição 

de políticas (LAVALLE et al., 2016). 
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Os autores diagnosticaram três aspectos do funcionamento dos conselhos que 

identificaram como recorrentes nos resultados dessas pesquisas em ambas as gerações: i) 

tempo em demasiado dos conselhos dedicado à auto regulação (definição de regimentos 

internos, eleições, normas...);  ii) “a importância das características setoriais da política e, 

especificamente, as capacidades maiores de ação dos conselhos inseridos em sistemas de 

políticas e munidos de fundos próprios” e, por fim iii) a atribuição de funções da gestão 

administrativa do conselho, tornando-o muito burocrático (LAVALLE et al, 2016). 

Hoje em dia possui-se um arcabouço teórico bastante significativo para entender a 

configuração, desenvolvimento e atuação dos conselhos como arenas participativas. 

Grande parte dos estudos atuais se centra na questão da sociedade civil e a efetividade de 

sua participação mediante, em alguns casos, de análise das relações de poder existentes 

internamente, outras pesquisas ainda se focam na configuração institucional para analisar 

a concretização dos ideais democráticos que acaba dependendo da natureza das 

instituições mais do que do nível de governo encarregado da gestão das politicas 

(MOURA et al, 2011). Na prática, ambos estão no sentido de tentar compreender como as 

relações se desenvolvem dentro desses espaços a partir de situações de conflito e 

consenso. 

Cabe salientar que a participação nos conselhos é representativa e, de alguma maneira, 

indireta. Os participantes da sociedade civil são aqueles designados pelas organizações 

sociais que, na maior parte das vezes, defende uma pauta específica e do outro lado, estão 

os funcionários públicos que participam para representar a posição dos respectivos órgãos 

governamentais aos quais pertencem (ABERS, KECK, 2008). 

Acrescenta-se ainda que diferentemente de outros espaços participativos, os conselhos 

possuem a característica de permanência no tempo. Na sua criação há como premissa o 

estabelecimento das reuniões periódicas e encadeadas dentro de um contexto macro de 

construção de políticas públicas. E, mesmo que alguns conselhos possuam fragilidade na 

manutenção desse processo ou mesmo o tenham interrompido há, desde o início, a 

intencionalidade de que isso ocorra (TEIXEIRA, et al., 2012).  

Muita responsabilidade de efetivação da participação e de gestão democrática da coisa 

pública foi colocada em cima dos conselhos de políticas que frequentemente não tem 

correspondido a tais expectativas tanto da sociedade externa como àquela que deles 

participam. Contudo, compreende-se aqui que os conselhos são, acima de tudo, espaços 
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onde se desenvolvem as tais “relações fecundas” entre indivíduos que de outra forma ou 

em outro lugar não se relacionariam. E, a partir dessas relações, é que se tornam espaços 

onde emergem fontes de novas práticas e procedimentos para debater e lidar com a 

problemática específica e, posteriormente, levar as tomadas de decisões (ABERS, KECK, 

2008). 

Como já descrito, a CF/88 foi o marco na definição da necessidade da criação de espaços 

públicos e de mecanismos de tomada de decisão participativos em vários setores e, 

inclusive o do meio ambiente. Na medida em que está disposto em seu Art. 225 que 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações” destaca a 

responsabilidade da coletividade e define a base de princípios da gestão ambiental no 

Brasil (LOUREIRO, CUNHA, 2008; BRASIL, 1988; MENDONÇA et al, 2014). 

A criação dessas novas institucionalidades de participação, juntamente com a ampliação 

do tratamento dos problemas de maneira pública, está associada à emergência do 

movimento ambientalista na cena política. No estabelecimento e execução da política 

ambiental no Brasil os conselhos (tanto consultivos como deliberativos) são um elemento 

estruturante e possuem participação significativa da sociedade civil (principalmente 

representantes de ONGs e movimento sociais) (JACOBI, 2003). São múltiplas as 

tipologias de conselho e também o poder que cada um deles possui no processo decisório, 

de modo que serão múltiplos também os níveis de participação dos atores envolvidos.  

A PNMA cria o SISNAMA, dispondo os seus objetivos e mecanismos de formulação e 

aplicação, também implicando o estabelecimento do CONAMA, um órgão de escala 

nacional organizado em formato de conselho responsável por tratar de medidas de 

natureza consultiva e deliberativa acerca do SISNAMA (BELLO DE SOUZA, 

NOVICKI, 2011). O CONAMA como parte da estrutura ministerial, composto por 

plenário e câmaras técnicas com representação da sociedade civil e do Estado, tem por 

atribuições:  

“estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o 

meio ambiente e para os recursos naturais; estabelecer normas e 

critérios para licenciamento de atividades poluidoras; determinar a 

realização de estudos sobre as alternativas e possíveis 

consequências ambientais de projetos públicos ou privados; 
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decidir como última instância sobre multas ou penalidades; 

submeter propostas referentes à concessão de incentivos e 

benefícios fiscais e financeiros visando à melhoria da qualidade 

ambiental.” (JACOBI, 2003). 

Outra forma de gestão compartilhada e participativa da área ambiental e que possuem 

estrutura similar são os Comitês de Bacias Hidrográficas. São colegiados (que possuem a 

presença dos diferentes representantes federativos – união, estado e município e a 

sociedade civil) que decidem sobre as políticas públicas que afetam a qualidade e 

quantidade de água em certa bacia; podem cobrar pelo uso e posteriormente deliberar 

sobre o investimento do recurso arrecadado (JACOBI, 2003). 

No âmbito da conservação da natureza, a gestão ambiental articulada com conselho de 

políticas também está prevista. Instituídas pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), Lei nº 9.985 de 18 de Julho de 2000, as Unidades de Conservação 

(UC) possuem o conselho como um de seus elementos fundamentais de planejamento e 

gestão. De acordo com a tipologia da UC será estabelecido o conselho consultivo ou 

deliberativo (BRASIL, 2000).  

Irving, (2006) descreve que o conselho gestor e o plano de manejo são cruciais para a 

construção da democratização na gestão pública das UC, pois abrem espaço para a 

participação da sociedade nos processos de tomada de decisão. 

A diferença entre conselho deliberativo ou consultivo está se a tipologia de UC é ou não 

focada nas populações tradicionais. Ou seja, somente no caso das RESEX (Reserva 

Extrativista)7 e RDS (Reserva de desenvolvimento sustentável)
8
 é que serão estabelecidos 

conselhos deliberativos – na intenção de possibilitar que as comunidades tradicionais 

exerçam parte do seu protagonismo na gestão da unidade. 

                                                            
7 “A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência 

baseia-se no extrativismo e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. (...) É de domínio público, com 

uso concedido às populações extrativistas tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em 

regulamentação específica, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei.” (Art 18, § 1º, 2º, L.9985/2000).  
8 “A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja 

existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais (...) que desempenham 

um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. (...) A Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. Art 20, § 1º, 2º, 

L.9985/2000).  
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Entretanto, o que tem acontecido frequentemente com as instâncias participativas é que se 

tornaram instrumentos meramente formais, sem influenciar no processo decisório e onde 

a representação assume um caráter contraditório. Há no encaminhamento desse processo 

ainda uma prevalência das decisões definidas pela maior presença da representação do 

Estado – que estimula o poder de manipulação do consenso e de enviesamento dos 

resultados (JACOBI, 2003). 

Ou seja, com a redemocratização brasileira foram instituídos espaços de participação e 

intencionada a ampliação da democracia e da valorização do processo de tomada de 

decisão compartilhado. Inúmeros espaços foram estabelecidos, em particular os 

conselhos, mas na prática sua execução ficou reduzida a concessões mínimas de poder ou 

mesmo a não participação.  

Pesquisadores têm se dedicado a buscar explicações para isso, Abers e Keck (2008) 

sintetizaram em quatro explicações gerais sobre os conselhos de política não estarem 

contribuindo de fato para que as vozes dos atores não hegemônicos sejam ouvidas e 

consideradas pelo Estado, quiçá para chegarem a um nível elevado de poder cidadão.  

A primeira diz respeito à composição dos conselhos de política, que normalmente não 

possuem indivíduos verdadeiramente representativos das classes populares e, aliado a 

isso, quando há essa representação, não há a preocupação de superar assimetria de 

conhecimento técnico para o tratamento das questões do conselho. O segundo problema 

identificado é sobre a baixa representatividade dos conselheiros, acompanhamento e 

respaldo de instituições que representam – tanto conselheiros governamentais quando não 

governamentais (ABERS, KECK, 2008; TATAGIBA, 2002). 

Outra característica é atribuída à postura centralizadora dos órgãos governamentais nos 

espaços de conselho que tendem a dominar o debate e, por frequentemente ocuparem os 

cargos de presidência ou secretaria executiva, controlam a agenda de debate diminuindo a 

chance da participação dos membros da sociedade civil e, consequentemente, a 

possibilidade de alteração no rumo do processo decisório e das políticas estabelecidas. E, 

por fim, a última explicação levantada pelos autores está relacionada à recusa dos 

governos em abrir a possibilidade da divisão de poder com representantes da sociedade 

civil (ABERS, KECK, 2008; TATAGIBA, 2002). 
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Com efeito, o formato dos conselhos brasileiros, que congrega representações da 

sociedade civil por meio de instituições/organizações não governamentais/associações e 

órgãos do estado, foi resultado de uma negociação dos movimentos sociais populares na 

luta pela autonomia frente ao Estado com os “burocratas reformistas”. Mas a expectativa 

que esses movimentos tinham dos conselhos serem uma possibilidade de representação 

mais autêntica não foi exatamente correspondida (ABERS, KECK, 2008). 

 “Em suma, as razões pelas quais os conselhos não 

corresponderam às expectativas dos movimentos sociais que os 

apoiaram podem ser divididas em duas categorias: ou os 

representantes da sociedade civil deixaram de refletir as 

aspirações e de representar efetivamente setores tradicionalmente 

excluídos da população, ou o Estado resistiu a compartilhar o 

poder de tomada de decisão com eles. Nossa pesquisa sobre 

comitês de bacia hidrográfica confirma a caracterização dos 

conselhos como espaços onde os interesses organizados têm mais 

influência que os não-organizados e onde as instituições do 

governo oferecem resistência a novas formas de tomada de 

decisão (Abers et al, 2006). Além disso, constatamos que, mesmo 

quando os burocratas estatais ou seus superiores apóiam decisões 

tomadas nos conselhos, eles não dispõem necessariamente de 

recursos técnicos ou força política para implementar essas 

decisões (Abers; Keck, 2006)” (ABERS, KECK, 2008) 

Na agenda ambiental, dentre os desafios para o funcionamento dos conselhos soma-se 

ainda a falta de padronização de procedimentos e metodologias adequadas para a 

condução das atividades por eles desenvolvidas. Esse cenário tem também, com 

frequência, frustrado os segmentos da sociedade envolvidos com essas instâncias na 

medida em que o processo de gestão passa a ficar refém do perfil técnico, político ou 

ideológico dos funcionários públicos mais diretamente envolvidos na condução do 

conselho (MENDONÇA et al, 2014). 

Contudo, o estabelecimento de tais procedimentos não é uma tarefa fácil devido à 

multiplicidade dos conselhos que tratam da gestão ambiental em si ou mesmo dentro de 

uma mesma área (como unidades de conservação, por exemplo) há uma grande variação 

social, econômica e política onde se encontram que geram especificidades na composição 

e organização do colegiado. Além disso, trata-se de um cenário onde é preciso ter cuidado 

para não levar ao engessamento das regras e padrões que podem levar a redução da 

autonomia dessas arenas decisórias (MENDONÇA et al, 2014). 
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Por outro lado, vale salientar que apesar da constante falta de recursos financeiros, 

pressões econômico-políticas, as ONGs ambientalistas possuem um papel bastante 

significativo em muitos dos conselhos de meio ambiente nas diversas escalas federativas 

de gestão. Munidas de coalizões regionais, nacionais e até internacionais e de argumentos 

cada vez mais fundamentados cientificamente, têm entrado na pauta de maneira cada vez 

mais incisiva na tentativa de questionar o modelo de desenvolvimento; a necessidade do 

aprofundamento das análises socioambientais; do estabelecimento de condicionantes de 

prevenção, mitigação e compensação de impactos e etc (JACOBI, 2003). 

Diversos têm sido os estudos realizados no sentido de ressaltar a importância política dos 

conselhos como potenciais espaços legítimos de participação na construção, 

implementação e monitoramento de políticas públicas de maneira mais democrática. 

Entretanto, muitas também são as dificuldades encontradas nesse caminho e ainda frágeis 

são os mecanismos de ação efetiva e capacidade de intervenção no rumo de tais políticas 

devido à dependência desses conselhos às condicionantes sociopolíticas e institucionais 

que, de acordo com Carneiro (2006), ainda não foram totalmente exploradas e 

identificadas.  

Desta maneira, pesquisas e análises das experiências de gestão por conselhos são apesar 

de complexas, necessárias uma vez que o contexto atual é “marcado por um forte 

consenso em torno do ideário participacionista” (TATAGIBA, 2005). Essas avaliações 

podem contribuir não só para melhor conhecimento dessa prática e formação mais robusta 

do arcabouço teórico sobre o tema, mas também para o fortalecimento desses “espaços 

vivos” de produção de novas definições e práticas para a resolução dos problemas sociais. 

Fundamentalmente o que se pretende dizer é que é preciso compreender que a 

participação e seus espaços de execução têm sido vistos como a solução de todos os 

problemas – particularmente na gestão ambiental é uma afirmação recorrente, contudo, 

não é isso. É possível ter processos participativos que na prática realizam-se no sentido de 

manipulação, cooptação, legitimação de deliberações já definidas e etc. Por outro lado, é 

possível desenvolver debates e construções democráticas que visem a autonomia dos 

grupos pertencentes ao colegiado, por meio da distribuição de poder no espaço decisório. 

Reforçando Tatagiba (2005); Mendonça et al (2014) e Abers e Keck (2008), entende-se 

que a gestão da coisa pública por meio da participação social se trata de um processo 

inacabado, é uma conquista contínua e como tal não deve ser avaliada a partir de seus 
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resultados práticos imediatos mas sim a partir de seus benefícios “pedagógicos” na 

medida em que essa gestão que regula as práticas coletivas contribui para uma cultura 

política mais democrática. 

É a partir desse fôlego e inspiração que essa pesquisa se desenvolveu e sob esse viés que 

serão descritos os resultados nos próximos capítulos. 
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II. CAPÍTULO 2: Preservação da natureza e os conflitos territoriais 

 

No que tange às políticas de preservação e aos conflitos territoriais a ela adjacentes, o 

território passa assumir pelo menos dois sentidos, de um lado um mais imaterial quando 

articulado com a noção de territorialidade, e de outro, quando se transforma em um objeto 

de ação política – uma base material de recursos para o planejamento e gestão. (MELLO-

THÉRY, 2011). 

O Estado aqui é compreendido aqui não somente como um agente territorializador, mas e, 

sobretudo como um agente desterritorializador, ou seja, que ele carrega sempre o papel de 

destruidor de territorialidades previamente existentes, mais diversificadas, e a fundação 

de novas, em torno de um padrão político-administrativo mais universalizante 

(HAESBAERT, 2016). A dinâmica estabelecida para a criação de áreas e conservação da 

natureza é emblemática nesse sentido e será detalhada. 

Foi essa percepção hegemônica que regeu e continua orientando os pressupostos 

vinculados aos sistemas de áreas protegidas (envolvendo seleção, delimitação, 

planejamento, gestão...) no mundo e no Brasil. Mas não só, este cenário é composto por 

outros atores como as comunidades tradicionais
9
 com uma percepção relacional da 

natureza e usos e apropriações distintos; e cientistas, ONGs e alguns gestores com 

argumentos técnicos diferentes daqueles predominantes – o que tem gerado, ao longo do 

tempo, debates, inúmeros conflitos, desalinhos, mas também acordos e cooperações. 

Essas relações assimétricas expressas no território é a narrativa costura a presente 

dissertação. 

Muito já se foi investigado, trabalhado e escrito sobre os dilemas e conflitos territoriais de 

áreas protegidas de modo que o ineditismo não é algo trivial ou fácil de ser alcançado 

(SIMÕES, 2015). Não há a pretensão de se esgotar esse debate nessa pesquisa, nem 

mesmo de conseguir abarcar todas as possibilidades de análise, contudo, pretende-se 

percorrer um caminho teórico e lógico que subsidiou esse trabalho para análise de uma 

alternativa de arranjo das institucionalidades. 

                                                            
9 “Art. 3º, I Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 

como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” (BRASIL, 2007). 
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2.1 Contextualização da estratégia: histórico das políticas de preservação 

ambiental 

A estratégia de estabelecer espaços protegidos para a conservação na natureza tem como 

marco inicial a criação do Yellowstone National Park em 1870 nos EUA. Mas é 

reconhecido que a criação de áreas de natureza preservada já havia sido uma prática em 

tempos muito anteriores. Há registros de um parque criado em 1800 a.C para leões e 

ursos pelo Rei da Pérsia; de uma reserva natural na Índia criada pelo Imperador Açoka no 

século III a.C; da decretação de proteção total da Floresta de Bialo em 1423 pelo Rei 

Jagellon na Polônia e outros – contudo, trataram-se de experiências que não possuíam em 

sua concepção uma consciência de responsabilidade moral ou cuidado para com os 

recursos naturais e o meio ambiente (BRITO, 2003). 

Porém na segunda metade do século XIX, Yellowstone e o Parque Nacional de Yosemite 

em 1890, são instituídos justamente a partir desse entendimento.  A segunda revolução 

industrial (1850-1880) havia provocado uma mudança ainda maior na relação entre 

homem-meio devido à introdução de novas fontes energéticas (combustíveis fósseis) e à 

significativa expansão das cidades. Neste contexto começam a emergir alguns 

movimentos de defesa da natureza que, preocupados com o esgotamento de algum 

recurso natural que servisse para fins econômicos, passaram a lutar pela preservação de 

áreas consideradas selvagens ou pouco alteradas, onde o homem era visitante e não 

morador. Então foram sendo criados parques com o objetivo proteger as áreas de vida 

selvagem (wilderness) das ameaças oriundas da crescente civilização urbano-industrial 

(BRITO, 2003; BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Neste período inicia-se um debate que em alguma medida permanece até os dias atuais – 

com características relativas e específicas do tempo histórico e país em que ele se 

desenvolve. Começa a se desenvolver nos EUA uma disputa conceitual dos argumentos 

que fundamentam a necessidade de conservação da natureza e os objetivos para a criação 

e estabelecimento dessas áreas. 

De um lado estavam os preservacionistas, representados pelos ideais do naturalista John 

Muir e de outro os conservacionistas, por sua vez representados por Gifford Pinchot.  

Os preservacionistas defendiam a vida e ambientes selvagens a partir de seus valores 

identitários e espirituais. Muir argumentava sobre a criação de outro sistema de valores 

para lidar com a natureza e sua indispensável preservação, rejeitando a racionalidade 
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econômica no olhar para ela. A partir de um ideário de total dissociação, entendia que 

natural era aquilo que prescindia da presença ou atuação humana e que, uma vez que 

assim permanecesse se manteria como originalmente criado pela ação divina (PRIMACK, 

RODIGUES, 2001; BRITO, 2003). Responsável por uma das primeiras organizações não 

governamentais com o objetivo específico da luta pela preservação da natureza, John 

Muir fundou o Sierra Club, que auxiliou na criação da Lei de Florestas e do próprio 

Serviço Florestal Nacional dos EUA, onde existe e atua até hoje (BURSZTYN, 

BURSZTYN, 2012; MCCORMICK, 1992; PRIMACK, RODIGUES, 2001). 

Como supracitado, os preservacionistas não fundamentavam sozinhos a construção da 

percepção da sociedade sobre a natureza. Contemporâneos a eles estavam os chamados 

conservacionistas que para os quais a conservação deveria estar baseada em três 

princípios básicos: crescimento (a partir do uso sustentável dos recursos naturais), 

prevenção do desperdício e desenvolvimento dos recursos naturais para todos. Pinchot 

propunha o estabelecimento de regras “bioeconômicas” adequadas para a exploração 

racional dos recursos naturais e a constituição de reservas ambientais (MCCORMICK, 

1992; RIIBEIRO, 2008). 

Mas foi a partir dos pressupostos preservacionistas (a beleza cênica e usufruto indireto de 

contemplação e lazer) que as estratégias de preservação, de início, foram sendo criadas 

nos mais diversos países.  Argumentos que representavam a construção social idealista de 

natureza fundamentaram a estruturação sistemas nacionais de áreas protegidas que as 

viam como espaços de “natureza intocada”. 

A consolidação da industrialização e a implementação do fordismo nos países do norte 

agravou o cenário das contaminações e lançamento de substâncias poluentes nos meios 

naturais receptores. Além disso, a primeira metade do século XX também foi marcada 

pelas duas guerras mundiais, onde a preservação dos recursos naturais não ficou nem 

perto de ser prioridade – principalmente a segunda que foi marcada por uma destruição 

em larga escala devido à utilização dos recursos para a produção de armamentos e ao 

lançamento de bombas incendiárias e atômicas (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Entretanto, desde o início do século que segmentos da sociedade civil (técnicos de 

governo, especialistas e conservacionistas) já organizavam esforços para discutir sobre as 

estratégias de conservação da natureza e proteção da fauna silvestre nas primeiras 

conferências, eventos e seminários internacionais que focavam o assunto. Esses encontros 
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contribuíram para que novos conceitos fossem apropriados aos argumentos fundamentais 

do estabelecimento dos sistemas de proteção. Com o passar dos anos a conservação da 

biodiversidade e os bancos genéticos, por exemplo, passaram a ser fortemente 

considerados para além da beleza cênica; as áreas protegidas começaram a servir também 

como verdadeiros laboratórios para a pesquisa em ciência biológica (BRITO, 2003; 

BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

A partir daí que a questão ambiental começou a se entrelaçar no debate sobre 

desenvolvimento. No início os países do sul a viam justamente como um entrave a ser 

superado como direito já que os do norte já o haviam feito; e esses últimos tratavam-na 

como medidas necessárias. Contudo, apesar das novas concepções e da reelaboração dos 

argumentos, a percepção da sociedade ocidental da sua relação com a natureza, 

permaneceu cartesiana: o humano e o meio natural como duas coisas dissociadas. O 

modelo de desenvolvimento hegemônico está alicerçado nessa relação – pautando a 

organização econômica, política e social como um todo. 

A maioria das áreas protegidas ao redor do mundo, principalmente após e devido ao 

Yellowstone, eram criadas com a alcunha de Parque – conceito que trazia consigo 

também a noção de bem público nacional de usufruto democrático e com características 

de monumento. Contudo, cada país possui atributos ecológicos, situações econômicas e 

sociais e regimes de propriedade de terra distintos, fazendo com que tais áreas 

adquirissem diferentes feições de acordo com o seu lugar de origem e transformando o 

conceito de parque nacional em diferentes tipos e categorias de unidade de conservação 

(MORSELLO, 2001).  

Na tentativa de justamente unificar os conceitos e dialogar sobre as práticas que 

começaram a se desenvolver as reuniões, convenções e acordos internacionais 

específicos. O não alinhamento e a inconsistência dos termos eram vistos como um 

entrave para alcançar o apoio popular para impulsionar as estratégias de seleção, 

planejamento e gestão (BRITO, 2003; MORSELLO, 2001).   

A fim de definir o conceito de áreas protegidas para a preservação da natureza em 1933 

foi realizada a Convenção para Preservação da Fauna e Flora em seu Estado Natural, em 

Londres, com as potências europeias que possuíam colônias na África. De maneira geral 

foi concluído que os parques nacionais deveriam ser áreas controladas pelo poder público 

com o objetivo de proteger a fauna e a flora silvestre para atender o desfrute social (e para 
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isso deveriam ser construídas estruturas auxiliares para a observação do público) e onde a 

coleta da flora, caça ou captura de fauna seriam proibidas ou aceitas somente sob a 

direção da gestão responsável (RIBEIRO, 2008; BENSUSAN, 2006; MCCORMICK, 

1992). McCormick, 1992, aponta que tal definição teria causado indisposições com as 

populações locais (principalmente as dos países coloniais africanos) uma vez que estavam 

protegendo os animais selvagens a partir de razões não práticas desconsiderando os 

direitos tradicionais de caça. 

Em 1940 realizou-se a Conferência para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países da América - conhecida como Convenção Panamericana. Em 

Washington, todos os países sulamericanos (com exceção da Guiana e Guiana Francesa) 

se comprometeram a criar áreas públicas de proteção à beleza cênica natural. 

O Brasil que com relação às políticas ambientais vivia uma fase de construção de uma 

base de regulação, já havia sido influenciado pelas políticas de preservação dos EUA 

durante o New Deal, e promulgado o Decreto nº23.793 em 1934 que previa a criação de 

parques nacionais e áreas florestais protegidas, no modelo americano, nas regiões 

Nordeste, Sul e Sudeste. Em 1948 a Convenção Panamericana, ratificou em agosto de 

1965 e em novembro do mesmo ano entrou em vigor (BRITO, 2003). 

Com o objetivo de promover ações de bases científicas a partir de cooperações 

internacionais no campo da conservação da natureza, em 1948 no Congresso organizado 

pelo governo francês e a Unesco foi criada a União Internacional para a Proteção da 

Natureza (UIPN) que unindo organizações governamentais e não governamentais 

comandaria a coordenação desses trabalhos (BRITO, 2003). 

Dentro da instituição, criaram-se instâncias voltadas às questões sobre os parques 

nacionais e outras áreas de proteção, como a Comissão de Parques Nacionais e Áreas 

Protegidas (CPNAP) com o objetivo de auxiliar no monitoramento, promoção e 

orientações para manejo e gestão. Além da instalação da CPNAP, a UIPN lança o Red 

data book, uma listagem de mais de uma centena de espécies em extinção que, aliados a 

produção cada vez maior de conhecimento sobre a ameaça crescente de espécies e seus 

habitats caracterizaram uma tendência de alteração no pensamento que entendia a 

preservação como proteção da beleza cênica para um entendimento de conservação 

biológica. Levando também à alteração do nome da instituição para UICN (União 
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Internacional para a Conservação da Natureza) em 1965 (MORSELLO, 2001; 

MCCORMICK, 1992). 

A criação da UICN representou não só um ponto ápice dos processos de negociação e 

debate internacionais sobre conservação da natureza protagonizado pelos países europeus, 

os EUA e a ONU, mas também base da consolidação do paradigma clássico do que 

seriam as bases fundamentais dessa temática. Atualmente a UICN possui 217 países e 

agências governamentais como membros – dos quais 161 possuem escritórios regionais – 

1066 ONGs que fazem parte da sua rede e 16 151 técnicos e cientistas que, divididos em 

6 comissões internas, fazem avaliação do estado dos recursos naturais do planeta (UICN, 

s/d). 

Parte importante do trabalho da UICN foi desenvolvida e demonstrada para e nos 

Congressos Mundiais de Parques realizados pela própria organização. Em 1962 

inaugurou-se o Primeiro Congresso Mundial sobre Parques Nacionais em Seatle (EUA) 

onde a visão predominante foi a do paradigma clássico da proteção da natureza sem a 

presença humana (wilderness). Contudo, a participação de representantes da África, Ásia 

e América do Sul apresentou indícios do começo da inserção de outra percepção. Ao 

ponto da incorporação da possibilidade de existirem exceções ao princípio geral – 

trazendo nesse âmbito a necessidade do zoneamento dessas áreas (BENSUSAN, 2006; 

BRITO, 2003; SOUZA, 2013). 

Assim em 1972, no II Congresso Mundial de Parques em Yellowstone – apesar de ter 

prevalecido no encontro questões técnicas como o manejo, turismo e infraestrutura – 

houve um importante avanço com a anexação do zoneamento ao conceito de parques 

nacionais, pois nele foram definidas as Zonas Antropológicas. Mesmo não equacionando 

o problema das comunidades tradicionais que faziam parte desses ecossistemas que se 

tornavam protegidos – pois ainda era possível nesse processo realoca-las forçosamente ou 

expulsa-las – foi um passo importante no sentido de reconhecê-las (BRITO, 2003). 

Pouco depois, em 1980 (pós Conferência de Estocolmo), na tentativa de desenvolver um 

projeto mundial de conservação da natureza, a UICN/PNUMA/WWF apresentaram a 

“Estratégia mundial para a conservação”, um programa com o objetivo de conciliar a 

conservação da natureza e o desenvolvimento das sociedades humanas. Os autores do 

documento afirmavam que o desenvolvimento sustentável só poderia ser possível e capaz 

de atender as populações rurais mais pobres do mundo se fosse baseado na conservação 
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adequada na natureza. Esse foi o primeiro documento internacional que teve por objetivo 

contribuir com o desenvolvimento sustentável, entretanto, o termo só se popularizou, 

como visto, no Relatório Brundtland (BURSZTYN, BURSZTYN, 2012). 

Não por acaso, logo após o lançamento da estratégia, em 1982, ocorreu o III Congresso 

Mundial de Parques Nacionais, realizado em Bali (Indonésia), onde as preocupações e os 

discursos com relação à problemática pessoas/grupos sociais-áreas protegidas tornaram-se 

mais claras levando a recomendações de descentralização da gestão, expansão do 

conceito de parques nacionais e à sugestão do exercício do manejo dessas áreas em 

conjunto com seus habitantes originais (BRITO, 2003; DIEGUES, 2004). 

Mas foi em 1992, no IV Congresso Mundial de Parques Nacionais em Caracas, 

Venezuela, que tal questão foi um dos principais temas de discussão. Com a participação 

de outros setores da sociedade como ONGs, populações indígenas e empresas, a reunião 

consolidou o uso do termo “áreas protegidas” e apresentou outras questões para pauta 

como as mudanças climáticas (SOUZA, 2013; BENSUSAN, 2006). 

Uma vez que havia sido constatado que 86% dos parques nacionais da América Latina 

abrigavam populações residentes, foi também ratificado o respeito aos direitos dos povos 

indígenas sobre suas terras e o apontamento da importância da integração dessas áreas 

com os planos nacionais de desenvolvimento, decisões que tornaram robustos e 

fortalecidos os argumentos para aprofundamento da discussão na Rio-92 ocorrida no 

mesmo ano (BRITO, 2003; BENSUSAN, 2006; DIEGUES, 1994; MORSELLO, 2001; 

SCHERL, et al., 2006).  

 O V Congresso Mundial de Parques, realizado em 2003 em Durban (África do Sul) 

retomou a temática recomendando que as áreas para conservação não pudessem ser 

concebidas de forma isolada de seus contextos social, cultural e econômico e foi discutida 

também a importância e influência de temas como a globalização e boa governança nas 

áreas voltadas à proteção da natureza (SOUZA, 2013). 

Houve, de fato, um grande aumento do número e extensão de áreas protegidas ao longo 

do tempo no mundo e no Brasil. Contudo, elas não têm conseguido frear o permanente 

crescimento das taxas de perda de biodiversidade. Por isso, a 10ª Conferencia das Partes 

em Nagoya-Japão, 2010 (COP10) da CDB que ocorreu em 2010, em Nagoya-Japão, 

reafirmou a decisão da ONU de batizar a década de como a “Década da Biodiversidade 
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2011-2020” e estabeleceu algumas resoluções completas e assertivas no âmbito da 

conservação da biodiversidade, fazendo com que essa COP fosse considerada a mais bem 

sucedida da história (PRATES, IRVING, 2015). 

“COP 10 foi marcada pela adoção do Protocolo de Nagoya sobre 

Acesso a Recursos Genéticos e Repartição Justa e Equitativa dos 

Benefícios decorrentes da sua utilização, que estabelece regras e 

procedimentos para a implementação do terceiro objetivo da 

Convenção. Destacam-se as seguintes aprovações: o Plano Estratégico 

da CDB para o período 2011-2020, nesta incluídas as metas de Aichi 

para conter a perda de biodiversidade; a aprovação da necessidade de 

descrição das Ecological and Biological Sensitive Marine Areas – 

EBSAS; e, uma decisão sobre as atividades e indicadores para a 

implementação da Estratégia de Mobilização de Recursos, visando 

atingir as metas de Aichi.” (PRATES, IRVING, 2015). 

Dentre as resoluções, os países signatários da CDB aprovaram um Plano Estratégico para 

a atual década tendo como seu elemento-chave as 20 Metas de Aichi. Dentre essas metas 

destaca-se a meta 11 que trata especificadamente da necessidade da ampliação dos 

sistemas de áreas protegidas no mundo, considerando sua representatividade ecológica, 

governança e conectividade entre elas (PRATES, IRVING, 2015). 

Meta 11. Até 2020, que pelo menos 17% das áreas terrestres e de águas 

continentais, e pelo menos 10% das áreas costeiras e marinhas, 

especialmente áreas de particular importância para a biodiversidade e 

para os serviços ecossistêmicos, terão sido conservados por meio de 

sistemas de áreas protegidas, geridas de maneira efetiva e equitativa, 

ecologicamente representativas e satisfatoriamente interligadas e por 

outras medidas espaciais de conservação, e integradas em paisagens 

terrestres e marinhas mais amplas10. 

 

Por fim, o mais recente Congresso Mundial de Parques realizado em Sydney em 2014, 

além de trazer em sua descrição e como tema principal o slogan “Parks, People, Planet – 

Inspiring Solutions” (Parques, pessoas, planeta – inspirando soluções), trouxe também o 

viés econômico para a temática. Dentro da reunião houve um espaço destinado à 

discussão desse tipo de benefício e à relação custo-efetividade das áreas protegidas bem 

como aos novos modelos de gestão – como aqueles que combinam fundos públicos e 

privados (WPC, 2014).  

O documento final, que foi nomeado como “Promessa de Sydney”, definiu uma audaciosa 

agenda com recomendações para os diferentes atores sociais. Além dos governos, 

                                                            
10 Ver todas as 20 Metas de Aichi no site da CDB: <http://www.cbd.int/sp/targets/>.   
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também responsabilizaram ONGs, setor privado, academia e lideranças comunitárias e 

indígenas para atuarem a fim de firmar compromissos para a conservação (WPC, 2014). 

Diante dos objetivos globais de conservação expressos nas Metas de Aichi para 2020, a 

promessa de Sydney trouxe a importância da ampliação dos investimentos para a criação 

de novas áreas protegidas bem como de mecanismos e modelos de conexão entre aquelas 

já existentes (WPC, 2014). 

Nesse sentido que a Rede WWF Internacional anunciou trabalhar pela criação de 140 

milhões de hectares de novas áreas protegidas, além de investir mais de 500 dólares em 

fundos destinados à conservação e manejo. E o PNUD, nessa mesma direção, se 

comprometeu com pelo menos 100 milhões de dólares em apoio à gestão e governança 

dessas áreas em 50 países principalmente a partir do reconhecimento e proteção de 

territórios de populações tradicionais (como indígenas, quilombolas, extrativistas e etc...) 

(WWF, s/d; WPC, 2014). 

Ao longo desses 50 anos que se passaram com as seis edições dos Congressos Mundiais 

de Parques da UICN (de 1962 a 2014) foram observadas grandes transformações dos 

conceitos e fundamentos para ações sobre as áreas protegidas. Embora o movimento em 

prol da conservação da natureza tenha se desenvolvido e se modificado desde seu início 

no século XVII, foi a partir da década de 60 que a preservação ambiental passa a ser 

encarada como parte dos processos de desenvolvimento – questão que foi se aprimorando 

e se aprofundando com o passar dos anos e é possível enxerga-la nesse processo também 

ao observar os resultados e encaminhamentos das reuniões da UICN (SOUZA, 2013). 

Mesmo diante desse intenso e inconcluso debate, é inegável o crescimento exponencial da 

criação de áreas para a proteção da natureza no mundo. Mais de 30 milhões de 

quilômetros quadrados se tornaram protegidos nos últimos 50 anos e o número de áreas 

protegidas designadas e/ou reconhecidas por países dobrou a cada década nos últimos 20 

anos (Tabela 2.1). 

 É importante mencionar que o aumento desse número, especialmente nos últimos 10 

anos, não equivale necessariamente à criação de mais de 100.000 novas áreas protegidas. 

Muitas outras razões podem explicar esse crescimento, incluindo uma percepção mais 

ampla da definição do conceito, permitindo a consideração de mais critérios para defini-la 

como tal; um melhor reconhecimento por parte dos governos de certos tipos de áreas 
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protegidas (por exemplo, áreas comunitárias e privadas protegidas); a proteção de uma 

única geográfica sob designações múltiplas ou simplesmente novos países que relatam a 

totalidade da sua rede nacional de áreas protegidas (DEGUIGNET et al, 2014.) 

Tabela 2.1: Crescimento cumulativo de áreas protegidas desde 1962 

Ano Número de áreas Total de área protegida (km²) 

1962 9.214 2.400.000 

1972 16.394 4.100.000 

1982 27.794 8.800.000 

1992 48.388 12.300.000 

2003 102.102 18.800.000 

2014 209.429 32.868.673 

 

Fonte: Adaptado de DEGUIGNET et al, 2014. 

 

Gráfico 2.1: Evolução da rede de áreas terrestres e marinhas protegidas, em número de 

locais (barras verdes) e em área (km2, linha azul) desde o I Congresso Mundial do Parque 

em 1962. 

 

Fonte: DEGUIGNET et al, 2014. 

Entretanto, as áreas protegidas estratégia-chave para a conservação dos recursos 

biológicos, também são percebidas como promotoras de impactos negativos sobre 

populações locais – o que tem levantado o debate sobre a compatibilidade dos objetivos 

de desenvolvimento socioeconômico e ecológico (OLDEKOP et al., 2016). Debate esse 

que está não só, como visto, nas reuniões internacionais, mas também nos países, estados 

e municípios, transcendendo escalas geográficas independentemente do grau de 

desenvolvimento socioeconômico ou riqueza natural.  
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Oldekop et al., desenvolveram em 2016, uma meta-análise de 165 áreas protegidas 

usando 171 estudos publicados. Os cientistas avaliaram os objetivos de criação e como 

essas áreas afetam as populações locais, fundamentalmente, a relação entre os resultados 

socioeconômicos e de conservação das áreas protegidas. De acordo com o estudo, os 

resultados positivos, tanto socioeconômicos como de conservação, tiveram maior 

probabilidade de ocorrer quando as áreas protegidas adotaram regimes de co-manejo, 

deram poder de decisão aos habitantes locais e mantiveram os benefícios culturais e de 

sustento; apontaram que a proteção rigorosa (que procura excluir a interação 

antropogênica com o território) pode ser necessária em alguns casos, mas os resultados 

mostraram que os objetivos de desenvolvimento e de conservação podem ser sinérgicos. 

Eles também destacam que estratégias de co-gestão aumentam a probabilidade de 

maximizar o desempenho de ambos objetivos das áreas protegidas: conservação e 

desenvolvimento. 

Não isento de polêmicas ou contradições, há a emergência de um novo paradigma que 

caracteriza o conceito de áreas protegidas, que carrega consigo outras fundamentações 

teóricas, objetivos, percepções, mas também práticas de manejo, financiamento e gestão. 

Trata-se de um debate longe de ser finalizado, mas que possui algumas características 

típicas que são resumidas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2: Paradigmas contrastantes das áreas protegidas  

Tópico Como eram as áreas protegidas 

(paradigma clássico) 

Como estão se tornando as áreas 

protegidas  

(novo paradigma) 

Objetivos 

•Separadas para a conservação; 

•Criadas para a fauna silvestre e 

proteção da beleza cênica; 

•Administradas principalmente 

para os visitantes e turistas; 

• Avaliadas como wilderness; 

•Voltadas para a proteção estrita e 

somente. 

•Trabalham também com o social e, 

principalmente, para objetivos 

econômicos; 

• Criadas por razões científicas, 

conservacionistas, econômicas e 

culturais; 

• Dirigidas em parceria com as 

populações locais; 

•Valorizadas pela importância cultural 

da wilderness; 

• Abordam a restauração e reabilitação. 

Governança • Estado nação • Múltiplos parceiros 

Relação com o 

contexto mais 

amplo 

• Escassa relação, desenvolvidas e 

planejadas em separadas; 

• Ilhas de preservação. 

• Planejadas como parte de sistemas 

nacionais, regionais e internacionais; 

• Desenvolvidas como “redes” (áreas de 

proteção integral, em buffer, ligadas por 

corredores ecológicos). 

Percepções 

• Vistas, principalmente, como um 

patrimônio nacional intocável; 

• Vistas como representação da 

natureza em seu estado primário e 

de valor contemplativo; 

• Vistas apenas como uma 

preocupação nacional. 

• Vistas também como um recurso da 

comunidade; 

• Vistas também como uma 

preocupação internacional; 

• Vistas como estoques de recursos 

naturais 

• Vistas como oportunidade para 

compensação ambiental de grandes 

empreendimentos 

• Vistas como oportunidade de negócios 

(parcerias público-privadas). 

Técnicas de 

manejo 

• Dirigidas de forma reativa 

dentro de curto espaço de tempo; 

•Manejadas de forma tecnocrática 

e unilateral 

• Manejadas adaptativamente em 

perspectiva de longo prazo; 

• Gerenciadas com considerações 

políticas e sob a orientação de acordos 

multilaterais; 

• Compartilhado com outros tipos de 

atores (locais, empresariais, não 

governamentais). 

Finanças / 

recursos 

orçamentários 

• Paga pelo contribuinte – 

orçamento do Estado. 

• Paga a partir de muitas fontes – 

orçamentos mistos (editais, concessões, 

parcerias público/privadas, 

organizações não governamentais... 

etc). 

Competências 

de gestão 

• Geridas por cientistas e 

especialistas em recursos naturais 

• Geridas por indivíduos 

multiqualificados – equipes 

interdisciplinares 

Relação com 

as populações 

locais 

•Planejadas contra a permanência 

das populações tradicionais locais; 

•Estabelecidas, geridas e 

manejadas sem levar em conta 

opiniões locais. 

• Planejadas com, para e, em alguns 

casos, por habitantes locais; 

• Dirigidas para atender as necessidades 

da população local. 

Fonte: Adaptado de SOUZA, 2013; PHILLIPS, 2002. 
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Com efeito, são observadas mudanças reais na história da conservação da natureza no 

mundo e, como será visto mais a diante, não diferente no Brasil. Mudanças que indicam 

um rompimento do modelo clássico da natureza intocada para um novo paradigma da 

conservação do meio ambiente. O debate não é novo, mas começa a emergir com mais 

visibilidade e validade, originando novas formas de gestão e políticas públicas. 

Tal paradigma não é ainda nem homogêneo nem hegemônico, pois esbarra em legislações 

historicamente construídas a partir de certas bases teóricas e percepções, bem como em 

modelos de planejamento e gestão do território. A essência do impasse está justamente no 

enfrentamento entre os grupos que se preocupam com a conservação da natureza, mas que 

a enxergam sob perspectivas distintas. 

2.2 Preservação ambiental no Brasil: inspirações globais, estratégias locais 

Apesar de alguns registros históricos indicarem a criação de espaços protegidos para 

preservação de recursos naturais desde a época colonial, muitos dos instrumentos 

instituídos para tal proteção (tanto durante o período da metrópole portuguesa, quanto 

durante o governo Imperial), estavam voltados a um tipo de recurso natural específico e, 

muitas vezes, não possuíam área demarcada no território (MEDEIROS, 2006). 

Essa característica principal do conceito de “áreas protegidas” passou a ser considerada 

quando os recursos naturais começaram a apresentar seus primeiros sinais de exaustão - a 

devastação das matas pelo corte de madeira e o empobrecimento do solo pela agricultura. 

Assim, após o rápido declínio da produção de café (devido à exploração predatória que 

causou diminuição da produtividade e aumento de pragas) durante os primeiros cinquenta 

anos do século XIX, o Governo Imperial passou a enxergar a floresta como área a ser 

preservada para garantir recursos hídricos para a cidade. A partir de 1857, iniciaram-se as 

desapropriações e o reflorestamento da área devastada pelo cultivo do cafeeiro e, em 

1861, são criadas as “Florestas da Tijuca e das Paineiras” – as primeiras instituídas no 

território brasileiro (MEDEIROS, 2006).  

Contudo, o estabelecimento das áreas protegidas, entendidas como partes do território 

nacional com limites espaciais especificados, com objetivo de preservação e/ou 

conservação da natureza e instituídas pelo ou com o aval do Estado, foi verdadeiramente 
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iniciado juntamente com o período republicano se estendendo pelo século XX e adiante 

(IRVING, 2006). 

Após a Constituição Republicana Brasileira de 1934, em que proteger as belezas naturais 

tornou-se responsabilidade da União, estados e municípios, surgiram os principais 

instrumentos legais de proteção aos recursos naturais – formadores de um arcabouço 

jurídico que ampararia a criação posterior dos primeiros Parques Nacionais –, o Código 

Florestal (1934), o Código da Caça e da Pesca (1934), o Código de Águas (1934) e o 

Decreto de Proteção dos Animais (1934) (IRVING, 2006). 

O Código Florestal tornou-se o principal instrumento legal que apresentou bases jurídicas 

para a criação de espaços protegidos. Ele estabeleceu os critérios pra a proteção dos 

principais ecossistemas e inaugurou a “lógica da categorização”, a definição de áreas pra 

preservação em função de objetivos e finalidades da área criada. Essa lógica vai, mesmo 

diante de dinâmicas e contextos específicos, se perpetuar ao longo dos anos resultando na 

instituição de vários dispositivos legais para criação de tipologias distintas de áreas 

protegidas (MEDEIROS, 2006; IRVING, 2006). 

A criação dos parques nacionais brasileiros foi inaugurada com o estabelecimento, 1937, 

do Parque Nacional do Itatiaia. A partir de então outros foram criados com a gestão sob a 

responsabilidade do Serviço Florestal Federal, órgão vinculado ao Ministério da 

Agricultura. Somente em 1967 é criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF) – que se mantinha ainda vinculado ao Ministério da Agricultura – que se 

torna responsável pelo cumprimento do Código Florestal e toda legislação acerca dos 

recursos naturais, inclusive as áreas de proteção ambiental (MOURA, 2016). 

Inspirados no modelo de Parque Nacional dos EUA, entre 1959 e 1961 foram criados 

uma dezena de parques no Brasil. São exemplos: Parque Nacional de Aparatos da Serra 

(RS), Parque Nacional do Araguaia (TO), Parque Nacional de Brasília (DF), Parque 

Nacional de Monte Pascoal (BA) e Parque Nacional de Sete Cidades (PI). Com o viés de 

natureza intocável e beleza cênica, foram criados sem muita organização do manejo e 

gestão posterior (SANTILLI, 2005). 

Nas décadas de 1950 e 1960 as áreas de preservação da natureza criadas no Centro-Oeste 

brasileiro estiveram ligadas à transferência da capital e a política de abertura das estradas 

e integração do país. Contudo, se considerarmos o primeiro período da política ambiental 
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proposto por Cunha e Guerra (2003), durante 1930 e 1971, foram criadas 26 áreas de 

proteção, sendo 13 delas na Mata Atlântica, mostrando a importância desse ecossistema 

para o período em questão. 

Com a instauração do golpe militar em 1964 e o início da ditadura, houve uma forte 

repressão dos movimentos sociais no geral e uma consequente desmobilização da 

cidadania – refletindo também nas iniciativas conservacionistas. Não havia nesse modelo 

de governo instaurado espaço para diálogos sobre os impactos ambientais causados pelas 

grandes obras que o governo militar chamava de progresso, muito menos sobre as 

alternativas tecnológicas ou locacionais delas (SANTILLI, 2005). 

Conforme foi apresentado no Capítulo 1, o modelo desenvolvimentista atropelava não só 

a natureza (o reservatório de Itaipu, por exemplo, inundou o Parque Nacional de Sete 

Quedas acabando justamente com os saltos de Sete Quedas), como também já colocava 

em risco a sobrevivência física e cultural das populações tradicionais (indígenas, 

seringueiros, ribeirinhos, castanheiros e etc) que habitavam originalmente os espaços 

chamados pelos militares como “vazios demográficos” (SANTILLI, 2005). 

Ao longo da década de 80 (finalização do período ditatorial) as legislações possuíam um 

viés de orientação mais preservacionista, voltadas para a proteção de espécies e 

ecossistemas, sem um viés social incorporado. Essa abordagem socioambiental emerge 

principalmente nos anos 90 e 2000, a partir das articulações políticas do movimento 

socioambiental e do estabelecimento da CF/88 (SANTILLI, 2005). 

Com o aumento progressivo do entendimento social sobre a necessidade da criação de 

instrumentos e programas para a proteção dos recursos naturais, institui-se no Brasil um 

sistema de criação de áreas protegidas sem grandes preocupações de integração, 

originando um grupo de iniciativas pouco articuladas e redundantes. A consequência mais 

perversa foi sua precária gestão, com enorme desperdício de recursos e oportunidades 

(IRVING, 2006; MEDEIROS, 2006). 

Este cenário conformava a demanda por um sistema único que reunisse os procedimentos, 

formas e métodos para criação, implementação e gestão das áreas protegidas. Em 

resposta, instituiu-se o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) – trazendo uma grande contribuição para o equacionamento de parte do 

problema (MEDEIROS, 2006). 
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O resultado prático da construção de um aparato jurídico-político de um sistema de áreas 

protegidas no Brasil foi de uma configuração centrada em dois grupos de espaços 

destinados à preservação da natureza: as UC que fazem parte do SNUC e possuem 

território, dinâmicas de uso e gestão bem demarcados e também as áreas protegidas pelo 

Código Florestal (Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanentes – APP) para 

manutenção, sobretudo em territórios rurais, de funções ecológicas importantes no 

ecossistema em que se encontra,  

Outras áreas de importante contribuição para conservação como as Terras Indígenas e 

Quilombos e outras de reconhecimento internacional como as Reservas da Biosfera, 

Sítios Ramsar e Sítios do Patrimônio Natural Mundial, estiveram na periferia do debate – 

como será tratado mais detalhadamente a seguir (IRVING, 2006). 

Após diversas modificações e muito debate, nos quais alguns dos pontos mais polêmicos 

foram: existência das populações habitantes do território das áreas protegidas, a 

participação popular no processo de criação e gestão de UC e as indenizações para 

desapropriações, o texto legal final foi aprovado pelo Congresso na Lei nº 9.985 de 18 de 

Julho de 2000, regulamentando o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição 

Federal e conformando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o 

SNUC. O Brasil passa ter então, um sistema único onde ficam estabelecidos os critérios 

para a instituição e gestão de algumas das tipologias de áreas protegidas que antes 

estavam dispersas em inúmeros instrumentos legais (BRASIL, 2000; MEDEIROS, 2006). 

O SNUC institucionaliza a autonomia do Estado na criação de espaços territoriais 

especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual ou municipal, assim, esse 

nível de governo definido é que terá o poder para a gestão da unidade, inclusive seu 

zoneamento.  

Apesar de inspirado na ideologia preservacionista que orientava a criação dos Parques 

Nacionais para a proteção do “wilderness”, o modelo desenvolvido no Brasil que se 

consolida com o SNUC não se resumiu a uma cópia daquele dos EUA devido a 

necessidade de considerar a dimensão continental do Brasil, da preservação-conservação 

da natureza ser um instrumento geopolítico para o país e do estabelecimento da 

participação da sociedade civil nesse processo (IRVING, 2006). 
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Além de trazer para um âmbito nacional de políticas públicas um esforço de integração 

entre sociedade e natureza, o SNUC assegura em seu texto a democratização dos 

processos de criação, implementação e gestão das UC e ainda aponta no sentido de 

demonstrar a necessidade de articulação entre as políticas públicas de proteção à natureza 

e as políticas de desenvolvimento econômico e social (IRVING, 2010). 

Nele ficaram definidas 12 categorias de Unidades de Conservação para o Brasil, divididas 

em dois grupos: Unidades de Proteção Integral (Estação Ecológica; Reserva Biológica; 

Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre) e Unidades de Uso 

Sustentável (Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; 

Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural). Estas podem ter, de acordo com 

o SNUC, um conselho consultivo ou deliberativo e, no prazo de cinco anos a partir da 

data de sua criação, devem dispor de um Plano de Manejo que deve ficar disponível para 

consulta do público na sede da UC e no centro de documentação do órgão executor 

(BRASIL, 2000). 

Apesar a primeira UC criada nos moldes atuais ter sido implementada em 1937, com o 

estabelecimento do SNUC houve um aumento progressivo dessas áreas. O Gráfico 2.2 

apresenta a expansão das áreas de UC no Brasil, considerando os três níveis de governo, e 

destaca o crescimento das UCs no âmbito federal e estadual.  

Gráfico 2.2 – Área total (em hectares) de UCs no Brasil (federais, estaduais e municipais) 

por ano de criação, de 1999 a 2013, e área de UCs federais e estaduais no mesmo período. 

 

Fonte: PRATES, SOUSA, 2014.  
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É possível observar um salto significativo entre 2005 e 2006 em que a extensão das UCs 

no Brasil praticamente duplicou. Durante quase todo esse período o Ministério do Meio 

Ambiente estava sob a responsabilidade da Ministra Marina Silva – que esteve nesse 

cargo mais especificamente de 2003 a 2008. Ela fez parte da criação do movimento 

socioambiental no Brasil (ao lado de Chico Mendes) e já atuava desde 1990 nas instâncias 

parlamentares pela pauta ambiental. Outro pequeno salto nas UCs de âmbito federal pode 

ser observado no mapa entre 2008 e 2009 que pode estar associado a criação do ICMBio 

em 2007. 

Em um balanço de dez anos do SNUC (2000 a 2010) realizado por diversos 

pesquisadores para o MMA demonstra que nesse período houve a expansão de 120% da 

área toda de UCs. O sistema, além de instituir as diferentes categorias e tipologias, 

envolve na implementação os três níveis de governo o que contribui para o aumento das 

ações voltadas à conservação. Esses esforços colaboraram para que o Brasil tornasse o 

país responsável pela criação de 74% de todas as áreas destinadas à proteção da natureza 

no mundo entre 2003 e 2008 (SOUSA et al, 2011). 

Ao comparar o Gráfico 2.1 e o Gráfico 2.2 é possível observar alguma correlação, de fato 

na primeira década do século XXI há um grande salto na criação de áreas protegidas no 

mundo e o Brasil acompanha essa tendência global. 

Na Tabela 2.3 está disposta a situação das UC no Brasil em termos de quantidade e 

extensão de acordo com a escala de gestão e tipologia de uso (Tabela 2.3). Os dados 

apresentados abaixo estão em constante atualização e esses abaixo estão de acordo com a 

última atualização realizada em 1 de julho de 2018. 
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Tabela 2.3: Consolidado de Unidades de Conservação de acordo com uso e escala de 

gestão 

 

Fonte: CNUC, 2018. 

 

As UC de Uso Sustentável predominam no âmbito Federal e Estadual, sendo que as 

RPPNs estão em maior quantidade e as APAs predominam na extensão territorial. Já na 

categoria de Proteção Integral, os Parques prevalecem tanto em quantidade quanto em 

extensão territorial. 

Na escala municipal, há um maior número de UCs de Proteção Integral, mas as UCs de 

uso sustentável ocupam maior área. Com relação às tipologias, os Parques prevalecem 

tanto em número quanto em área e as APAs também, predominam dentre as UCs de uso 

sustentável municipais tanto em número quanto em área. 

Essas características da composição das UCs no Brasil remetem ao processo histórico de 

criação e a inspiração ao modelo preservacionista americano. Apesar de o SNUC ter 

concretizado uma lógica diversificada de tipologias de UC, de modo a adequar o sistema 

à dimensão continental, pluri-cultural e megadiversa do Brasil (IRVING, 2006), a 

quantidade de Parques (Nacionais/Estaduais e Municipais) chega a 60% do total do 

Proteção Integral Nº Área (km²) Nº Área (km²) Nº Área (km²) Nº Área (km²)

Estação Ecológica 31 74.302 62 47.507 5 40 98 121.849

Monumento Natural 5 115.405 29 906 16 151 50 116.461

Parque Nacional / Estadual / Municipal 74 268.212 209 94.229 142 651 425 363.092

Refúgio de Vida Silvestre 9 2.984 45 2.947 8 175 62 6.107

Reserva Biológica 31 42.668 24 13.488 8 51 63 56.207

Total Proteção Integral 150 503.571 369 159.077 179 1.068 698 663.716

Uso Sustentável Nº Área (km²) Nº Área (km²) Nº Área (km²) Nº Área (km²)

Floresta Nacional / Estadual / Municipal 67 178.187 39 135.857 0 0 160 314.044

Reserva Extrativista 66 134.833 28 19.845 0 0 94 154.677

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 2 1.026 32 111.251 5 171 39 112.447

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0

Área de Proteção Ambiental 37 897.088 190 339.418 99 56.930 326 1.293.435

Área de Relevante Interesse Ecológico 13 341 26 455 11 140 50 936

Reserva Particular do Patrimonio Natural 663 4.873 224 787 1 0 888 5.661

Total Uso Sustentável 848 1.216.348 539 607.613 116 57.240 1503 1.881.201

Total Geral 998 1.719.919 908 766.690 295 58.308 2201 2.544.917

Área Considerando Sobreposição Mapeada 998 1.713.973 908 760.387 295 58.243 2201 2.498.195

Tipo / Categoria
Esfera

EstadualFederal Municipal
Total
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número de UC de Proteção Integral e em termos de área, ultrapassam 50% da área total 

ocupada pelas UC dessa categoria mais restritiva. 

Nas UCs de Uso Sustentável há um maior número de RPPNs, mas correspondendo 

apenas a 0,3% da área total protegida. As APAs é que possuem uma expressão 

significativa no território protegido por UCs de US, representam em quantidade 20% do 

total, mas que correspondem a cerca de 60% da área total protegida. 

De acordo com Sousa et al. (2011), a implementação das APAs em ambientes terrestres 

nem sempre atinge os objetivos de conservação estabelecidos pois há uma dificuldade na 

gestão principalmente por conta da existência de muitas áreas privadas e da fragilidade e 

dificuldade do poder público de elaborar um zoneamento eficiente, capaz de ordenam os 

usos na área de abrangência da UC. 

Por outro lado, em ambientes marítimos a implementação dessa tipologia tem se 

mostrado bastante eficiente, nesse tipo de ecossistema não existem áreas privadas o que 

contribui para o desenvolvimento de um zoneamento adequado. A autora ressalta também 

que favorece a adoção de estratégias para recuperar estoques pesqueiros e ordenar e o 

turismo náutico (SOUSA et al, 2011). 

Mesmo diante das dificuldades na implementação das APAs, essa é a tipologia mais 

representativa do SNUC como um todo. Compreende uma área de 1.293.435 km² que 

corresponde a 52% do total do território protegido pelo SNUC (que é de 2.498.195km²) e 

depois das APAs vêm os Parques com 15% de representatividade no sistema 

Ressalta-se que na escala municipal, por exemplo, 99% do território protegido pelos 

municípios, na categoria de uso sustentável, é APAs. Na esfera estadual essa porcentagem 

vai cair a 55% e na federal vai subir a 74% do território protegido por uso sustentável é 

por meio de APA. 

A melhoria na implementação dessas unidades pode estar relacionada à elaboração e 

implementação do plano de manejo de maneira participativa, uma vez que se trata de uma 

tipologia onde no território a ser ordenado/organizado estão presentes diversos atores, que 

poderão inclusive representar os mais diferentes grupos sociais e, portanto, expressar as 

mais diversas territorialidades – configuração potencialmente conflituosa para a definição 

do zoneamento, que ordenará o território a partir de usos segundo características 

específicas. 
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Um exemplo nesse sentido é a APA Cairuçu, localizada no município de Paraty (Rio de 

Janeiro). Trata-se de uma APA que está sob a gestão do ICMBio (âmbito federal, 

portanto) e possui no seu território múltiplas territorialidades. Em resumo, são moradores 

na APA comunidades tradicionais caiçaras, quilombolas, indígenas, agricultores 

familiares e pescadores; o território possui um forte uso turístico e por isso há também o 

grupo de atores que são os veranistas (que possuem residência fixa, mas não moram nela) 

e os turistas.  

Criada em 1983 a APA foi ter seu conselho instituído quase 20 anos depois, em 2001, em 

seguida foi elaborado o primeiro plano de manejo que foi aprovado em 2005. Contudo, 

por ter sido elaborado sob um viés tecnocrático e pouco participativo, foi alvo de diversos 

processos de monitoria que demandavam sua revisão.  

Nesse ano, em 2018, após dois anos de reuniões e oficinas com os mais diversos atores do 

território foi aprovado o novo plano de manejo da unidade reconhecendo, respeitando e 

valorizando as territorialidades ali presentes – essas que foram claramente refletidas no 

seu zoneamento. São as zonas delimitadas no plano de manejo da APA Cairuçu de 2018: 

Zona de conservação, Zona de uso comunitário, Zona de produção rural, Zona 

populacional, Zona populacional caiçara, Zona populacional caiçara e residencial, Zona 

populacional residencial e turística, Zona populacional rural, Zona urbanizada, Zona de 

uso coletivo, Zona de infraestrutura, Zona de recuperação e adequação ambiental e Zona 

de sobreposição territorial (ICMBIO, 2018). 

Contudo, o caso da APA Cairuçu não é comum, pelo contrário, o estabelecimento de 

planos de manejo não é uma tarefa trivial, pois estabelece a organização e o ordenamento 

do território diante da complexidade das áreas protegidas brasileiras – que incluem 

extensão territorial, residentes tradicionais ou não, conflitos fundiários, diversidade 

biológica, multiplicidade de formações geológicas e de relevo, apenas para enunciar 

algumas – e da fragilidade da gestão pública no que tange recursos humanos e 

financeiros. 

De acordo com o SNUC, Art. 2º, XVII, o plano de manejo  

“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento 

e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 

gestão da unidade” (BRASIL, 2000). 
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Portanto é instrumento chave para a implementação da UC de fato, buscando cumprir os 

objetivos para os quais foi criada. Com efeito, o Plano de Manejo é uma etapa de um 

processo de planejamento contínuo da UC, mas é por meio dele que é possível executar 

ações, avalia-las e replaneja-las – o que apresenta a importância também de sua frequente 

atualização mediante o aporte de novos conhecimentos. 

Sousa et al (2011) ao analisar os 10 anos de implementação do SNUC, argumentam que o 

modelo de gestão das unidades é um dos mais importantes desafios a serem enfrentados 

no futuro pois para a efetiva implementação do SNUC é necessário ultrapassar o caráter 

administrativo que a gestão tem apresentado no sentido de assumir um caráter mais 

propositivo, de manejo do território e da conservação ambiental. 

De acordo com os dados do ICMBio, em novembro de 2015, das 313 UCs federais 

apenas 48% possuíam Plano de Manejo elaborado e somente 6% delas já haviam sido 

revisados/atualizados. Trata-se de uma situação preocupante e que merece especial 

atenção na medida em que reflete a dificuldade que é a implementação de uma UC na 

prática. 

O estabelecimento dos conselhos gestores das unidades também são um desafio 

importante a ser superado no processo de implementação das UCs. Também com o 

estabelecimento do SNUC essa passou a ser uma instância obrigatória a ser instituída na 

unidade para o seu funcionamento, o sistema prevê que deve ser um órgão participativo 

(com representantes dos órgãos públicos, organizações da sociedade civil, representantes 

das entidades privadas, população local e etc) e sua atribuição é justamente construir, 

monitorar e revisar o Plano de Manejo, desenvolver seu Regimento Interno e garantir um 

espaço de controle social e prestação de contas à sociedade sobre as atividades realizadas 

na UC. 

Comparado aos Planos de Manejo, o estabelecimento dos Conselhos tem sido mais 

positivo. Em 2015, das 320 UCs federais, 265 (83%) delas possuíam conselhos formados. 

Contudo, conforme apresentado no Capítulo 1 dessa pesquisa, a criação de um conselho 

não garante que ele seja participativo e mesmo quando há a presença dos diversos atores e 

representações sociais a participação pode assumir um caráter de maior ou menor 

concessão de poder para as tomadas de decisão. 
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Neiva et al (2013) em um estudo realizado para a WWF sobre participação no 

planejamento e manejo das UCs identificaram alguns fatores limitantes à participação: 

resiste uma “cultura organizacional nos órgãos ambientais, fortemente hierarquizada que 

dificulta processos participativos” que mesmo diante do avanço normativo para 

orientação da implantação desses processos não há uma internalização quanto ao papel do 

Estado e de seus servidores e por isso, frequentemente os agentes públicos não possuem 

capacitação para conduzi-los. Por fim, os autores afirmam ainda que as unidades tratam o 

planejamento participativo como algo secundário e além das exigências legais (NEIVA et 

al, 2013; MMA, 2015). 

Essas limitações são influenciadas e influenciam no formato como os Planos de Manejo e 

Conselhos (elementos fundamentais para implementação da unidade) são compreendidos 

e colocados em prática. 

Os Planos de Manejo, em sua maioria, são produzidos para atender uma exigência legal e 

burocrática e não como uma ferramenta para o planejamento e gestão de fato, de modo 

que muitos permanecem desatualizados. Sua elaboração é realizada por especialistas que 

produzem um texto final sofisticado e excessivamente técnico e totalmente inacessível 

para a comunidade externa à UC (MMA, 2015). 

Os conselhos por sua vez permanecem desequilibrados, não representativos, isolados no 

território e com funcionamento regular comprometido. Frequentemente a composição 

desses conselhos não reflete a realidade social na qual a UC está inserida, predominam-se 

grupos sociais mais esclarecidos, técnicos ou de grandes forças econômicas do território 

em detrimento, por exemplo, das populações residentes no entorno ou interior da unidade 

(MMA, 2015; IRVING, 2010, 2006). 

Os conselheiros muitas vezes não conhecem as reais potencialidades, funcionamento e 

limites da competência dos conselhos, o que diminui a capacidade de atuação, resolução 

de conflitos e tomada de decisões. Raramente há uma interação com conselhos de 

políticas correlatas (como comitês de bacia, conselhos municipais e etc), levando a um 

isolamento e enfraquecimento das atividades desenvolvidas na UC (MMA, 2015). 

E por fim, a irregularidade nas reuniões e a falta de recursos financeiros para a 

viabilização das reuniões e presença de todos os conselheiros também prejudica o seu 

efetivo funcionamento (MMA, 2015). 
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Há um avanço significativo no reconhecimento da importância e estabelecimento 

normativo e legal das instancias participativas, mas há uma recusa do Estado em coloca-

los em prática e, portanto de dialogar com os diversos atores que estão relacionados ao 

estabelecimento de uma UC, persistindo modelos de não-participação ou que se 

apresentam como concessões mínimas de poder (MMA, 2015). 

São desafios importantes e urgentes de serem superados a fim que as UCs possam de fato 

cumprir suas importantes funções. Infelizmente, apesar dos avanços da lei no sentido de 

normatização e formalização das unidades, não teve tanta influência da implementação 

delas. 

A melhoria desse processo de implementação das unidades está, de alguma maneira, 

condicionada a não priorização que essa agenda possui dentro do modelo de 

desenvolvimento brasileiro. A criação de áreas para proteção da natureza com territórios 

delimitados com regulações específicas de uso estão na contramão de um Estado que tem 

apostado como estratégia um perfil de país exportador de matérias primas sob o alto custo 

de exploração dos recursos naturais. 

Théry e Mello-Théry (2018) apresentam o Decreto nº 7154/2010 como um exemplo 

simbólico nesse sentido, pois autoriza “estudos de aproveitamentos de potenciais de 

energia hidráulica e sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica no interior 

de unidades de conservação” (BRASIL, 2010).  

Bernard, Pena e Araújo (2014) demonstram em sua pesquisa que houve modificações nos 

limites de 24 UCs de uso sustentável e 69 de proteção integral correspondendo cerca de 5 

milhões de hectares de florestas nativas.  Segundo os autores até antes do estabelecimento 

do SNUC poucas áreas eram alteradas, logo depois de sua instituição ocorreram várias 

modificações nos limites que foram positivas devido às reclassificações das unidades para 

a adequação no sistema e a partir de 2007 surgiram diversas alterações negativas – que 

corresponde a 74% das modificações do período analisado no artigo. 

Essas modificações tiveram como propósito a expansão da matriz energética e a 

regularização de assentamentos. Ocorridas principalmente no âmbito das UCs federais, é 

possível de fato observar no Gráfico 2.2, apesar da escala ampliada demais para esse 

detalhamento, um pequeno decréscimo da linha laranja a partir de 2008. 
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Nesse sentido, Théry e Mello-Théry (2018) vão afirmar “de um lado o Ministério do 

Meio Ambiente continua sua política de criação de áreas protegidas; de outro lado a 

presidência da república autoriza a destruição de ecossistemas brasileiros”. 

Há, portanto um descompasso, o Brasil de maneira geral ainda enxerga a política 

ambiental brasileira, e em especial aquelas de conservação, como um entrave ao 

desenvolvimento – pensamento com raízes históricas como demonstrado no Capítulo 

anterior.  

Medeiros et al (2011) vão afirmar que o papel das UCs não foi internalizado na economia 

brasileira e que parte dessa questão decorre da falta de clareza sobre o provimento real e 

potencial de bens e serviços para o desenvolvimento econômico e social do país. 

Medeiros et al (2011) coordenaram o desenvolvimento de um estudo sobre a contribuição 

das Unidades de Conservação brasileiras para a economia nacional
11

. Ao analisarem o 

impacto e o potencial econômico dos bens e serviços provisionados pelas UCs para 

economia e sociedade no Brasil (considerando produtos florestais, uso público, carbono, 

água e repartição de receitas tributárias) os autores apresentaram que as contribuições 

econômicas superam significativamente os recursos destinados à manutenção do SNUC 

pela administração pública. 

Para além da conservação da biodiversidade, objetivo primordial da criação das UCs, e 

dos recursos pesqueiros, para os quais técnicas de valoração ainda são bastante complexas 

e nem sempre possibilitam resultados adequados, o estudo apresentou dados relevantes 

sobre a contribuição das UC para economia nacional. 

A Figura 2.1 apresenta uma síntese dos principais resultados do estudo desenvolvido 

pelos pesquisadores. 

  

                                                            
11

 “É visando atender a essa demanda que o Centro para Monitoramento da Conservação Mundial do 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP-WCMC, na sigla em inglês) e o Ministério do 

Meio Ambiente, sob a coordenação técnica de pesquisadores da Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o apoio técnico de GIZ e do IPEA e o apoio 

financeiro do DEFRA, desenvolveram o estudo ‘Contribuição das unidades de conservação brasileiras para 

a economia nacional.’.” (MEDEIROS, et al, 2011). 
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Figura 2.1 – Síntese das análises do estudo “Contribuição das Unidades de Conservação 

para a Economia Nacional”  

 

Fonte: Medeiros et al (2011) 

Atualmente o SNUC protege 18,08% da área continental brasileira somando pouco mais 

de 1 milhão e meio de km², de área marinha a proteção chega a 26% com um total de 

959.307 km² (CNUC, 2018). 

A Tabela 2.4 apresenta a quantidade de km² protegidos por bioma e o quanto corresponde 

em porcentagem em cada um deles. 

  



 

113 

Tabela 2.4 – Total de Unidades de Conservação por bioma no Brasil 

Fonte: CNUC, 2018. 

Há uma clara predominância da Amazônia na quantidade das UC bem como na extensão 

territorial. Se confrontados esses dados com as Metas Nacionais de Biodiversidade (2011-

2020)
12

 – a Meta Nacional 11 do Objetivo Estratégico D estabelece a necessidade de 

proteção até 2020 pelo menos 30% da Amazônia, 17% de cada um dos demais biomas 

terrestres – observa-se que o Brasil está muito próximo de atingir a meta para o bioma 

Amazônico e atingiu cerca de 50% da meta nos biomas Caatinga, Cerrado e Mata 

Atlântica. Entretanto, a situação para o Pampa e Pantanal é bastante preocupante já que 

foi atingido apenas 18% e 29% da meta nacional respectivamente (MMA, 2017). 

Vale salientar que essas metas para a criação de UCs estabelecidas pela Comissão 

Nacional de Biodiversidade (CONABIO) em 2006, em resposta à Meta 1 do Plano 

Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas eram os 

mesmos 30% para o bioma amazônico e 10% para os outros biomas terrestres (SOUSA et 

al, 2011). Salienta-se a importância da postura ousada e propositiva do país no cenário 

global ao aumentar a meta para os outros biomas mesmo não tendo cumprido metas 

anteriores, o que pode demonstrar uma intencionalidade positiva no que diz respeito a 

conservação ambiental no Brasil. 

Mello-Théry (2017) apresenta que dentre as atividades realizadas ou planejadas pelo 

Ministério do Meio Ambiente na atualidade, estão como prioridades de maneira 

significativa a criação de unidades de conservação (mais de 600), o estabelecimento de 

mosaicos e corredores ecológicos (309), a recuperação de áreas degradadas (234), 

desenvolvimento de inventários (78) e de projetos de uso sustentável (75).  

No Mapa 2.2 é possível identificar as tendências das ações de acordo com a sua 

localização no território brasileiro.  

                                                            
12 As metas nacionais da biodiversidade fazem parte da internalização do Plano Estratégico 2011-2020, que 

estabelece 20 metas globais para a biodiversidades (Metas de Aichi). 

Área de UC 

considerando 

sobreposições 

Amazônia Caatinga Cerrado 
Mata 

Atlântica 
Pampa Pantanal 

Área 

(km²) 
% 

Área 

(km²) 
% 

Área 

(km²) 
% 

Área 

(km²) 
% 

Área 

(km²) 
% 

Área 

(km²) 
% 

Total de UC 

no bioma 
1.178.814 28 72.982 9 170.095 8 105.065 9 5.041 3 6.891 5 
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Por exemplo, projetos de gestão de bacias hidrográficas aparecem principalmente na 

bacia do Tocantins-Araguaia e na fronteira do Atlântico NE Ocidental com a do Parnaíba; 

as ações de planejamento na Amazônia, assim como ações relacionadas às Terras 

Indígenas e Quilombolas e à criação de Unidades de Conservação, que por sua vez, 

aparece forte no norte do cerrado; ações vinculadas à conexão de áreas protegidas como 

mosaicos e corredores ecológicos aparecem bastante dispersas por todo o território, mas 

com alguma concentração na região do arco do desmatamento na fronteira amazônica, no 

estado de São Paulo e Bahia; ações de recuperação estão muito presentes no centro-oeste 

e sudeste brasileiro onde estão o cerrado e a mata atlântica, que historicamente têm 

perdido sua cobertura florestal para dar lugar a outros usos dentro da lógica de 

desenvolvimento. 

Mapa 2.2 – Ações prioritárias para conservação da biodiversidade no Brasil 

 

Fonte: Mello-Théry, 2017. 
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Dentre essas ações prioritárias é possível afirmar, novamente, que o Brasil continua 

bastante alinhado com as diretrizes e demandas estabelecidas internacionalmente. A 

criação de novas áreas protegidas e de sistemas interligados entre as já existentes são 

aspectos demandados nas Metas de Aichi e que estão presentes naquilo que o MMA 

coloca como prioridade.  

Contudo, para que esse sistema – que tem crescido em números, em extensão territorial e 

em formas de ação – funcione de maneira satisfatória é imperativo que os recursos 

financeiros, especialmente o público, e humanos investidos sejam adequados à a 

necessidade, mas a realidade é inversa. A frequente falta de recursos faz com que as UCs 

operem com receitas muito abaixo das despesas necessárias para sua gestão efetiva 

ocasionando o impedimento do alcance dos objetivos pretendidos  (SOUSA et al, 2011; 

PADUA, 2011; GELUDA, SERRAO, LEMOS, 2014). 

Medeiros et al (2011) apresentaram uma comparação de investimento por hectare de área 

protegida para a conservação da natureza no Brasil e em outros países. O Gráfico 2.3 

apresenta esse resultado e mostra que mesmo em países com condições socioeconômicas 

similares ao Brasil ou piores investem, por hectare, de cinca a vinte e cinco vezes mais na 

manutenção dos seus sistemas. 

Gráfico 2.3 – Investimento por hectare de UC em diferentes países 

 

Fonte: MEDEIROS et al, 2011. 

 

De acordo com o MMA, o orçamento de 2017 executado para implantação de políticas 

públicas ambientais e manutenção dos órgãos vinculados ao ministério, foi de R$1.043,4 

milhão. O estudo "Pilares para a Sustentabilidade Financeira do Sistema Nacional de 
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Unidades de Conservação" realizado pelo Ministério em 2009, por exemplo, mostra que 

só para o SNUC funcionar de maneira satisfatória, seria necessário R$1.141 milhão, 

considerando custeios mínimos em proteção e gestão das UC federais na ordem de R$ 

531 milhões mais R$ 610 milhões em investimentos em infraestrutura e planejamento do 

sistema no âmbito federal.   

Há de fato uma disparidade muito grande entre o orçamento destinado ao MMA e àquele 

de outras pastas. Nesse âmbito, outras fontes de recurso são amplamente acessadas e 

utilizadas para a implantação e execução de políticas, planos e programas voltados para o 

meio ambiente. 

O baixo investimento nas UCs é histórico e, desde 1990 com a liberalização da economia 

e abertura nacional para o capital estrangeiro que, diante das dificuldades financeiras e 

estruturais dos órgãos ambientais, o Estado para a execução de todas as ações necessárias 

ao funcionamento e manutenção das UCs vem estabelecendo parcerias com organizações 

e instituições de apoio ao desenvolvimento como BID, BIRD, GEF, Comunidade 

Europeia, FAO-ONU, Banco Mundial, que passaram a garantir um aporte significativo à 

projetos de proteção a biodiversidade (IRVING, 2006). 

De acordo com o MMA, até dezembro de 2011 o Brasil estava participando da 

implementação de 233 acordos de cooperação bilateriais e multi-lateriais, sendo 22% 

deles em temas ambientais, seguido por 14% voltados para educação, 10% para a 

agricultura - todos os outros temas abaixo disso. Os principais países que mais fazem 

acordos com a temática do meio ambiente são: Alemanha, com o foco em conservação 

das florestas tropicais, energia renovável e eficiência energética; Espanha com o foco em 

meio ambiente, turismo, desenvolvimento profissional, agricultura; França que possui 

mais acordos com o Brasil na temática ligada à agricultura e meio ambiente e o Japão, 

mais orientado para acordos com meio ambiente e transportes e energia (BRASIL/MMA, 

2016). 

Aqui está também a influência direta da ação internacional sobre essa agenda, ou seja, 

ultrapassando as subjetividades e pressões diversas no campo da formulação de políticas e 

trazendo para o campo da “mise en place”.   

Outro fator crítico que está relacionado à falta de recursos financeiros, mas também com 

o dificuldade de implementação do manejo e gestão é carência também de recursos 
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humanos. O Gráfico 2.4 apresenta que a relação entre a extensão das áreas protegidas no 

Brasil e o número de funcionários alocados para trabalhar em sua gestão é uma das piores 

do mundo.  

Nos EUA essa relação é um funcionário para cada 2.125 hectares, na Argentina são 2.400 

hectares e na Austrália essa relação aumenta consideravelmente chegando a 7.104 

hectares por funcionário, contudo, no Brasil o dado dispara, são 18.600 hectares para cada 

funcionário trabalhando no campo das UCs.  

Gráfico 2.4 – Número de funcionários por hectares protegidos no Brasil e em outros 

países 

 

Fonte: MEDEIROS, et al 2011. 

Para agravar ainda mais esse quadro é importante salientar que as UCs enfrentam uma 

alta rotatividade nos gestores de unidade o que dificulta a o monitoramento e melhoria 

contínua dos processos desenvolvidos (GELUDA, SERRAO, LEMOS, 2014). 

De fato há uma extensa lista de obstáculos e barreiras que têm acarretado a diminuição da 

efetividade das UCs. São fatores que se relacionam entre si de forma “cíclica e 

retroalimentar”, ou seja, tornam-se causas e consequência um dos outros (GELUDA, 

SERRAO, LEMOS, 2014). 

A Figura 2.2 esquematiza essa dinâmica, provavelmente uma melhoria no recurso 

financeiro da unidade poderia solucionar parte dos problemas e demandas (não todas), 

tanto na gestão quanto no aparelhamento da unidade. Por outro lado, uma melhoria no 

modelo de gestão poderia acarretar, por exemplo, na captação e uso adequado dos 

recursos financeiros. E ainda, com o investimento na estrutura, melhorando condições de 

infraestrutura, equipamentos, custos correntes, de pessoal e trabalho e regularizando os 
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processos fundiários não há dúvidas de que haveria uma consequente melhora nos 

modelos de gestão.  

Figura 2.2 – Árvore de problemas da efetividade das Unidades de Conservação 

 

Fonte: GELUDA, SERRAO, LEMOS, 2014 

Conforme apresentado na Figura 2.2 há também um problema, que é histórico e que 

ocupa um passivo financeiro significativo para as UCs e uma questão importante e que 

interfere significativamente na realidade prática do manejo e gestão é a questão da 

regularização fundiária e dos territórios sobrepostos.  

Mas é importante destacar que a situação está para além da capacidade dos servidores dos 

órgãos ambientais. Neto (2018) afirma que  

“Há um descolamento entre o aparato regulatório da propriedade 

imobiliária e a realidade encontrada em campo pelos gestores de 

unidades de conservação. Um grande número de situações revela um 

histórico descontrole do Estado sobre terras públicas, que ficam sujeitas 

à superposição de registros de propriedades particulares.” 

Com certeza a falta de recursos financeiros é um fator muito importante e que limita as 

ações do Estado para a regularização fundiária das UCs, mas a problemática é muito 

complexa e ultrapassa a capacidade dos servidores dos órgãos ambientais que acabam 

ficando sujeitos “a conflitos nas atividades de campo e a um estado de incompreensão, 

desestímulo e impotência para perseguir a finalidade da conservação, diante da 

complexidade jurídica e da ausência de políticas efetivas de regularização fundiária” 

(NETO, 2018). 

O fato é que desde as primeiras unidades estabelecidas pelo Estado, os processos de 

criação e implementação têm colocado em conflito diversas territorialidades que se 
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apresentam no território das mais variadas formas e pertencentes as mais variadas 

culturas. 

O debate das populações tradicionais previamente residentes em territórios que se 

tornaram áreas de preservação ambiental foi reconhecido internacionalmente na medida 

em que o paradigma clássico das áreas protegidas ao ser posto em prática se deparou com 

a realidade complexa dos múltiplos atores do território. Essa realidade tem sido 

vivenciada, sobretudo nos países da América Latina em que a “modernidade” chegou 

mais tardiamente e os “vazios demográficos” mostraram-se na verdade ocupados 

historicamente por comunidades com modos de vida singulares. 

Esse debate, assim como os outros obstáculos levantados no presente tópico, está 

relacionado ao modelo de gestão estabelecido nessas unidades. Trata-se de um modelo 

muito mais próximo ao paradigma clássico de áreas protegidas, associado à cultura 

burocrata e patrimonialista do setor público brasileiro (GELUDA, SERRAO, LEMOS, 

2014). A prática da gestão apresenta-se como um desafio para os gestores públicos, o 

avanço normativo e legal foi importante, mas “não foi capaz de afastar ou reduzir as 

ameaças contra as unidades de conservação, que estão se multiplicando, diversificando e 

agravando.” (PADUA, 2011).  

Portanto é preciso reconhecer as realidades das áreas protegidas no Brasil, a fragilidade 

da gestão frente aos obstáculos vivenciados em sua implementação, a potencialidade dos 

marcos legal e normativo e da ampliação da quantidade e extensão territorial das unidades 

de conservação e a importância que essas áreas têm para a preservação da biodiversidade, 

manutenção dos ecossistemas e na provisão de serviços ambientais. 

2.3 Áreas protegidas e o dilema dos territórios sobrepostos no Brasil 

Conforme apresentado, o estabelecimento das UC vem sendo a principal estratégia de 

intervenção do Estado no território sob a sua jurisdição para a preservação e manutenção 

da diversidade biológica frente à degradação ambiental (HEIDRICH, 2009; MEDEIROS, 

2006; IRVING, 2010; BENSUSAN, 2006).  

A seleção, implantação e gestão das UC estão baseadas em critérios ecológicos e 

econômicos que não têm garantido necessariamente os resultados esperados na 

conservação. Esse processo acaba gerando uma crise e sua administração “faz parte do 

domínio das instituições e da prática política” (MORSELLO, 1999; FERREIRA, 2004).  
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Essa configuração tem exigido uma atenção especial e atraído para a arena pública de 

tomada de decisão não só formuladores de políticas públicas, mas também aqueles 

responsáveis por sua implementação no campo e aos atores impactados por esse processo, 

além de cientistas e pesquisadores (FERREIRA, 2004). 

A delimitação da UC coloca em conflito a demanda social pela preservação ambiental 

com a ocupação e/ou usos preexistentes no espaço, de origens tradicionais na maior parte 

das vezes (HEIDRICH, 2009). É estabelecida uma disputa territorial, onde diferentes 

atores com seus interesses conflitantes disputam o controle dos recursos naturais e as 

possibilidades de uso do meio ambiente em comum (CARVALHO, SCOTTO, 1995; 

RAIMUNDO, MELLO-THÉRY, 2013). 

No que diz respeito aos conflitos, há duas possibilidades de abordagem de acordo com as 

teorias que se dedicam a explica-los. Uma delas compreende que os conflitos são próprios 

de qualquer sistema social, pois a sociedade é heterogênea e os interesses dos atores sobre 

as coisas serão necessariamente opostos e confrontados em algum momento, nesse 

entendimento não há a possibilidade de resolução definitiva, o consenso e os acordos são 

uma circunstância momentânea para que mudanças sejam efetuadas até que surjam outros 

conflitos e assim sucessivamente (KNIGHT, 2000; FERREIRA, 2005; SIMÕES, 2015).  

De outro lado encontram-se autores que compreendem o conflito como passíveis de 

solução, uma vez que se tratam apenas de um distúrbio na ordem social e ao surgirem 

demandam esforços de múltiplos atores “para o desenvolvimento de estratégias para 

transformá-los e mitigá-los” (FERREIRA, 2004). 

Nesse trabalho a compreensão do conflito está ligada a qualidade de mudança, situações 

em que diferentes grupos sociais, a partir de compreensões diferenciadas que são 

historicamente estabelecidas, disputam a mesma coisa. Nesse processo decisões deverão 

ser tomadas e acordos e consensos deverão ser estabelecidos até que novos conflitos 

surjam, seja sob o mesmo objeto, pois as percepções dos atores se alteram ao longo do 

tempo, ou mesmo por outro. 

Ou seja, processos de T-D-R são frequentemente conflituosos, o estabelecimento de 

políticas ambientais sobre os territórios também.  
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Raimundo e Mello-Théry (2011) vão argumentar que o “entendimento do território e dos 

conflitos ambientais no patrimônio natural permite um bom diagnóstico para a análise dos 

problemas, entraves e desafios de uma dada área”. 

Carvalho e Scotto (1997) definem os conflitos socioambientais como aqueles que 

expressam uma relação de tensão entre interesses coletivos e interesses privados e tem a 

natureza como objeto central. Frequentemente se desenvolvem a partir da disputa pelo 

controle, uso ou apropriação dos recursos naturais e coletivos que são construídos a partir 

de diferentes percepções sociais e políticas dos atores envolvidos.  

Uma vez que se refere às relações entre os atores sociais e a forma heterogênea pela qual 

eles se relacionam com o espaço, a ideia de conflito será inerente à discussão das áreas 

protegidas pela abordagem territorial – elementos fundamentais dessa pesquisa.  

A situação conflitosa e recorrente na implementação e gestão das áreas protegidas no 

Brasil é o que será chamado aqui de dilema dos territórios sobrepostos. 

Simões (2015) vai conceituar territórios sobrepostos como quando  

 “áreas habitadas por grupos sociais portadores do estatuto jurídico de 

tradicionais constituem historicamente espaços socioculturais legítimos 

de uso e ocupação, quase sempre anteriormente à criação das UC, sobre 

os quais foram legalmente definidas áreas para conservação da natureza. 

Independentemente da época de criação da UC ou da instalação da 

ocupação humana, considera-se que ambos os territórios estão 

sobrepostos e, perante a legislação socioambiental, apresentam igual 

importância enquanto perspectiva legal de direitos: destinam-se 

respectivamente à manutenção da diversidade biológica e da diversidade 

sociocultural.” (SIMÕES, 2015, p.51). 

Sob o viés das políticas públicas trata-se da sobreposição dos “territórios como direito” e 

dos “territórios como regulação” sob os quais são estabelecidas políticas com estratégias 

intervenção e estruturas de execução que lhes são próprias e que vão configurar um 

cenário de alta conflituosidade.  

O grupo social envolvido com o território possui mais do que a posse de uma área, como 

já explanado, possui relações com aquele meio e paisagem e, a partir dessas relações, 

exprimirá no espaço uma infinidade de mitos, ritos, sacralizações e etc, bem como por 

meio de seu trabalho e técnica exprimirá suas formas de apropriação e exploração desse 

espaço marcando-o com a sua cultura (COSTA, 1995). 
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A territorialidade se desenvolve na relação sociedade-natureza como relações de poder 

assimétricas ou dissimétricas uma vez que são vividas, dinâmicas e multiescalares 

podendo ter um caráter permanente ou transitório. Não há, portanto, apenas uma 

territorialidade, mas várias e a partir delas é possível compreender as manifestações de 

revoltas e protestos que se desenvolvem nos territórios – cuja gênese está nas relações 

assimétricas que se tornaram insuportáveis (RAFFESTIN, 1977). 

A existência de múltiplas territorialidades não é, em princípio, uma condição de conflito, 

esse se desenvolve na medida em que elas coincidem sobre o mesmo objeto, uso ou à 

potencialidade do uso. Coincidência que não se dá em uma manifestação geográfica com 

limites marcados por linhas rígidas, mas em zonas de espaços representados, vividos e 

seus usos (HEIDRICH, 2009). 

Então se as conflitualidades podem ocorrer nas áreas de implantação de novas 

territorialidades, a instituição das UCs é um exemplo claro (HEIDRICH, 2009). A 

definição de áreas para preservação ambiental (principalmente aquelas de proteção 

integral) tem configurado um cenário de conflito de territorialidades que se explicita por 

meio da demarcação de limites e pela determinação de restrições ou impedimento de uso 

da terra (HEIDRICH, 2009).  

Esse processo tem sido conduzido, em sua maioria, a partir de uma lógica centralizada, 

normativa e tecnocrática onde os sujeitos impactados são tratados como público-alvo 

como se não tivessem interesses e projetos próprios. Isto é, ele não se desenvolve a partir 

de uma interpretação realista do contexto socioeconômico de uma área com potencial 

para a conservação da biodiversidade (IRVING, 2014). 

“Propostas de conservação formuladas em gabinetes fechados, debatidas 

e referendadas em fóruns internacionais, no momento de serem 

implementadas, foram altamente politizadas, mobilizando diversos 

atores em torno de diversas arenas; outros tiveram que rever posições e 

conceitos e, principalmente os moradores, em sua maioria sem uma 

prévia experiência importante de participação política, foram repentina e 

inusitadamente lançados a uma situação de ator.” (FERREIRA, 2004). 

Mesmo que em alguns casos tais argumentos preservacionistas sejam essenciais e 

algumas áreas tenham realmente a necessidade de um nível de proteção mais elevado, não 

se pode desconsiderar que essa região possua relações complexas e uma dinâmica 

socioeconômica, cultural e política. Uma vez impostas de forma não democrática, essas 

áreas são vistas pela população local como um entrave ao seu crescimento e um 
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enfrentamento sobre seu direito de sobreviver (pois impedem ou dificultam a sua 

produção e reprodução cotidiana). 

Ou seja, apesar de ser uma estratégia reconhecida e consolidada no mundo, a definição 

dessas áreas de conservação da biodiversidade permanece repleta de conflitos decorrentes 

da sobreposição das diversas territorialidades, que são reflexos das relações de poder 

expressas nesses territórios em disputa. 

A superação da herança do pensamento de preservação dos recursos naturais estrito, sem 

a presença humana que retirou populações tradicionais, que haviam mantidos preservados 

importantes remanescentes florestais, para a criação de uma unidade de conservação com 

esse objetivo marcou a história das áreas protegidas no Brasil e no mundo e ainda, apesar 

de alguns avanços importantes, continua sendo um desafio (FERREIRA, 2014). 

A categoria conceitual populações tradicionais suscita assim como outros conceitos 

apresentados nessa pesquisa uma série de debates, pesquisas e análises que se 

desenvolvem nas mais diversas áreas do conhecimento (antropologia, sociologia, 

psicologia, geografia, história...) e sob todos os pontos de vista (de identidade, político, 

jurídico, administrativo e de luta social).  

Alguns pesquisadores partem da premissa de que esses grupos sociais que residem em 

UC, principalmente aqueles que têm estatuto jurídico de tradicionais, desenvolveram 

historicamente um modo de produzir compatível à preservação da biodiversidade e uma 

organização social potencialmente conservacionista (DIEGUES, 2004; FERREIRA, 

2004).  

Diegues e Arruda (2001) vão argumentar que as sociedades tradicionais caracterizam-se 

pela: relação de simbiose do seu modo de vida com a natureza resultado do conhecimento 

aprofundado do funcionamento dos ciclos naturais para a elaboração de estratégias de uso 

e manejo; tais conhecimentos são passados oralmente de geração em geração; possuem 

uma mesma noção de território e um histórico de ocupação que vêm de várias gerações – 

mesmo que alguns membros tenham se deslocado para centros urbanos; reduzida 

acumulação de capital e forte presença das atividades de subsistência – “ainda que a 

produção de mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma 

relação com o mercado”; predominância da unidade familiar ou comunal para exercício 

das atividades econômicas, sociais e culturais; pela importância dada aos símbolos, mitos 
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e rituais; pela utilização de tecnologias mais simples e de baixo impacto ambiental; “pelo 

fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros urbanos e 

pela auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta 

das outras” (DIEGUES, ARRUDA, 2001). 

Essas premissas foram publicadas pelo MMA em 2001 e influenciou fortemente a 

orientação institucional do órgão ambiental para o tratamento das questões a respeito das 

áreas protegidas em relação às populações tradicionais (SIMÕES, 2015). 

Outro grupo de pesquisadores, sobretudo cientistas sociais, aponta uma aproximação 

dessa primeira abordagem com o “mito do bom selvagem”, naturalizando os sujeitos 

sociais e entendendo a cultura de forma estática e por isso limitada. Isso porque são 

definições que apresentam certa rigidez simplificadora que dificulta a análise dessas 

sociedades e culturas como grupos sociais dinâmicos e em permanente transformação 

(SIMÕES, 2015; FERREIRA, 2004; 2005). Ferreira (2004) ainda afirma que esse 

entendimento é politicamente excludente, pois restringe o direito a um grupo específico 

de residentes de áreas protegidas (FERREIRA, 2004). 

Vianna (1998, 2008) desenvolveu uma rica pesquisa em que analisa justamente a 

utilização do termo populações tradicionais em que passa de invisível a protagonista na 

arena política perpassando por toda história da conformação do aparato normativo 

socioambiental no Brasil e que se materializa em desafios importantes no campo.  

Apesar de não haver um consenso na utilização dos termos de sua definição e no detalhe 

das características, o fato que é que essa categoria fundamenta a legislação nacional sobre 

as áreas protegidas no Brasil. Simões (2015) ainda vai salientar que foi justamente a 

proposição de uma definição específica e o debate que para isso foi suscitado que 

motivou a viabilização de adoção de medidas administrativas para a gestão de conflitos 

envolvendo tais populações residentes em UC de Proteção Integral. 

E, de alguma maneira, há uma ideia comum que perpassa ambos os entendimentos que é 

de que essas populações estão frequentemente dispostas a negociações em prol da 

conservação ambiental em troca da permanecia e controle do território. 

Vianna (1998, 2008) vai afirmar que a busca para o equacionamento dos conflitos 

gerados na gestão das áreas protegidas deve ser norteado pela consolidação de práticas 

democráticas. Simões (2015) contudo argumenta que 
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“De fato, contemporaneamente, os gestores se utilizam de ferramentas 

de participação na rotina de gestão das UC – como Conselhos 

Consultivos e outros fóruns de debates, oficialmente criados para 

construir e legitimar encaminhamentos compartilhados – que 

potencialmente são orientadores das práticas democráticas, mas nem 

sempre propiciam os melhores resultados; muitas vezes a cristalização 

de posicionamentos antagônicos entre as partes diretamente interessadas 

tem dificultado o entendimento sobre a necessidade das ações de 

proteção de ecossistemas importantes e/ou ameaçados, além de impedir 

que os grupos sociais locais sejam os principais parceiros e beneficiários 

da conservação da biodiversidade” (SIMOES, 2015). 

De certo modo tais dificuldades podem estar relacionadas a um padrão de ação histórico 

da política de conservação adotado no Brasil que foi resultado de um processo 

tecnocrático e autoritário em que os tomadores de decisão não consideraram a 

possibilidade de reivindicação da conservação de remanescentes florestais de uma forma 

específica pelas comunidades residentes justamente nos territórios de seu estabelecimento 

(FERREIRA, 2004).   

Em um levantamento realizado pelo Ministério Público Federal em 2012, das 312 UC 

federais existentes na época, 139 (45%) correspondiam às UC de Proteção Integral e 173 

(55%) às UC de Uso Sustentável. A assessoria pericial da 4ª CCR do MPF analisou uma 

amostra de 133 UC e constatou a presença de povos e comunidades tradicionais em 37%: 

entre estas, 23% eram UC de Uso Sustentável e 14% eram UC de Proteção Integral 

(MPF, 2014). Esses números já demonstram que se trata de um cenário bastante 

complexo, entretanto, se consideradas as UC estaduais e municipais, bem como a criação 

de novas unidades e a demarcação dos territórios tradicionais (processos que estão em 

contínua modificação e crescimento) esses números devem aumentar consideravelmente. 

No Brasil o debate acerca das políticas e práticas de gestão adequadas para lidar com a 

presença e permanência dessas populações no interior de UCs, sobretudo as de proteção 

integral, é constantemente alimentado na academia e refletido em algumas ações 

empreendidas pelos governos.  

Analisar a partir de uma perspectiva histórica as estratégias e políticas adotadas para 

gestão das áreas protegidas é importante para entender as configurações atuais e os 

conflitos territoriais resultantes desse processo e expressos no contexto de um país em 

desenvolvimento, abundante em recursos naturais e biodiversidade, “sujeito à pressão de 

suas próprias demandas para inserção no cenário global e à dinâmica do panorama 

internacional” (em termos de movimentos e acordos ratificados) e com altos índices de 
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desigualdade social e carência e/ou fragilidade de políticas sociais para desenvolvimento 

das populações mais pobres (IRVING, 2006). 

Esse dilema remonta aos primeiros anos da política ambiental do Brasil, alguns conflitos 

foram gerados a partir da criação dos primeiros parques nacionais durante o período de 

“Construção de uma base de regulação” e outros muitos durante o de “Intervencionismo 

do estado e crise ecológica global” onde a criação das unidades de conservação adquiriu 

um caráter geopolítico de controle do território nacional uma vez que o país estava em 

plena ditadura civil-militar, 

Ao estabelecer uma nova configuração territorial com a criação de áreas para proteção da 

natureza, quanto mais autoritário é o estado, mais ele subestimará o fato de esse território 

possuir relações de dominação e apropriação anteriores. E essas, por sua vez, na medida 

em que foram subestimadas, farão a resistência a essa estratégia estatal.  

Mas é a partir do terceiro período classificado por Cunha e Guerra (2003) como a 

“Democratização e descentralização decisória” que esses conflitos se tornam ainda mais 

consolidados. A questão da presença humana em espaços protegidos vai ocupar, como 

apresentado, as pautas das discussões internacionais e das brasileiras também. Em um 

contexto mais democrático e mais aberto a possibilidades de participação, essa agenda vai 

se amplia, mas não isenta de contradições e negociações. 

O próprio histórico de tramitação do SNUC foi permeado por divergências entre as 

concepções mais preservacionistas e as socioambientalistas. A primeira versão do texto 

foi desenvolvida pela Fundação Pró-Natureza (Funatura), por encomenda do extinto 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), aprovada pelo Conama e 

encaminhada pelo então presidente Fernando Collor ao Congresso Nacional em 1992. Ela 

continha um viés claramente preservacionista, que propunha um modelo de unidade de 

conservação preocupado unicamente com a perda da biodiversidade e o valor das espécies 

de fauna e flora e ecossistemas, e centrado em uma ideia de que a presença humana era 

uma ameaça (SANTILLI, 2005). 

Apesar das resistências que afirmavam que as Reservas Extrativistas e as Áreas de 

Proteção Ambiental (APAs) não eram um instrumento de conservação e sim de reforma 

agrária e zoneamento, respectivamente, ambas as categorias foram incluídas no sistema. 

Entretanto, o projeto original não previa possibilidades de participação da população nos 
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processos de criação e gestão das UC ou mesmo de consulta às comunidades locais, 

privilegiava a ação do Estado na definição, criação e gestão (SANTILLI, 2005). 

Em 1994 foi apresentada a primeira proposta de substitutivo com diversas alterações do 

texto original, mas com a principal ideia de incluir uma perspectiva socioambiental, na 

defesa de que sob esse viés a UC pode ser um fator de desenvolvimento local e regional e 

de situar a sua criação e gestão em um processo mais amplo de promoção social e 

econômica das comunidades envolvidas (SANTILLI, 2005). 

No ano seguinte, com a troca da relatoria do projeto de lei, novas mudanças são 

incorporadas no texto. Dentre as principais estava a inclusão de três categorias de UC: 

Reserva Produtora de Água, Reserva Ecológico-Cultural e Reserva Ecológica Integrada, 

todas de uso sustentável (GABEIRA, 1996). 

A reserva produtora de água era prevista para ser de domínio público com o objetivo de 

garantir a preservação de locais com nascentes para fornecimento de água potável para a 

população (GABEIRA, 1996). 

A reserva ecológico-cultural foi uma proposta idealizada pelo Núcleo de Apoio à 

Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas Úmidas Brasileiras, coordenado pelo 

professor Dr. Antônio Carlos Diegues na Universidade de São Paulo. Com o objetivo de 

preservar regiões de importância ambiental, com presença de populações residentes, cuja 

existência baseia-se na exploração sustentável dos recursos naturais. Essa categoria vai 

torna-se o que hoje é a RDS (GABEIRA, 1996; SANTILLI, 2005). 

A reserva ecológica integrada era definida no texto do substitutivo pela gestão integrada 

de áreas e unidades de conservação com diferentes objetivos e manejo de modo a garantir 

a preservação da biodiversidade e da sociodiversidade em um contexto mais amplo com 

vistas ao desenvolvimento sustentável. Contudo, a reserva ecológica integrada não foi 

mantida no texto final da lei, mas a instituição do Mosaico no art. 26 no texto final 

mantém no sistema o mesmo propósito (GABEIRA, 1996; SANTILLI, 2005). 

Além das possibilidades de categorias de unidades de conservação, o processo de 

discussão do substituto e tramitação do SNUC revelou alguns pontos fundamentais da 

divergência conceitual e estratégica entre os preservacionistas e os conservacionistas ou 

socioambientalistas. As contribuições no processo se deram principalmente no sentido de 

incluir as comunidades tradicionais nesse sistema de áreas protegidas para a conservação 
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da natureza, mas não só, também de incentivar outros atores como as ONGs, os 

proprietários particulares e as iniciativas privadas para contribuir na criação e manejo. 

A composição final do texto legal também foi além de uma concepção de conservação a 

partir de um conjunto de unidades representativas de diferentes habitats e ecossistemas, 

sendo cada uma um fim em si mesma, apresentou um entendimento de sistema, parte de 

um ordenamento territorial de âmbito, ao menos, regional. Nele, cada parte tem sua 

função e contribui para o resultado geral que é o que mais importa. Trata-se de um 

sistema de administração pública não exclusivamente governamental, de instrumentos de 

gestão e com objetivos inclusive globais (MARETTI, 2004). 

Santilli (2005) vai argumentar que os quase 10 anos de negociações, ajustes, pressões e 

acordos, fez com que o SNUC materializasse em seu texto uma síntese socioambiental, 

privilegiando a interface entre a biodiversidade e a sociodiversidade e que o conceito de 

bem socioambiental estivesse presente e consolidado ao longo de toda a lei (SANTILLI, 

2005).  

Entretanto, acredita-se que essa interface vai aparecer principalmente na instituição das 

Reservas Extrativistas (RESEX) e nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

que, mesmo com suas importantes características não foram suficientes para abranger 

toda a complexidade socioambiental brasileira como será apresentado a seguir. 

As RESEX não surgiram com a criação do SNUC, elas têm origem no contexto de luta do 

movimento dos seringueiros no Acre pela reforma agrária na garantia do direito a 

continuarem a desenvolver o extrativismo (da castanha e borracha principalmente) de 

forma sustentável na floresta amazônica. A proposta da RESEX foi formulada 

incialmente como uma alternativa aos projetos de colonização do INCRA, com a ideia 

justamente de convergir reforma agrária e meio ambiente (SANTILLI, 2005). 

Foram inseridas como instrumento da PNMA e regulamentadas pelo Decreto nº 

98.897/90 prevendo-as como bens de domínio público com uso concedido as populações 

extrativistas mediante contrato de concessão de direito real de uso, sendo necessária a 

elaboração de um plano de utilização aprovado pelo Ibama (SANTILLI, 2005). 

O SNUC manteve o domínio público já presente no decreto, com uso concedido às 

comunidades tradicionais extrativistas por meio de contrato e, assim como todas as outras 
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UCs, para a implantação das RESEX ficou obrigatória à elaboração de um Plano de 

Manejo. 

Mesmo concebida no contexto amazônico do movimento dos seringueiros, atualmente 

existem reservas extrativistas por todo o país, em outros biomas e para abrigar outras 

populações tradicionais. Houve uma grande expansão das RESEX principalmente nas 

regiões costeiras e marinhas, que foram chamadas de “Segunda Geração de RESEX”, 

pois passaram a se estabelecer em um contexto ecossistêmico e político distinto daquelas 

primeiras reservas estabelecidas na região amazônica (SANTOS, 2014). 

Atualmente as grandes forças opressoras que os extrativistas costeiros e marinhos têm 

enfrentado na atualidade são os avanços da atividade petrolífera que impactam não 

somente com os potenciais acidentes de derramamento de petróleo, mas com a circulação 

de embarcações, a alteração do ambiente marinho, a instalação de dutos, dentre outros. A 

outra pressão é o turismo desordenado e a especulação imobiliária que, em alguns casos 

fazem com que as comunidades extrativistas tenham seus locais invadidos ou os acessos 

às principais áreas de pesca fechados (SANTOS, 2014). 

As Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) conforme apresentado, 

diferentemente das RESEX que partiram de mobilizações sociais, foram formuladas a 

partir de argumentos técnicos de biólogos, coordenados por Diegues, que tinham como 

intuito propor uma tipologia de UC capaz de conservar habitats de espécies ameaçadas de 

extinção em parceria com comunidades tradicionais.  

A Reserva Ecológico-Cultural tornou-se RDS devido a experiência da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá (Manaus – AM) que havia sido criada em 

1990 pelo governo do Estado do Amazonas justamente a fim de viabilizar a gestão dos 

recursos naturais em parceria com as populações locais. 

A grande diferença entre as RESEX e as RDS está na referência às populações 

tradicionais que se referem que para a segunda não está acrescentado o termo 

“extrativista” de maneira que abrange todas as populações tradicionais que possuem seus 

modos de vida baseados em “sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que 

desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da 

diversidade biológica” (BRASIL, 2000). 
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Atualmente já são 94 RESEX na área continental protegendo 154.677 km², com 

prevalência no bioma amazônico (76), onde é a tipologia de UC de uso sustentável que 

existe em maior quantidade, seguido pela Mata Atlântica (apenas 11). As RDS somam 

um total de 39 unidades correspondendo a 112.447 km² e são mais frequentes na escala 

estadual (32 unidades) (CNUC, 2018). 

No ambiente marinho, atualmente existem 22 RESEX abrangendo 7.933 km² e apenas 4 

RDS ocupando 46km² (CNUC, 2018). 

A criação das RESEX e RDS institucionalizou, portanto, a permanência legal das 

comunidades tradicionais com certa autonomia no território e nos processos de 

estabelecimento, manejo dos recursos e gestão ambiental uma vez definidos a partir da 

concepção da própria comunidade. 

Sua as RESEX e RDS constituem-se como uma possibilidade de permanência e gestão do 

território das outras inúmeras comunidades tradicionais brasileiras que não possuem 

status jurídico diferenciado como ribeirinhos, caiçaras, mariscadores, faxinaleses e etc. 

Mas de fato, não as garantem, pois sua implementação vai depender da configuração dos 

atores e envolvidos no processo e também e da capacidade de ultrapassar a os 

pensamentos e posicionamentos antagônicos apresentados por Simões (2015). 

Por outro lado, na situação de criação de UC de proteção integral em áreas com a 

presença de comunidades tradicionais a prioridade é dada para a primeira (BRASIL, 

2000). 

Na tramitação do SNUC foi vetado o dispositivo que permitia a reclassificação de UC de 

proteção integral de forma que admitisse a permanência das comunidades e foram 

estabelecidas algumas medidas de compensação social por meio de processos de 

realocação e indenização (SANTILLI, 2005). 

Para efetivação da realocação (que deve ser acordada entre as partes) são previstas 

indenizações e compensações para as benfeitorias existentes. E ainda, até que as 

populações sejam reassentadas é necessário o desenvolvimento de acordos de 

compatibilização da presença das comunidades (com seu modo de vida, formas de 

subsistência e locais de moradia) com os objetivos da UC (BRASIL, 2000). 
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Na prática a implementação das UC se fundamenta no não reconhecimento dos possíveis 

direitos dessas populações sobre as áreas que tradicionalmente ocupavam e manejavam 

ao longo de gerações. Bensusan (2004) vai chamar essa lógica de “perversidade 

preservacionista” argumentado que as perdas e ganhos são distribuídos de maneira 

desigual: uma parte da população é beneficiada com o estabelecimento de áreas 

protegidas que garantem uma melhoria da qualidade ambiental e de vida e outra parte, 

que residia e manejava aquela área tradicionalmente, é privada de seu acesso sendo 

muitas vezes realocada em locais não desejados ou até em condições inadequadas. A 

autora ainda afirma: 

“Mas a perversidade do modelo vai além: muitas das populações 

beneficiadas são aquelas responsáveis pelo modelo predatório que 

resultou na necessidade de se reservar áreas para a proteção ambiental, 

enquanto as populações sacrificadas são aquelas que conservaram, por 

meio do uso tradicional da terra e dos recursos biológicos, as poucas 

áreas naturais ainda existentes e, paradoxalmente, têm como 

contrapartida sua destruição cultural e social” (BENSUSAN, 2004). 

Apesar da conservação da biodiversidade promover um bem coletivo, a forma como se 

desenvolve acaba por gerar exclusão das comunidades tradicionais, pois os custos sociais 

e as restrições de conduta necessárias para sua promoção não se aplicam igualmente na 

sociedade (LIMA, 2002). 

Uma forma de mitigar esses impactos seria que a criação de UCs, mesmo as de proteção 

integral, fosse precedida de estudos de impacto social, realizados por equipe técnica 

capacitada, de forma a avaliar os impactos sociais provocados pela criação das áreas de 

proteção à natureza nas populações residentes em seu território de incidência decorrentes 

das restrições de uso a serem impostas, bem como capazes de prever medidas de 

mitigação e compensação desses impactos (LIMA, 2002; SANTILLI, 2005). 

Com efeito, a proposição apresentada parece um tanto utópica diante da já apresentada 

escassa condição de recursos financeiros e humanos do MMA, das pressões dos setores 

econômicos que ainda vêem a proteção ambiental a partir do estabelecimento de 

territórios delimitados como um entrave ao desenvolvimento e da própria visão do Estado 

brasileiro no estabelecimento de prioridades de ação. Entretanto, talvez se realizada dessa 

maneira, promovendo uma distribuição justa e equitativa dos ônus sociais gerados, muitos 

dos problemas e obstáculos que se apresentam na implementação da gestão ambiental 

poderiam ser previstos, evitados ou até solucionados. 
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Entretanto, é importante expor que o reconhecimento da presença humana nas unidades 

de conservação (principalmente as de proteção integral) foi de fato um avanço 

conquistado. Entretanto Simões (2015) argumenta que na prática da gestão a manutenção 

dessas populações nos territórios tornou-se uma questão grave a ser resolvida por meio de 

remoção ou realocação e destacou diversos problemas e dificuldades resultantes dessa 

diretriz. 

Dentre as dificuldades encontradas na gestão, a autora aponta a de como definir os grupos 

sociais que se enquadram na categoria “comunidades tradicionais” e a de saber o que a 

legislação sobre os direitos relacionados à proteção da diversidade sociocultural preconiza 

a respeito desses grupos; questiona até que ponto é justo remover tais comunidades de 

seus territórios e impedir o acesso aos recursos naturais e se as práticas socioeconômicas 

desenvolvidas por elas são sustentáveis ou conservacionistas; e sobre como, na prática, 

conciliar os dois direitos, o sociocultural e o ambiental (SIMÕES, 2015). 

Apesar desses importantes avanços o SNUC ficou incompleto no que tange a integração 

das outras áreas altamente biodiversas e preservadas existentes no Brasil. Ao focar 

somente nas UC, e não versar sobre os territórios de povos tradicionais (terras indígenas e 

territórios quilombolas, por exemplo) os excluiu desse processo (MEDEIROS, 2006; 

IRVING, 2010). 

Os indígenas e quilombolas, apesar das semelhanças com os outros povos e comunidades 

tradicionais no que diz respeito ao manejo e uso compartilhado dos recursos naturais, aos 

conhecimentos e práticas coletivas relevantes para a conservação da natureza e uso 

sustentável da biodiversidade e outras já anteriormente mencionadas, têm de diferença 

principal e marcante – que ao tratar da gestão das áreas protegidas torna-se um aspecto 

importante a ser considerado – que é o reconhecimento constitucional de direitos 

territoriais especiais (SANTILLI, 2005). 

Esses direitos começaram a ser reconhecidos de maneira ampliada por meio da CF/88. O 

momento constitucional foi marcado pelo reconhecimento de direitos coletivos, que 

incluem aquele de um caminho próprio de desenvolvimento e a um território. Além dos 

territoriais consagrados aos povos indígenas e quilombolas foram-lhes reconhecidos 

direitos coletivos – econômicos, sociais e culturais (SANTILLI, 2005). 
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Entretanto, salienta-se que o direito de posse das comunidades indígenas aos seus 

territórios foi reconhecido pela primeira vez na Constituição de 1934. Havia nesse 

período o entendimento consolidado de que esses povos deveriam ser integrados à 

sociedade nacional fazendo com que a fixação dos limites das suas terras não fosse 

prioridade (MELLO, 2006). 

Pós-golpe militar foi criado o Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/1973) que dispunha sobre as 

relações do Estado e sociedade brasileira com os índios. Mas, apesar do avanço ao tratar 

do detalhamento dos procedimentos de regularização das terras indígenas, o texto da lei 

seguiu com a perspectiva assimilacionista onde os índios eram compreendidos como 

categoria social transitória e como “relativamente incapazes”, por isso, deveriam ser 

“tutelados por um órgão indigenista estatal (de 1910 a 1967, o Serviço de Proteção ao 

Índio - SPI; atualmente, a Fundação Nacional do Índio - Funai) até que eles estivessem 

‘integrados à comunhão nacional’, ou seja, à sociedade brasileira.” (ISA, 2018). 

Os objetivos do governo ditatorial contrapunham-se ao reconhecimento das 

territorialidades indígenas e os processos de regularização das terras passaram a acontecer 

somente em caráter emergencial ou sob a pressão internacional (MELLO, 2006). 

A CF/88, contudo, rompe o paradigma da perspectiva assimilacionista e apresenta o 

entendimento dos índios enquanto realidades sociais diferenciadas – as quais se 

encontram totalmente vinculadas ao território, devido à importância dele para sua 

reprodução econômica, ambiental, física e cultural.  

Ao assegurar constitucionalmente o direito a terra, tornou-se responsabilidade do Estado a 

garantia aos índios de sua subsistência e do seu espaço cultural necessário para 

atualização de suas tradições, respeitando as diferenças culturais e a liberdade da 

existência de seus povos e comunidades (MELLO, 2006). 

Assim, consolidou-se a classificação estatal da categoria “Terra Indígena” (TI), definidas 

como: 

 “terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles 

habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas 

atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 

recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias 

a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 

tradições [...] cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do 

solo, dos rios e dos lagos nele existentes” (BRASIL, 1988). 
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Os conflitos decorrentes da sobreposição de territorialidades antecedem a criação do 

SNUC. As UC eram criadas sem consulta à FUNAI sobre a presença de populações 

indígenas no território ou sobre a existência de alguma reivindicação indígena sobre tal 

área. Do contrário também ocorria, se as TIs eram demarcadas ou entravam em processo 

de identificação de onde havia uma UC criada o órgão ambiental não era comunicado - 

revelando, portanto, uma completa desarticulação entre as políticas públicas do governo
13

 

(FERREIRA, 2014). 

Durante a negociação do SNUC inúmeras controvérsias foram levantas sobre as Terras 

Indígenas e as Unidades de Conservação que estavam sendo criadas. Houve até a 

proposição de uma Reserva Indígena de Recursos Naturais (RIRN) como categoria de 

manejo, mas essa não foi encaminhada, assim como também não o foi o dilema da 

sobreposição de UC com TI que há época já somavam 30 casos (SANTILLI, 2005; 

FERREIRA, 2014). 

Um levantamento realizado pelo ICMBio em 2012 apontou a existência de 39 UCs 

federais sobrepostas a 55 TIs. E, embora a maior parte dos casos de sobreposição se 

apresente em Parques, seguidos por Floresta Nacional (FLONA) e na Amazônia, as 

informações mostram que elas ocorrem também com as RESEX, APAs, ESECs e REBIO 

nos ambientes marinhos e costeiros, Cerrado e Mata Atlântica (FERREIRA, 2014). 

Atualmente, diante dos últimos arranjos produzidos pelo Estado, é possível dizer que vem 

se configurando certa tendência conciliatória na gestão dos conflitos territoriais entre UCs 

e TIs. Essa tendência é expressa principalmente no estabelecimento dos regimes de dupla 

afetação, quando há mais de uma destinação ao bem público, mas eles são fundamentados 

na tese da compatibilidade entre as TIs e as UC Atlântica (FERREIRA, 2014). 

Essa tese é um tanto simplista e problemática diante da realidade, pois coloca esses 

territórios como um bloco único de bens da União, ignorando a enorme diversidade de 

culturas indígenas com modos e formas de apropriação do território diversificadas e a 

existência de diferentes tipologias de manejo de UCs do SNUC (FERREIRA, 2014). 

Dependendo de como for instituído esse arranjo, de quais grupos sociais terão que 

                                                            
13 A respeito da desarticulação das políticas públicas de criação de unidades de conservação e 

reconhecimento de terras indígenas especificamente uma extensa análise foi realizada por diversos 

pesquisadores para a publicação do Instituto Socioambiental (ISA) “Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação da Natureza – O Desafio das Sobreposições”.  
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dialogar e promover a gestão integrada do território duplamente afetado, essa solução 

pode ser mostrar mais ou menos eficiente. 

A instituição desses regimes é algo bastante recente e ainda carece de avaliações mais 

específicas sobre sua efetividade, mas se institui em um cenário marcado historicamente 

por opções excludentes – ou UC ou TI – e, apesar da incerteza atrelada a sua instituição, é 

fato que as forças hegemônicas do capital ameaçam de igual forma tanto as TIs quanto as 

UCs (FERREIRA, 2014). 

Tal como os povos indígenas, a CF/88 assegura aos quilombolas direitos territoriais 

especiais. No Art. 68 das Disposições Constitucionais Transitórias “Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”.  

Mas foi somente em 2003 que foi instituído o Decreto nº 4.887/2003 para a regulação dos 

procedimentos de demarcação e titulação de terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades de quilombos. Ele as define como “grupos étnico-raciais, segundo critérios 

de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais 

específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada coma resistência à 

opressão histórica sofrida”.  Estabelece, portanto o critério de auto-atribuição, usando o 

critério estabelecido pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais (SANTILLI, 2005; BRASIL, 2003). 

Após a auto-declaração da comunidade quilombola é emitido um uma Certidão de 

Reconhecimento pela Fundação Palmares que deve ser apresentada ao INCRA para que 

seja realizado por meio desse órgão todo o processo de regularização dos territórios. 

Atualmente 168 terras quilombolas já foram tituladas e existem atualmente 1.675 em 

processo de titulação, sendo que 87% desses processos sequer ultrapassaram o terceiro 

dos seis passos necessários para obtenção do título (Comissão Pró Indio, 2017). 

O reconhecimento dos direitos territoriais dos quilombolas busca reparar, mesmo que de 

forma limitada e parcial, a opressão histórica vivenciada pela população negra no regime 

escravocrata brasileiro (SANTILLI, 2005). Assim como nas TIs, trata-se de uma tarefa 

vinculada a atuação do Estado que deverá reconhecer e expedir os devidos títulos.  

“Art. 11.  Quando as terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos estiverem sobrepostas às unidades de 
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conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de 

fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria-

Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a FUNAI e a Fundação 

Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a 

sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado. 

(BRASIL, 2003).” 

De acordo com Santilli (2005) 

“Embora sejam bastante vagos e genéricos os termos em que o 

referido decreto foi redigido, é certo que as unidades de 

conservação ambiental só podem ser criadas em territórios 

ocupados por quilombolas quando compatíveis com o uso 

tradicional dos recursos naturais realizado por tais comunidades. 

A criação de unidades de conservação  ambiental que restringem e 

limitam atividades tradicionais de comunidades quilombolas, sem 

consulta prévia a elas, e a previsão de mecanismos de 

compensação por tais restrições são inconstitucionais, por 

violarem direitos constitucionais assegurados aos quilombolas.” 

(SANTILLI, 2005). 

Ou seja, tanto indígenas como quilombolas, em virtude de seus direitos diferenciados 

assegurados, não estão sujeitos à aplicação do Art. 42 do SNUC que prevê o 

reassentamento de populações tradicionais onde sua presença não seja permitida. 

Essa condição diante das frequentes situações de sobreposição deveria coloca-los no 

mesmo patamar de detenção de poder e negociação que as UCs em escalas de abordagem 

territorial mais ampliada, contudo, como será visto isso mais adiante essa configuração 

não é trivial. 

As terras indígenas e de quilombos, apesar de não terem oficialmente consideradas como 

regiões de preservação ambiental no SNUC, seus usos e apropriações historicamente 

estabelecidos podem impedir e/ou dificultar a fragmentação fundiária e, 

consequentemente, os impactos negativos do uso intensivo da terra. Essas características 

inscrevem-nas no campo das políticas territoriais de proteção do meio ambiente – 

indispensáveis para a conservação do patrimônio natural (MELLO-THÉRY, 2006). 

Mesmo com a inegável contribuição das Terras Indígenas e dos Quilombos para a 

proteção dos recursos naturais elas não foram categorizadas como tipologia de 

conservação da natureza disposta em legislação nacional. Entretanto, em 2006, o Plano 

Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo decreto nº575/06, as 

incorpora nesta concepção na medida em que reconhece os direitos territoriais dessas 
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populações e esses territórios como parte integrante de um sistema de áreas protegidas 

mais ampliado.  

Portanto, o termo áreas protegidas presente no SNUC, passa carregar a incorporação das 

terras indígenas e de quilombos e a legislação brasileira de forma geral começa a avançar 

cada vez mais no sentido de incorporar, assim como no resto do mundo, princípios e 

características do novo paradigma das áreas protegidas. 

A Tabela 2.5 apresenta como o Estado identifica o total das áreas protegidas no Brasil na 

atualidade dentro da Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade 

(EPANB). São divididas em três grandes grupos: o primeiro se refere às UCs que tem seu 

objetivo diretamente relacionado a conservação da biodiversidade. O segundo grupo 

corresponde aos territórios indígenas e quilombola e o terceiro grupo representado pelas 

APPs e Reservas Legais (MMA, 2017). 

Tabela 2.5 – Grupo de Áreas Protegidas no Brasil de acordo com Estratégia e Plano de 

Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB). 

 

Fonte: MMA,2017 

Com efeito, o estabelecimento do Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – 

PNAP significou um amadurecimento da sociedade brasileira na medida em que também 

materializou a intenção da construção de uma política mais abrangente, “ecologicamente 

representativo e efetivamente manejado” (BRASIL, 2006; IRVING, 2006). 
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Contudo, para sua efetivação na prática alguns obstáculos necessitam ser enfrentados e, 

uma vez reconhecendo as áreas protegidas como um conceito mais ampliado, o 

tratamento dilema dos territórios sobrepostos torna-se algo fundamental. 

Embora a eficiência possa ser discutida e questionada, houve avanços e melhorias 

consideráveis ao longo dos anos, principalmente a partir da virada do milênio, no 

tratamento do dilema dos territórios sobrepostos e da resolução dos conflitos dele 

adjacente no sistema normativo brasileiro (SANTILLI, 2005; IRVING, 2006; MPF, 

2014).  

Conforme já apresentado, o SNUC institui em seu art. 42 que as populações tradicionais 

residentes em UC em que “sua permanência não seja permitida serão indenizadas ou 

compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas pelo Poder Público, 

em local e condições acordados entre as partes” (BRASIL, 2000). 

Nos termos do Decreto nº4.340/2002 que regulamenta o SNUC, somente as comunidades 

tradicionais residentes na UC no seu momento de criação é que terão direito ao 

reassentamento e o processo indenizatório deverá respeitar o seu modo de vida e as fontes 

de subsistência. O art. 39 desse decreto estabelece que as condições de permanência 

dessas populações nas UC enquanto não são realocadas serão objeto de termo de 

compromisso específico  negociado entre as partes sob a análise consultiva do conselho 

da unidade (BRASIL, 2002). 

No que diz respeito às terras indígenas especificamente, apresenta em seu art. 57 que 

deverão ser instituídos grupos de trabalho pelos “os órgãos federais responsáveis pela 

execução das políticas ambiental e indigenista (...) para (...) propor as diretrizes a serem 

adotadas com vistas à regularização das eventuais superposições entre áreas indígenas e 

unidades de conservação”. E fica expressa a necessidade da garantia de participação das 

comunidades envolvidas (BRASIL, 2000). 

Já a Política Nacional da Biodiversidade, Decreto nº 4.339/2002, institui como um dos 

seus objetivos específicos “11.2.8. Promover o desenvolvimento e a implementação de 

um plano de ação para solucionar os conflitos devidos à sobreposição de unidades de 

conservação, terras indígenas e de quilombolas” (BRASIL, 2002; MPF, 2014). 

A implementação de um plano de ação para solucionar os conflitos dos territórios 

sobrepostos distingue-se da proposta expressa no SNUC de necessária realocação das 
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comunidades residentes em UC de proteção integral. Pode-se dizer que há, a partir 

Política Nacional da Biodiversidade, outra forma de tratamento do conflito e que vai se 

apresentar nas legislações aprovadas subseqüentemente a ela. 

O decreto nº 4.887/2003, que dispõe sobre a demarcação e titulação dos territórios 

quilombolas, em seu art. 11 versa sobre a necessidade de quando as terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem em sobreposição às UC ou 

terras indígenas que as instituições envolvidas (como INCRA, Ibama, ICMBio) deverão 

“as medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando 

o interesse do Estado” (BRASIL, 2003). 

O PNAP vai instituir pontos importantes nesse sentido, dentre os objetivos específicos 

referentes ao aprimoramento do SNUC está a necessidade de “solucionar os conflitos 

decorrentes de sobreposição das unidades de conservação com terras indígenas e terras 

quilombolas” com a respectiva estratégia de “definir e acordar critérios, em conjunto com 

os órgãos competentes e segmentos sociais envolvidos, para identificação das áreas de 

sobreposição (...) propondo soluções para conflitos decorrentes desta sobreposição” 

(BRASIL, 2006; MPF, 2014). 

E por fim, a mais recente, Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (PNPCT) em seu art 3º, II, institui como objetivo específico a 

necessidade de “solucionar e/ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de 

Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios tradicionais e estimular a 

criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável” (BRASIL, 2007; MPF, 2014). 

De forma não descolada do cenário internacional e científico que apresenta a emergência 

cada vez mais ampliada de um novo paradigma de concepção e manejo das áreas 

protegidas, o sistema normativo brasileiro vai apresentar uma tendência conciliatória do 

dilema dos territórios sobrepostos. 

Entretanto, diversos autores vão afirmar que apesar das legislações, políticas e decretos o 

padrão de atuação governamental predominante desconsiderou a presença de residentes 

no território das UCs e não gerou políticas públicas voltadas à gestão dos conflitos 

decorrentes (VIANNA, 1998, 2008; IRVING, 2006; MEDEIROS, 2006; SIMÕES, 2015). 

Os objetivos e as diretrizes estabelecidas ficaram no plano das intenções, carecendo da 

criação de ações práticas para o seu cumprimento no território. 
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Assim, o processo histórico de criação dessas unidades foi marcado por situações de 

emergência e resistência que foram agravadas por uma atuação do poder público de forma 

autônoma, desvinculada da realidade, prejudicando não só a possibilidade de negociação 

das conflitualidades como o manejo e gestão da unidade como um todo (MPF, 2014). 

Simões (2015) argumenta que a concepção de conservação fundamentada pela legislação 

somada às políticas de implantação e os processos de gestão das UC praticadas pelo 

executivo acarretaram consequências práticas complexas.  

A autora elenca como a primeira delas a dificuldade de consolidação das UCs pelos 

agentes ambientais no que diz respeito à regularização fundiária e o fortalecimento das 

expectativas das populações sobre os processos de desapropriação e indenização que 

acabam não sendo atendidos efetivamente pelo poder público. Nesse cenário soma-se 

ainda o desenvolvimento do que a autora vai chamar de “indústria de indenizações 

indiretas e de precatórios” 
14

 (SIMÕES, 2015). 

Aponta também o agravamento das situações de exclusão social principalmente nas áreas 

ocupadas por pequenos agricultores ou pescadores artesanais. Segundo a autora, essas 

populações, diante de um processo de descaracterização cultural e das suas atividades 

econômicas, juntamente com a ausência de infraestruturas básicas vão sofrer com o 

empobrecimento, marginalização, aumento da criminalidade e violência – problemas que 

acabarão sendo enfrentados pelos agentes ambientais mesmo estando fora de sua alçada 

(SIMÕES, 2015). 

Entretanto, por outro lado, Simões (2015) também argumenta que embora a criação de 

UC sobrepostas a territórios anteriormente ocupados por populações tenha gerado 

impedimentos práticos para o desenvolvimento humano, principalmente para aquelas 

reconhecidamente tradicionais, caso isso não tivesse acontecido, a situação de exclusão 

                                                            
14 De acordo com a autora: “Precatório é um título que registra a obrigação de pagar por parte do poder 

público que não pode ser discutido e só pode ser revisto se comprovado erro ou vício, resultante da perda de 

uma ação judicial pelo governo, no âmbito federal, estadual ou municipal, com exigibilidade do pagamento 

à pessoa física ou jurídica que implica a necessidade de inclusão do valor no orçamento do exercício 

seguinte.” Um exemplo é o caso da Fazenda Sesmarias da Cachoeira Grande, localizada no Sertão do 

Puruba: tratou-se de um precatório do governo do Estado de São Paulo em relação a proprietários dentro do 

Parque Estadual da Serra do Mar em Ubatuba, o processo durou cerca de dez anos, em que o Estado pagou 

uma volumosa quantia também durante dez anos para receber a área que passou a integrar as terras sob 

domínio público administradas pelo Núcleo Picinguaba do Parque (SIMÕES, 2015). 
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social dessas pessoas poderia estar ainda mais agravada, sobretudo devido às pressões dos 

setores econômicos nas disputas desses mesmos territórios. 

Com relação à preservação da biodiversidade, aspecto pilar na criação de uma UC, 

Simões (2015) apresenta que a conjuntura leva a um aumento dos riscos de perda a partir 

do desmatamento e ausência de controle do extrativismo vegetal, do aumento da 

ocupação irregular acarretando o uso inadequado da água e destruição de nascentes além 

da poluição do solo e dos recursos hídricos e do frequente desinteresse pela conservação 

da biodiversidade das populações residentes no interior ou no entorno das unidades. 

Essas consequências vão originar os principais conflitos entre as populações residentes e 

os agentes ambientais, que serão mais ou menos intensos podendo gerar casos de 

violência mútua. Resultando, portanto, no comprometimento das condições de gestão e 

governabilidade nas UC, “justificando o não cumprimento de competências específicas de 

várias instancias de governo, além do descrédito da opinião pública” (SIMÕES, 2015). 

Sem dúvida o arcabouço legal estabelece as possibilidades, os formatos e as diretrizes e 

deve fundamentar a intencionalidade da ação na prática, mas o rebatimento no território 

trará diversos desafios para o cumprimento dos objetivos previstos. 

A implementação efetiva das UC carece de recursos humanos e materiais – alguns dados 

já apresentados na primeira parte desse capítulo – mas também de capacidade de negociar 

ou gerenciar os conflitos, de planos de ação e fiscalização mais claros e de uma visão 

mais ampliada do território, no sentido de permitir uma inserção mais estratégica da 

unidade no âmbito regional (MPF, 2014; SIMÕES, 2015). Todos esses aspectos, 

associados a uma gestão na prática mais centralizadora, à fragilidade das políticas de 

regularização fundiária e desapropriação e ao estabelecimento de entreves ou mesmo à 

falta de interesse na garantia da participação social contribuem para que a UC seja 

concebida sob um viés do antigo paradigma de áreas protegidas, como “ilhas isoladas de 

preservação” (MPF, 2014). 

A perspectiva histórica e o olhar crítico para a atualidade foi aqui apresentada não para 

polarizar o debate para se chegar a uma conclusão de “ou isso ou aquilo”. A intenção 

nessa pesquisa é de apresentar um cenário para se discutir uma possibilidade de ação, 

onde esse dilema dos territórios sobrepostos é gerenciado não somente na especificidade 
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local, mas tratado em uma escala mais ampliada pelos diversos atores envolvidos (Estado, 

populações tradicionais, ONGs e etc) (GERHARDT, 2008). 

Em um contexto em que o contraditório e a divergência estarão sempre presentes, o 

consenso e a convergência – mesmo latentes – estarão também. Não se está 

compreendendo aqui a existência ou mesmo necessidade de conciliação definitiva, mas 

sim do estabelecimento de acordos e consensos provisórios, tácitos e táticos até que o 

conflito se manifeste em outra situação e assim por diante (GERHARDT, 2008). 

Nesta perspectiva, alguns avanços jurídicos são importantes de serem considerados. O 

MPF listou em relatório específico, além de outras informações jurídicas pertinentes à 

temática, recomendações para assegurar os direitos socioambientais em casos de 

sobreposição territorial de territórios tradicionais e UC de proteção integral. 

A Tabela 2.6 apresenta as alternativas reunidas pelo MPF no relatório, que foram 

categorizadas aqui em três grupos distintos de acordo com caráter principal de cada uma: 

1) Soluções Institucionais, que são situações em que são criadas novas institucionalidades 

quando o conflito dos territórios sobrepostos ao chega a uma situação limite; 2) 

Zoneamento e Gestão, são possibilidades de acordos que estabelecem zonas de ação 

específicas, regulam tais ações sobre o território, sem alterar a categoria da unidade e 3) 

Mediação de Conflitos que são estratégias para o aprofundamento do debate e da 

negociação entre os atores do território. 
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Tabela 2.6: Alternativas para assegurar direitos socioambientais - Recomendações do Ministério Público Federal 

Alternativas Tipo Definição 

Desafetação 
Soluções 

institucionais 

Em casos extremos em que ficar comprovada a total incompatibilidade, depois de exauridos todos 

os meios de negociação, entre a permanência das comunidades e as UC de Proteção Integral, 

restaria a alteração dos limites da unidade incidentes no território tradicional; 

Recategorização 
Soluções 

institucionais 

Alternativa possível, desde que solicitada pelos grupos interessados. Trata-se da transformação da 

UC de Proteção Integral em Uso Sustentável. Aceitável mediante condições como a perda de 

atributos que ensejaram à criação da UC, a exigência de maior autonomia da comunidade, a 

possibilidade de gestão compartilhada, com benefícios tanto à conservação da natureza quanto à 

manutenção do modo de vida tradicional; 

Dupla Afetação 
Soluções 

institucionais 

Nos casos em que se mostre possível a harmonização dos direitos constitucionais dos povos 

tradicionais, a preservação do meio ambiente e a proteção da diversidade étnica e cultural, a 

gestão da área protegida deverá obedecer a um plano de administração conjunta ou de gestão 

compartilhada (entre Comunidade Tradicional, Funai, Ibama, ICMBio, Incra etc.), respeitar a 

Convenção nº 169 da OIT, especialmente quanto à necessidade da consulta livre, prévia e 

informada; 

Mosaico  
Soluções 

institucionais 

Consiste em espaço onde há a possibilidade de revisão de limites para criar condições efetivas de 

desenvolvimento social e autonomia de gestão territorial para os povos e comunidades 

tradicionais. Utilizando a recategorização e criação de novas UC para compor territórios 

integrados de conservação. Pode se constituir como um fórum de debate sobre os conflitos 

presentes e mais de dois atores. 

Remoção das 

populações 

Soluções 

institucionais 

É possível, como medida excepcional e, desde que respeitada a garantia da consulta livre, prévia e 

informada dos grupos afetados, nos casos em que ficar comprovada a incompatibilidade 

insuperável entre a permanência da comunidade e a UC de Proteção Integral, após evidenciada, 

mediante estudos técnico-científicos de natureza etnoambiental, a inviabilidade, especialmente de 

longo prazo, da permanência das populações. 

Plano de Uso 

Tradicional 
Zoneamento e gestão 

Instrumento jurídico formulado a partir de um processo participativo, acordado entre os órgãos 

gestores da UC e os representantes das comunidades tradicionais. Trata-se de um micro 

zoneamento que regula as atividades possíveis de serem realizadas em cada zona, lista de 

beneficiários e procedimentos de licenciamento. 
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Zonas Histórico 

Culturais 

Antropológicas 

Zoneamento e gestão 

São zonas de manejo especial, que contemplam territórios ocupados por populações definidas 

como tradicionais do ponto de vista jurídico. Frequentemente são locais onde há vilas ou bairros 

já consolidados e são estabelecidos regimes específicos de uso do território e do recurso. Podem 

ser criadas onde já existe um quilombo já reconhecido, por exemplo. 

Acordos de Gestão Zoneamento e gestão 

O Acordo de Gestão é um instrumento previsto pela Instrução Normativa ICMBio nº29, 

basicamente define as regras de uso dos recursos naturais e de convivência entre os residentes da 

UC. Possibilita um ordenamento econômico e social com vistas a melhoria da qualidade de vida 

das comunidades. Frequentemente usado em UC de Uso Sustentável (como RESEX) mas pode 

ser usado naquelas de Porteção Integral como um instrumento de conciliação. 

Acordos de 

Manejo 
Zoneamento e gestão 

Similar ao acordo de gestão, mas com o foco no manejo dos recursos (pesqueiros, florestais...) e é 

estabelecido quando há conflito de interesses de uso sobrepostos. 

Termos de 

compromisso 
Zoneamento e gestão 

Previsto no artigo 39 e parágrafos do Decreto Federal nº 4.340, de 22/8/2002, que regulamenta o 

SNUC, sua formulação foi regulamentada pela Instrução Nos ICMBio n° 26, de 4/7/2012. 

Câmara de 

Conciliação e 

Arbitragem da 

Consultoria-Geral 

da 

União/Advocacia-

Geral da União 

(CCAF) 

Mediação de 

conflitos 

A CCAF foi criada em 2007 para prevenir e reduzir o número de litígios judiciais que envolvam a 

União, suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas federais. 

Uma vez submetida à CCAF, a controvérsia deverá ser objeto de conciliação ou de arbitramento.  

Câmaras técnicas 

nos Conselhos 

Gestores 

Mediação de 

conflitos 

Estratégias para organização do trabalho do conselho da UC que permitem o aprofundamento de 

temas, como por exemplo, populações no interior da unidade. O resultado do trabalho das 

Câmaras deve ser levado à reunião do Conselho da UC junto com propostas de encaminhamento, 

embasamento técnico e legal. 

Fonte: MPF, 2014 – Elaboração da autora 
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As recomendações apresentadas pelo MPF não estão descritas com o objetivo mostrar a 

solução dos conflitos e nem como alternativas únicas e necessariamente efetivas.  

Um estudo realizado por Simões (2015), por exemplo, apresenta que até 2015 havia 

apenas seis casos no âmbito nacional em que foram firmados Termos de Compromisso 

entre as populações tradicionais residentes em UC de Proteção Integral nos moldes que 

preconiza o SNUC. De acordo com a autora, esse não parece ser um caminho frutífero 

para negociação dos conflitos, pois há receios para a efetivação desse instrumento de 

ambas as partes. As instituições gestoras não vêem com bons olhos que o compromisso 

gere a obrigatoriedades ao Estado, principalmente relacionadas à regularização fundiária 

– conforme previsto no SNUC quando há o reconhecimento da presença humana na UC 

de Proteção Integral (indenização e reassentamento). 

Do outro lado, por ter caráter transitório, sendo necessário o apontamento de um prazo 

para desocupação da UC, muitas das comunidades tradicionais recusam-se em assinar o 

termo. 

A recategorização da Reserva Ecológica da Juatinga (REEJ), no município de Paraty (Rio 

de Janeiro), já passou por diversos processos, pactos e acordos entre as comunidades 

residentes naquele território e o órgão ambiental, sempre com o envolvimento de técnicos 

e especialistas, universidades e ONGs. Trata-se de um território com múltiplos atores 

envolvidos e interessados no processo de recategorização e, cada um deles, à sua maneira 

de modo que o processo permanece não finalizado. 

A gestão de conflitos que conflitos, que é inerente à realidade dos territórios sobrepostos, 

não garantem a sua eliminação, pelo contrário, possibilita a determinação de pactos e 

consensos temporários – na medida em que são constantemente revistos e adequados de 

acordo com o andamento e evolução do processo de gestão e tomada de decisão. “Os 

acordos são inevitavelmente acomodações provisórias criadas a partir das negociações 

passíveis de serem efetuadas a cada patamar e conjuntura jurídica, institucional e de 

governança atingidos” (SIMOES, 2015). 

Dessa maneira, retorna-se a dizer que os avanços jurídicos e normativos têm sido 

significativos e a criação de novos modelos explicativos e propostas de negociação do 
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dilema dos territórios sobrepostos também, mas que isso, por si só, não garante a 

efetivação das ações em campo. 

A gestão ambiental, realizada de maneira democrática e praticada sob um viés alinhado 

com o novo paradigma das áreas protegidas não é uma tarefa trivial. A prática da gestão 

se depara com uma realidade produto de uma composição temporal e histórica específica 

de cada localidade e se desenvolve em um território construído a partir das relações entre 

os atores e dos campos de força oriundos das relações de poder entre eles existentes.  

As especificidades do território em questão vão restringir, dificultar ou facilitar as 

possibilidades de ação. Decerto a efetividade da gestão vai depender das condições de 

implementação das UC e do processo histórico vivido pelas comunidades presentes no 

mesmo território, mas também dependerá da capacidade do grupo de atores de se 

estabelecer processos de governança. 

Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de cambiar a noção de que as populações 

tradicionais residentes de territórios especialmente protegidos para a conservação da 

natureza são “opositores, dificultadores, oponentes, invasores e degradadores” para uma 

noção de que são atores interlocutores necessários para o planejamento e 

desenvolvimento de algumas ações e, portanto, corresponsáveis pela conservação (MPF, 

2014; IRVING, 2006). 

Uma vez que “são deslocados da clandestinidade e reconhecidos como interlocutores e 

participantes legítimos da gestão, as chances de que estes grupos se posicionem como 

aliados dos objetivos conservacionistas aumentam significativamente” (MPF, 2014). 

Uma vez que os atores locais são incorporados nos processos de tomada de decisão de 

maneira efetiva e autônoma, esse cenário tende a ser alterado (ou até revertido), pois 

novos elementos surgem dessa interação. Além disso, espaço participativo pode 

proporcionar o fortalecimento da própria organização comunitária, a internalização e 

apropriação do valor de conservação do patrimônio natural e a consequente melhoria dos 

processos de gestão ambiental (IRVING, 2014). 

A existência de grupos sociais com suas respectivas territorialidades e interesses distintos 

de apropriação do território em espaços especialmente protegidos para a preservação 

ambiental representam para os gestores públicos, especialistas, juristas, academia e 
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sociedade como um todo um desafio: transformar conflitos territoriais em oportunidades 

(MPF, 2014).  

Os conflitos entre os vários usuários devem ser compreendidos como propulsores de 

mudanças, que dificilmente serão solucionados de fato, mas negociados. Assim, as 

respostas encontradas serão apenas contingenciais, que em outro momento serão 

questionadas por novos desafios e substituídas (SIMOES, 2015; FERREIRA, 2004).  

Não há resposta única, portanto, a gestão mais adequada do território estará sujeita às 

relações de poder entre os atores e aos arranjos institucionais nele presente, ao contexto 

sócio econômico, direitos instituídos e a capacidade de governança da localidade. 

Em um período de crise da relação entre homem-meio é pilar rediscutir o território e seu 

espaço nas políticas públicas a fim de, por meio de uma lógica contra hegemônica, se 

estabelecer uma nova forma de planejar e gerir. 

Aqui se propõe uma forma de compreensão desses processos a partir de uma abordagem 

territorial, valorizando as relações dos sujeitos sociais e seus lugares material e 

imaterialmente. O desenvolvimento territorial não pode se estabelecer no formato 

unilateral vivenciado historicamente pela sociedade até os dias atuais, precisa ser 

construído a partir de princípios de cooperação e democracia, reconhecendo identidades, 

temporalidades e territorialidades por meio da determinação de pactos e compromissos 

traduzidos em políticas públicas que possam proporcionar a transformação social 

(SAQUET, 2015; STEINBERGER, 2006). 

2.4 Mosaicos de áreas protegidas: uma nova perspectiva 

Apesar de estarem no cerne das estratégias de preservação ambiental, as unidades de 

conservação não tem sido capazes de frear a crescente perda de biodiversidade. Muito 

provavelmente pela intensa ocupação e exploração humana no/do planeta terra a partir de 

tecnologias cada vez mais avançadas e predatórias, mas também devido às limitações 

desse modelo de conservação de espaços protegidos que os transforma em ilhas isoladas 

de preservação (BENSUSAN, PRATES, 2014).  

Enquanto os processos e dinâmicas do entorno, os direitos e participação das populações 

locais (externas ou internas às unidades) não forem considerados de fato, a integridade da 

área protegida e a conservação poderão continuar fragilizadas. Nesse sentido que tem 
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ganhado força a abordagem territorial e conceitos de biorregião ou ecorregião, a partir do 

desenvolvimento de projetos de transformação do território que estabelecem zonas de 

ação, possibilitando a integração de propósitos ambientais, econômicos e socioculturais 

para o desenvolvimento de grandes territórios (ANDRADE, KURIHARA, 2014). 

Para que esses projetos possam gerar transformação no território é fundamental 

compreender a relação sociedade e natureza a partir da gestão compartilhada e 

participativa de todos os atores sociais. É preciso valoriza-los, seus lugares, patrimônios e 

identidades, pois só assim será possível a construção de novas territorialidades e 

territórios que permitam a governabilidade democrática em busca da autonomia 

(SAQUET, 2015). 

Como partes da evolução histórica da concepção de áreas protegidas, convergindo para 

essa abordagem territorial integrativa, três modelos são propostos na legislação brasileira: 

as reservas da biosfera, os corredores ecológicos e os mosaicos de áreas protegidas, que 

com a premissa da relação equilibrada entre sociedade e meio buscam a conservação 

ambiental (PINHEIRO et al, 2010). 

Tem emergido no Brasil propostas de gestão ambiental territorial em que as áreas 

protegidas são vistas como indutoras do desenvolvimento da região. Nas reservas da 

biosfera, “as áreas protegidas compõem a zona núcleo e a de amortecimento de um 

território maior, definido pelo seu potencial de conservação e desenvolvimento 

sustentável”; nos corredores ecológicos, elas são os elos que possibilitam o fluxo gênico 

natural das espécies e nos mosaicos elas são a própria composição do território – que se 

define a partir dos limites delas mesmas, podendo ser ampliado de acordo com os 

serviços e funções ambientais determinados (PINHEIRO et al, 2010). 

Tanto o SNUC quando o Decreto que o regulamenta reconhecem as reservas da biosfera, 

os corredores ecológicos e os mosaicos como instrumentos de gestão e ordenamento 

territorial que possuem as UC e as outras áreas protegidas como referencial no seu 

estabelecimento, de acordo com a região onde se encontram (PINHEIRO et al, 2010). 

Pode-se dizer que o reconhecimento de mosaicos, especificamente, coloca em evidência a 

intencionalidade de ultrapassar os obstáculos do dilema dos territórios sobrepostos, pois 

diante dessa realidade e são estabelecidos acordos de gestão integrada.  
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O SNUC reforça a importância da integração dessas áreas para uma gestão mais completa 

e eficiente das UC e suas respectivas zonas de amortecimento quando estabelece os 

mosaicos. Esses surgem como um instrumento de ordenamento territorial das fronteiras 

de conflito entre as Unidades de Conservação e as populações locais (DELELIS et al., 

2010) 

 Em seu Art. 26, institui as condições para a criação de um Mosaico: 

“Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes 

ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas 

ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de 

forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a 

valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 

regional” (BRASIL, 2000). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, um Mosaico de Unidades de 

Conservação propõe um modelo participativo, isto é, de integração e envolvimento de 

diferentes atores sociais nos processos de gestão. Com a adoção desse modelo é possível 

contribuir para a transposição de um dos principais desafios na gestão das UC, a 

articulação entre a população local, o governo e os órgãos gestores das diferentes esferas 

de atuação a fim de promover o desenvolvimento sustentável de um mesmo território 

(MMA, s/d). 

Assim como a definição estabelecida pelo MMA, no Decreto nº 4.340/2002 que 

regulamenta os artigos do SNUC, o mosaico é descrito como Mosaico de Unidades de 

Conservação no seu cap. III. Já o Art. 26 do SNUC estabelece que um mosaico seja 

reconhecido quando há a existência de UCs e outras áreas protegidas em condições de 

sobreposição. 

Portanto, há um impasse, por um lado o decreto é o instrumento legal que regulamenta e 

apresenta as condições para implementação dos mosaicos e o MMA é o órgão ambiental 

responsável por reconhecê-los de fato, ambos reforçam a ideia da consideração apenas 

das UC. Por outro lado, o SNUC é a lei que institui o sistema como um todo. 

Tudo o que já foi descrito neste trabalho corrobora que não se trata de apenas de uma 

questão de escolha de palavras, muito pelo contrário, a abertura da possibilidade de 

agregar a um modelo de gestão de unidades de conservação outras áreas protegidas 
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desafia o histórico pensamento que fundamenta a criação do sistema no Brasil e 

consequentemente a gestão ambiental na prática. 

O estabelecimento de estratégias e planos posteriores aprovados pelo estado para a 

melhoria e expansão das áreas de conservação no Brasil tem apontado justamente para 

um entendimento mais amplo dos Mosaicos, considerando outras áreas além das UCs 

como descrito no SNUC. 

O PNAP ressalta a importância do estabelecimento de mosaicos para sua implantação. 

Dentro do Eixo Temático 3 - Planejamento, Fortalecimento e Gestão: no Objetivo Geral 

3.2 “Aprimorar o planejamento e a gestão do SNUC”, os mosaicos aparecem como um 

dos instrumentos carentes de regulamentação; já o Objetivo Geral 3.3 apresenta a 

necessidade de “integrar as UC às paisagens terrestres e marinhas mais amplas modo a 

manter a sua estrutura e função ecológicas e sócio-culturais”, e os mosaicos aparecem 

como estratégia (suscetível a avaliação de sua aplicabilidade) para a realização. 

E na Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) de 2017, que 

internaliza nacionalmente as Metas de Aichi, o mosaico aparece nas Metas 5 e 11.  

A Meta 5 diz respeito a redução, até 2020, da taxa de perda de ambientes nativos em pelo 

menos 50% e a diminuição tanto quanto possível da degradação e fragmentação desses 

ambientes em todos os biomas. Com a determinação da sociedade civil como esfera de 

atuação, a EPANB apresenta ação o Programa de Mosaicos e Corredores Ecológicos da 

Mata Atlântica a ser desenvolvido pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica com 

possíveis parcerias com MMA, entidades de pesquisa e ensino, governos e setor privado. 

Na Meta 11 que, como já descrito, prevê a ampliação do SNUC e sua maior integração, 

interligação e representação, é prevista a ação de “coordenação da gestão integrada por 

meio dos Mosaicos de Áreas Protegidas”, com o objetivo de desenvolver e disseminar 

ferramentas e boas práticas de gestão integrada a fim de subsidiar a condução das ações 

no âmbito dos mosaicos – as secretarias do MMA são determinadas como grupo de ação 

e como responsáveis pela execução o Departamento de Áreas Protegidas da Secretaria de 

Biodiversidade do MMA (DAP/SBio/MMA). Ainda na Meta 11 é estabelecido como 

ação no âmbito de ação da sociedade civil (ONGs) o apoio ao processo de fortalecimento 

dos Mosaicos e Corredores Ecológicos. 



 

151 

A gestão integrada proposta pelo reconhecimento de Mosaicos de Áreas Protegidas se 

aproxima das características do modelo proposto pelo novo paradigma (Tabela 2.2), mas 

as intencionalidades não garantem sua execução na prática a partir desse viés. Na 

realidade o entendimento dos territórios tradicionais como potenciais elementos 

estratégicos na gestão ambiental ainda é pouco incorporado na prática. 

Um exemplo que materializa essa compreensão é que apenas um dos 25 mosaicos já 

reconhecidos no Brasil (Tabela 2.6) possui em sua portaria de reconhecimento 

oficialmente como parte de sua composição outro tipo de áreas protegida que não seja 

UC.  

O Mosaico do Oeste do Amapá e Norte do Pará, instituído pela Portaria nº 4 de 3 de 

janeiro de 2013, compreende áreas localizadas nos Estados do Amapá e Pará. É composto 

por diversas tipologias de UC (Parque, Floresta Nacional, RDS e RESEX) em diferentes 

esferas de gestão, mas também por 3 TIs: Terra  Indígena  Wajãpi, Terra  Indígena  

Parque  do  Tumucumaque e Terra  Indígena  Rio  Paru  D ́Este. 

Outro exemplo ocorre no Mosaico Bocaina, instituído pela Portaria nº 349, de 11 de 

dezembro de 2006, localizado entre São Paulo e Rio de Janeiro. Trata-se de um mosaico 

repleto de territórios sobrepostos e, apesar de possuir uma extensão territorial 

significativamente menor do que as dimensões amazônicas do Mosaico do Oeste do 

Amapá e Norte do Pará, ele abrange em seus quase 250 mil hectares uma dezena de 

territórios tradicionais já demarcados entre Territórios Quilombolas e Indígenas. Ao 

longo do processo de implementação do Mosaico Bocaina – que foi instituído apenas 

considerando as UC – inúmeras tentativas de mudanças e solicitações de alteração na 

Portaria nº 349 foram realizadas pelo Conselho para inserção desses territórios 

oficialmente, mas nenhuma delas foi encaminhada nos órgãos ambientais superiores. 

Com efeito, o reconhecimento de um mosaico constando em sua portaria somente UCs 

não significa que sua prática será somente voltar para as unidades. O próprio Mosaico 

Bocaina durante seus 10 anos de atuação a realizou com grande interlocução com as 

outras áreas protegidas. Vai depender muito do entendimento e aplicação da gestão 

integrada na prática cotidiana. 

Andrade e Kurihara (2014) argumentam que gerir de forma integrada pode ter 

interpretações diversas, que vão desde um entendimento mais prático e de logística 
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integrada com o foco de otimização de ações administrativas, até uma compreensão mais 

aprofundada em um âmbito sociopolítico que envolva “planejamento territorial, tomada 

de decisão numa abordagem transversal, negociação com a população local, governos e 

gestores, e atores privados e conciliação de objetivos e ambições não convergentes a 

priori”. 

Dentre as primeiras experiências de gestão integrada, no âmbito do órgão ambiental 

federal, esteve a proporcionada pelo Núcleo Regional de Unidades de Conservação 

(NURUC) do Ibama no final da década de 1990. Por meio do NURUC foram 

estabelecidos os Núcleos de Gestão Integrada (NGI) que tinham como objetivo trabalhar 

no sentido de somar esforços, sobretudo administrativos, em UC da esfera federal 

localizadas em uma mesma região. 

Um exemplo de ação do NURUC foi a realização do projeto Unidade Marinho-Costeira 

de Santa Catarina, que foi iniciado em 2011 e implementou atividades administrativas 

integradas, ações conjuntas de fiscalização e análises técnicas de processos de 

licenciamento. Na Amazônia também foi criados cerca de 5 iniciativas de NGI, em locais 

diferentes e também com diferenciados graus de implementação (ANDRADE, 

KURIHARA, 2014). 

A iniciativa de gestão compartilhada desempenhada pelo NURUC e a necessidade de 

integração de ações das áreas protegidas estimularam o processo de reconhecimento dos 

mosaicos. 

A Tabela 2.6 apresenta todos os Mosaicos oficialmente reconhecidos no Brasil com suas 

respectivas localizações, formas de reconhecimento e instância de formalização. De 

maneira geral os mosaicos têm sido estabelecidos no âmbito da gestão federal de meio 

ambiente. Com uma concentração grande na região da Mata Atlântica do Sudeste e na 

região amazônica.  

Tabela 2.6 – Mosaicos oficialmente reconhecidos no Brasil.  

Nº Mosaico Estado Forma de reconhecimento 
Instância de 

formalização 

1 Mosaico Tucuruí PA 
Lei estadual nº 6.451, de 11 

de abril de 2002 
Estadual 

2 
Mosaico Serra da Capivara e 

Confusão 
PI 

Portaria nº 76, de 11 de 

março de 2005 
Federal 
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3 
Mosaico Litoral Sul do Estado de São 

Paulo e Norte do Estado do Paraná 
SP/PR 

Portaria nº 150, de 8 de 

março de 2006 
Federal 

4 Mosaico Serra da Bocaina SP/RJ 
Portaria nº 349, de 11 de 

dezembro de 2006 
Federal 

5 
Mosaico Mata Atlântica Central 

Fluminense 
RJ 

Portaria nº 350, de 11 de 

dezembro de 2006 
Federal 

6 Mosaico Serra da Mantiqueira 
SP/RJ/

MG 

Portaria nº 351, de 11 de 

dezembro de 2006 
Federal 

7 Mosaico da Serra de São José MG 
Decreto nº 44.518, de 16 de 

maio de 2007 
Estadual 

8 Mosaico Jucupiranga SP 
Lei estadual nº 12.810, de 

21 de fevereiro de 2008 
Estadual 

9 
Mosaico das Ilhas e Áreas Marinhas 

Protegidas do Litoral Paulista 
SP 

Decreto nº 53.528, de 8 de 

outubro de 2008 
Estadual 

10 
Mosaico da Serra do Tabuleiro e 

Terras de Massiambu 
SC 

Lei Estadual nº 14.661, de 

26 de março de 2009 
Estadual 

11 Mosaico Sertão Veredas Peruaçu 
MG/ 

GO/BA 

Portaria nº 128, de 24 de 

abril de 2009 
Federal 

12 Mosaico Apuí AM 
Portaria nº 55, de 23 de 

março de 2010 
Estadual 

13 Mosaico Manguezal da Baia Vitória ES 
Decreto nº 2625-R, de 23 

de novembro de 2010 
Estadual 

14 Mosaico do Espinhaço MG 
Portaria nº 444, de 26 de 

novembro de 2010 
Federal 

15 Mosaico Baixo Rio Negro AM 
Portaria nº 483, de 14 de 

dezembro de 2010 
Federal 

16 Mosaico Mico-Leão Dourado RJ 
Portaria nº 481, de 14 de 

dezembro de 2010 
Federal 

17 Mosaico da Foz do Rio Doce ES 
Portaria nº 489, de 17 de 

dezembro de 2010 
Federal 

18 Mosaico Extremo Sul da Bahia BA 
Portaria nº 492, de 17 de 

dezembro de 2010 
Federal 

19 Mosaico Carioca RJ 
Portaria nº 245, de 11 de 

julho de 2011 
Federal 

20 Mosaico da Amazônia Meridional 
AM/MG

/RO 

Portaria nº 332, de 02 de 

agosto de 2011 
Federal 

21 Mosaico de Paranapiacaba SP 
Decreto nº 58.148, de 21 de 

junho de 2012 
Estadual 

22 Mosaico Juréia-Itains SP 
Lei estadual nº 14.982, de 

2013 
Estadual 

23 
Mosaico do Oeste do Amapá e Norte 

do Pará 
AM/PA 

Portaria nº 04, de 04 de 

janeiro de 2013 
Federal 

24 Mosaico do Jalapão TO/BA 
Portaria nº 434, de 29 de 

setembro de 2016 
Federal 

25 Mosaico da Serra do Cipó MG 
Portaria nº 368, de 13 de 

setembro de 2018 
Federal 

Fonte: MMA, s/d 
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O primeiro mosaico reconhecido pelo MMA foi o Mosaico Capivara-Confusões, no 

Estado do Piauí e nesse mesmo ano foi organizada pelo Ministério uma estratégia para 

incentivar o reconhecimento de mosaicos pelo Brasil. 

Para isso foi desenvolvido e lançado o “Edital Mosaicos - Fundo Nacional do Meio 

Ambiente-FNMA”, que com um recurso de R$ 4 milhões, objetivou apoiar o 

reconhecimento dos mosaicos e instrumentalizar os atores sociais relevantes para o 

processo de gestão territorial (MELO, IRVING, 2017). 

A partir desse período a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, no âmbito da 

“Cooperação Técnica para as áreas protegidas Brasil-França” realizou ações, seminários, 

encontros e workshops sobre o reconhecimento dos mosaicos com o propósito de 

sensibilizar e mobilizar a gestão pública para a temática (PINHEIRO et al, 2010; MELO, 

IRVING, 2017). 

A fim de aprofundar e desenvolver o conceito de mosaico no Brasil, foi desenvolvido por 

técnicos e pesquisadores um documento intitulado “Recomendações para 

Reconhecimento e Implementação de Mosaicos de Áreas Protegias” realizado a partir de 

uma agenda integrada entre diferentes instituições nacionais e internacionais. Nesse 

documento os autores descrevem que são os critérios mais importantes indicados para o 

reconhecimento de um mosaico: “possuir identidade territorial, melhor a operacionalidade 

das ações de gestão, ampla articulação interinstitucional e definição de objetivos comuns 

mais ambiciosos que a soma dos objetivos das áreas protegidas que o compõe” 

(PINHEIRO et al, 2010). 

Diversas técnicas e iniciativas têm emergido para a criação de projetos territoriais de 

mosaicos de áreas protegidas, as especificidades de cada território e as características das 

relações entre os grupos sociais e o espaço, acarretam em múltiplos processos para lidar 

com esses projetos. O Brasil possui atualmente 25 mosaicos reconhecidos e, apesar desse 

número significativo e da existência de aproximadamente outros 20 em processo de 

discussão ou reconhecimento, não existem regras ou conteúdos formalmente 

estabelecidos para criação do projeto territorial (ANDRADE, KURIHARA, 2014; WWF, 

2015). 

Os mosaicos não são criados e sim reconhecidos, essa premissa revela o entendimento de 

implementação de um processo de gestão integrada sobre um território com áreas 
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protegidas preexistentes com suas dinâmicas e relações sociais específicas e singulares. 

Nesse sentido, duas questões devem ser salientadas: o reconhecimento dos mosaicos não 

deve efetivar uma sobrecarga de atividades aos atores envolvidos, pelo contrário, tem o 

potencial significar inclusive um alívio a partir do estabelecimento de ações integradas. 

A segunda questão diz respeito à singularidade do território. Cada mosaico terá uma 

composição específica de territorialidades que se sobrepõe e que fundamentam a 

formação de uma identidade específica, essas características serão a linha condutora do 

estabelecimento das prioridades, formatos de organização e realização das ações. 

Não há para os mosaicos de áreas protegidas uma legislação específica, um plano 

nacional ou cartilha a ser seguida. Essa autonomia tem possibilitado o estabelecimento de 

mosaicos com características únicas, dois exemplos são: o Mosaico Sertão Veredas 

Peruaçu que possui um viés de atuação fortemente ligado ao componente cultural de 

valorização dos povos dos Gerais, povos tradicionais sertanejos, ribeirinhos, geraizeiros e 

vazanteiros, juntamente com importantes áreas para conservação do Cerrado; e o Mosaico 

Carioca, que ser composto por áreas protegidas localizadas na região metropolitana do 

Rio de Janeiro, tem componentes urbanos importantes que são considerados. 

Diante da necessidade de regular os recursos florestais e de importantes falhas estruturais 

do modelo de conservação da natureza, o mosaico se apresenta então como uma 

alternativa, uma nova institucionalidade de governança. O seu reconhecimento 

institucionaliza um processo de gestão que demanda ação integrada a partir do interesse 

comum de proteção e valorização daquilo que o território tem enquanto recurso florestal, 

patrimônio ambiental e cultural, uso e potencialidades econômicas (ANDRADE, 

KURIHARA, 2014). 

A operacionalização dos mosaicos se desenvolve por meio do estabelecimento de um 

Conselho Consultivo. De acordo com o Decreto 43.40/2002 compete ao conselho do 

Mosaico:  

“I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados 

da sua instituição;  

II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar: 

a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo 

em vista, especialmente: os usos na fronteira entre unidades;  o acesso 

às unidades; a fiscalização;  o monitoramento e avaliação dos Planos de 

Manejo; a pesquisa científica;  a alocação de recursos advindos da 

compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos 
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com significativo impacto ambiental; b) a relação com a população 

residente na área do mosaico; 

III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de 

unidades; 

IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho 

de unidade de conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto de interesse para a gestão 

do mosaico.” (BRASIL, 2002). 

 

É importante ressaltar que o conselho do mosaico não é um somatório dos conselhos 

específicos de cada UC e nem são hierarquicamente superiores aos conselhos das UCs, 

pelo contrário, atua de outra forma, como instância de articulação regional, mobilizando o 

campo de força das relações sociais no território a fim de planejar e agir em uma escala 

mais ampliada (DELELIS, 2010; MELO, IRVING, 2014) 

Esse conselho deve envolver os diversos setores da sociedade e assegurar os processos 

participativos na tomada de decisão.  Contudo, diante do modelo de conselho pouco 

eficiente e participativo que vem sendo desenvolvido nas unidades, é necessário que 

refletir sobre as possibilidades, fragilidades ou potencialidades dos conselhos dos 

mosaicos se efetivarem a partir de uma lógica distinta, ainda mais porque neles são 

ampliadas as escalas e, muitas vezes, a quantidade de escalas de gestão e atores 

envolvidos. 

Diante disso, o objetivo do conselho do mosaico seria então de construir algo “novo”, que 

deve ser organizado com sabedoria e sensibilidade pelos atores tendo em vista o histórico 

conflituoso na criação da maior parte das UC no Brasil. O conselho deve ser capaz de 

criar um fórum de relações institucionais, que fortaleça intercâmbios regionais e trocas de 

experiências sem causar prejuízos à autonomia da gestão de cada UC (ANDRADE, 

KURIHARA, 2014). 

Contudo, não se trata de uma tarefa trivial, a assimetria no grau de implantação das 

unidades e a multiescalaridade presente na gestão do conselho podem representar um 

desafio significativo para a consolidação do processo de integração. 

Inúmeros foram os obstáculos para a execução das UC na prática foram apresentados 

nesse trabalho, frequentemente quanto mais fragilizadas ou desaparelhadas as unidades 

tanto mais difícil será engajar seus gestores em ações integradas, pois as demandas 

internas serão mais urgentes e necessárias impactando diretamente no nível de 
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disponibilidade de recursos humanos na implantação do mosaico – mesmo que esse 

possua justamente um potencial de melhoria nesses aspectos e demandas. 

A multiescalaridade prevista no estabelecimento dos mosaicos também se mostra algo 

inovador e complexo, pois a gestão integrada pode acabar sendo condicionada à 

interlocução entre representantes de diferentes esferas governamentais (federal, estadual e 

municipal) que certamente atuam de formas e em escalas diferencias e que são colocados, 

no âmbito do mosaico, para desenvolver ações em conjunto.   

Esse arranjo institucional torna-se bastante complexo, tanto na execução das ações – que 

por vezes podem ser realizadas fora da jurisdição permitida por aquela instituição – 

quanto na viabilização de recursos financeiros externos. 

O fato é que os mosaicos não possuem o reconhecimento devido perante o poder público 

e, mesmo com o estabelecimento de normativas nacionais que reforçam sua importância 

dentre seus objetivos, estratégias e diretrizes, a falta de uma cultura e prática de gestão 

integrada nos órgãos públicos ainda é latente e refletem na dificuldade para o 

estabelecimento de uma sustentabilidade financeira e disponibilidade de recursos 

humanos, o que exige uma “sensibilização permanente das instituições envolvidas em 

relação à temática da gestão integrada por mosaicos e as potencialidades a ela associadas” 

(MELO, IRVING, 2006; ANDRADE, KURIHARA, 2014). 

De maneira complementar, além de contribuir para a gestão integrada das áreas 

protegidas, o modelo de gestão do mosaico tem potencial para constituir-se como uma 

instância mais ampla de coordenação e harmonização dos instrumentos de ordenamento 

territorial que são incidentes e/ou se sobrepõe no seu território (GARBNER, 2013; 

MELO, IRVING, 2006). 

O mosaico pode propiciar a integração dos Planos de Manejo das UC, mas com um 

grande potencial de articular outros instrumentos de planejamento e gestão territorial de 

diversas escalas, metas e competências, como os Planos Diretores Estratégicos dos 

municípios compreendidos em seu território, os Zoneamento Ecológico-Econômicos, os 

Planos de Gestão de Bacias Hidrográficas e assim por diante. Rompendo assim com o 

paradigma institucional de “atuar per si”, na medida em que pressupõe a mediação de 

interesses políticos distintos a fim de encontrar nós convergentes de ação (GRABNER, 

2013). 
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Apesar do aumento das iniciativas de conformação de mosaicos de áreas protegidas, 

pouco foco é direcionado à avaliação e monitoramento das iniciativas já existentes, o que 

dificulta o conhecimento concreto dos benefícios e dificuldades do estabelecimento de 

um mosaico.  

A WWF realizou uma pesquisa de análise de efetividades de mosaicos a partir de, 

sobretudo, quatro âmbitos de análise: governança, gestão, sociodiversidade e 

biodiversidade no Mosaico da Amazônia Meridional (AM, RO, e MT), Mosaico Baixo 

Rio Negro (AM), Mosaico Sertão Veredas Peruaçu (MG e BA) e Mosaico Central 

Fluminense (RJ). O Sertão Veredas Peruaçu foi o que apresentou maior efetividade (80%) 

e o Central Fluminense apresentou uma taxa de 72%, já o do Baixo Rio Negro e da 

Amazônia Meridional se mostraram pouco efetivos com taxas de 63% e 46% 

respectivamente.  

No detalhamento, as autoras descrevem que a gestão integrada ainda permanece um 

desafio, mas, que o estudo também mostrou que se forem feitos investimentos necessários 

para assegurar a estrutura operacional do mosaico, bem como o financiamento dos planos 

estratégicos de atuação a eficácia de aumentaria significativamente, podendo os mosaicos 

cumprirem seu papel como instancia gestora de territórios (WWF, 2015). 

Como ferramenta em prol do desenvolvimento territorial é importante que o mosaico se 

estabeleça a partir do fortalecimento das territorialidades que deve se dar a partir dos 

laços de identidade (aqui compreendida como pertencimento, afetividade, coesão e, 

possivelmente, resistência) e dos princípios de cooperação e baseado no interesse comum 

de proteção, valorização e uso daquilo que o território tem (enquanto recurso, patrimônio 

ambiental e cultural, uso e produção e também potencialidades econômicas). Ou seja, sua 

efetividade está fundamentada no próprio grupo social, é impossível conceder tal 

atividade para qualquer agente externo (ALBAGLI, 2004; SAQUET, 2015). 

A identidade quando construída internamente, entre os grupos sociais e seu meio, é 

fundamental na organização política por propiciar a dinamização das singularidades em 

favor do desenvolvimento local: “os princípios organizativos de uma sociedade local 

permitem e facilitam a reunião, a discussão, as relações de confiança e a projeção do 

futuro” (SAQUET, 2015). 
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Para que o desenvolvimento territorial seja autossutentável, é necessário que esteja 

alicerçado no reconhecimento e valorização das identidades – e que por isso, seja antes de 

tudo desenvolvimento local (SAQUET, 2015). A facilitação para esse reconhecimento da 

identidade territorial em um mosaico de áreas protegidas pode vir a ser o ponto de apoio 

para a proposta de desenvolvimento (ANDRADE, KURIHARA, 2014). 

O mosaico de áreas protegidas, ao estabelecer o território como unidade de gestão, 

apresentando a característica de articulação de integração de atores e seus nexos de poder, 

traz um cenário desafiador para os modelos de gestão brasileiros de áreas protegidas. 

Uma abordagem crítica desse instrumento, por meio da compreensão de sua efetividade 

como promotor do desenvolvimento territorial e de valorização da sociobiodiversidade da 

região, poderá resultar no seu aprimoramento, maior incentivo ou ainda sua reformulação 

ou redirecionamento. 
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III. CAPÍTULO 3: Mosaico Bocaina: 10 anos de experiência na gestão integrada 

de áreas protegidas 

Para analisar os conflitos ambientais territoriais faz-se necessário compreender as 

relações de causa e efeito advindas das demandas dos diferentes grupos sociais de 

determinado território condicionadas aos limites e vulnerabilidade da natureza 

(RAIMUNDO, MELLO-THÉRY, 2013). 

O Mosaico Bocaina, localizado em um singular continuo de Mata Atlântica preservada, 

compreende nos seus quase 260 mil hectares não só uma biodiversidade considerada 

como prioridade alta de preservação, protegida em UCs das mais variadas tipologias e 

categorias, mas também reúne diferentes comunidades tradicionais (dentre indígenas, 

caiçaras e quilombolas) que habitam a região historicamente que marcam o território com 

sua tradicionalidade, apropriação e uso.  

Conforme apresentado até aqui essa configuração já prenuncia o dilema dos territórios 

sobrepostos e a difícil tarefa de maneja-los. 

Nesse capítulo será apresentada a experiência de gestão integrada do Mosaico Bocaina 

durante 10 anos. 

Chada, Simoes e Nemer (2009) afirmam que as dificuldades da articulação institucional 

estiveram presentes desde a época de construção do Mosaico e a tendência é que 

perpassarem todo o processo de implementação. As autoras, em uma reflexão sobre os 

três primeiros anos de Mosaico Bocaina, levantaram as seguintes questões “como integrar 

mais efetivamente as diversas esferas superando as vaidades e respeitando a autonomia 

institucional? Como aparar as arestas intra e interinstitucionais? Poderá gerar conflitos de 

gestão? O interesse público municipal será respeitado?”.  

Às perguntas das autoras acrescenta-se, como garantir que todos os atores sociais 

participem de fato da gestão integrada? é possível reduzir as assimetrias socioterritoriais 

historicamente estabelecidas em um espaço político de abordagem territorial mais amplo? 

É possível atingir os últimos degraus da escada de participação cidadã dentro de uma 

estrutura como o Mosaico de Áreas Protegidas?. 

São perguntas como essas que nortearam as reflexões sobre as implicações no território 

do estabelecimento do Mosaico Bocaina, realizadas a partir da leitura e análise da 
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bibliografia estudada, dos documentos produzidos pelo conselho, e das entrevistas 

realizadas com atores-chave. 
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3.1 Caracterização, histórico e implementação do Mosaico Bocaina (MB) 

A Mata Atlântica brasileira é um ecossistema de floresta tropical, sua formação se estende 

da região Norte até o Sul do Brasil. Do Amapá a Salvador (BA) sua abrangência o se 

reduz a uma estreita faixa costeira que se amplia na altura da capital da Bahia, cobre por 

completo os estados do Espirito Santo e Rio de Janeiro e se estende ao longo da costa 

pelos estados meridionais (THÉRY, MELLO-THÉRY, 2018). 

Caracterizada pelas florestas pluviais densas, dunas e mangues e por um complexo de 

praias, a Mata Atlântica é considerada como um dos hotspots brasileiros e possui uma das 

maiores taxas de biodiversidade do mundo. Contudo, hoje tem presente no território cerca 

de 7% de remanescentes florestais acima de 100 hectares de sua cobertura original (dentre 

matas primarias, secundárias e em avançado estágio de regeneração).  Anteriormente, 

essa floresta tropical chegou a abranger uma área de aproximadamente 1.315.000 mil 

km², o que representa cerca de 15% do território brasileiro (CAPOBIANCO, 2001). 

Os hotspots são áreas de excepcional biodiversidade, onde há simultaneamente um alto 

grau de endemismo e ameaça. Esses hotspots são identificados pela Conservation 

International (CI) a partir de dois critérios rigorosos: deve possuir pelo menos 1.500 

plantas vasculares como espécies endêmicas e deve ter 30% ou menos de sua vegetação 

original. De acordo com a CI, o mundo possui atualmente 35 hotspots que representam 

apenas 2,3% da superfície terrestre, mas que concentram mais da metade das espécies de 

plantas endêmicas e aproximadamente 43% das aves, mamíferos, répteis e anfíbios 

também endêmicos (CI, s/d; BURSZTYN & BURSZTYN, 2012). 

O desenvolvimento da sociedade brasileira e seu processo histórico de ocupação do 

território se deram sob a devastação da Mata Atlântica que desde a colonização 

portuguesa até os atuais é apropriada pelo homem de forma intensiva e predatória 

(CAPOBIANCO, 2001; DEAN, 1996). As regiões litorâneas foram as primeiras ocupadas 

pelos colonizadores e nelas foram desenvolvidos muitos dos ciclos econômicos 

brasileiros, por isso sua destruição foi tão profunda (THÉRY, MELLO-THÉRY, 2018). 

DEAN, 1996, descreve em seu livro sobre a devastação da Mata Atlântica: 

“Para realizar a obra, tão vaidosa quanto ilusória de engrandecimento e 

emulação econômica – sonhos dos fantasistas dos milênios materiais 

(...). Nossas florestas (...) tão levianamente devastadas nesse afã de ir 

estendendo as populações aventureiras e empresas capitalistas, que 
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lastram, como pragas devastadoras, por todo o território – sem amor 

pela terra nem interesse pelo futuro” (DEAN, 1996). 

A região localizada entre o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro é caracterizada como 

uma das mais devastadas por esse processo, pois suportou os ciclos de desenvolvimento 

econômicos, mas também, não por coincidência, o crescimento das maiores metrópoles 

urbanas do país e hoje adensa cerca de 30% da população brasileira (LINO, 

ALBUQUERQUE, 2007). 

A explosão populacional e econômica da sociedade (principalmente nesse eixo SP – RJ) 

modificou intensamente o território dessa mata tropical densa e contínua, transformando-

a em fragmentos menores das florestas originais rodeados de pressões antrópicas de uso e 

ocupação do solo (LINO, ALBUQUERQUE, 2007). 

Os Mapas 3.1 e 3.2 apresentam, respectivamente, os biomas brasileiros a partir de dados 

do IBGE e as zonas antropizadas no Brasil com a sua periodização. Ao comparar os 

mapas é possível observar claramente que o processo de antropização – que está 

fortemente associado a perda de vegetação nativa - se desenvolveu justamente sob a Mata 

Atlântica e segue avançando  para o interior do país no sentido da Floresta Amazônica. 

Mapa 3.1 – Biomas brasileiros 

 

 
Fonte: THÉRY, MELLO-THÉRY, 2018 
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Mapa 3.2 – Antropização e ameaças ao meio ambiente 

 
Fonte: THÉRY, MELLO-THÉRY, 2018 

 

Pode-se dizer que de alguns desses fragmentos de Mata Atlântica foi possível constituir 

algumas UCs, que criadas nas décadas de 1970, 1980 e 1990 contribuíram, juntamente 

com a ausência de malha viária eficiente para a região até 1970, o relevo impróprio para 

cultivo e a barreira natural das encostas, para que as ações antrópicas não degradassem a 

Mata Atlântica por completo.  

Atualmente 9,40% (170.095 km²) do território da Mata Atlântica encontram-se sobre 

algum tipo de proteção ambiental, dos quais 6,83% em UCs de uso sustentável 

correspondendo 76.395 km² e apenas 1,93% de florestas protegidas em UCs de proteção 

integral somando 21.620 km². Na categoria de proteção integral a tipologia de Parque é a 

mais representativa com larga diferença para as outras, são 270 parques que somam 

23.451 km², na de uso sustentável as APAs predominam, são 83.729 km² tipificados 

como APA. 
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As primeiras alterações territoriais na região em que hoje está localizado o Mosaico 

Bocaina se deram devido ao movimento de interiorização do centro-sul brasileiro a partir 

dos caminhos traçados pela Estrada Real que formaram uma verdadeira rede de trilhas e 

estradas ligando o centro da colônia aos sertões das riquezas minerais. Esses caminhos 

foram feitos, a partir da segunda metade do século XVII e início do século XVIII, 

primeiramente para o transporte de minérios de Minas Gerais aos portos de Paraty e do 

Rio de Janeiro passando por São Paulo, mas foi só com o estabelecimento do mecanismo 

de controle da Coroa Portuguesa do escoamento das riquezas é que partes desses 

caminhos tornaram-se oficiais da “Estrada Real” – principalmente o eixo Paraty-Cunha-

Guaratinguetá e o Rio de Janeiro-Serra de Petrópolis-Juiz de Fora (BAHIA, 2015; 

COSTA, 2005). 

Diante da fiscalização instituída na Estrada Real, diversas trilhas paralelas foram sendo 

utilizadas para contrabando das riquezas, tráfico de índios e caminhos das primeiras 

Entradas e Bandeiras da região. Nesse processo, os tropeiros também tiveram um papel 

fundamental, pois utilizavam esses caminhos para o transporte de mercadorias e como 

mensageiros (COSTA, 2005). 

Conforma-se então uma rede de ocupação que, com o passar dos anos, foram dando lugar 

os núcleos populacionais fixos. Com o declínio do ciclo do ouro e os caminhos de 

interiorização abertos, os pousos das tropas entre a Baia da Ilha Grande e o Planalto da 

Bocaina e Paraíba passando pelo Vale do Rio Bracuí e Rio Mambucaba tornaram-se as 

pequenas vilas e cidades da região. 

“A produção agrícola ganha força e impulso com a consolidação das 

vilas, fazendo com que diversas localidades prosperassem, sobretudo 

com as fazendas de café, que multiplicaram em toda a região ao longo 

do século XIX Como destaque entre os municípios da região do 

Mosaico Bocaina, têm-se Areias, Bananal e São José do Barreiro que 

prosperaram rapidamente com as fazendas de café, fazendo com que 

fossem elevadas à categoria de cidade ainda no início da segunda 

metade do século XIX. Como consequência multiplicaram-se os 

sobrados em estilo colonial nesse período, sendo que alguns foram 

restaurados e tiveram suas funções modificadas para hotéis fazendas e 

pousadas nos dias de hoje. Outras localidades como Cunha, segundo 

relatos de Saint-Hilaire (1974), por possuírem suas terras mais baixas, 

essas não eram adequadas para o açúcar e café, tendo, portanto, a 

plantação do milho como destaque. Nesse período, a Baía de Ilha 

Grande era o principal escoadouro da produção agrícola.” (BAHIA, 

2015). 
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Essa rede de interiorização a partir da Estrada Real com o posterior estabelecimento dos 

primeiros núcleos urbanos releva a importância histórica e cultural da região, que 

respalda a criação de roteiros turísticos na atualidade no âmbito do Programa Turístico da 

Estrada Real (BAHIA, 2015). 

Após a decadência do ouro, a região vai vivenciar também a da cultura de cana de açúcar 

e do café no final do século XIX e início do XX fazendo com que as propriedades rurais 

mudem para a atividade leiteira que permanece até os dias de hoje (BAHIA, 2015; 

COSTA, 2005). 

É a partir de meados do século XX que as transformações no território mudam de 

proporção e velocidade, surgem novos atores e criam-se novas territorialidades. 

Resultados do projeto nacional desenvolvimentista da época, os grandes projetos 

industriais e de infraestrutura começam a gerar mudanças socioeconômicas significativas 

e são estabelecidos os primeiros pilares dos conflitos que permanecem na atualidade. 

As instalações industriais ligadas à cadeia de petróleo e gás e os grandes 

empreendimentos turísticos tornam-se os atores determinantes desse processo, em uma 

relação de causa e efeito complexa.  

A construção da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda-RJ levou à 

ampliação da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) em 1950, aumentando dos fluxos entre 

São Paulo e Rio de Janeiro consideravelmente e provocando o crescimento da rede 

urbana no seu entorno.  

A partir dos anos 1960, outras rodovias foram sendo construídas ou pavimentadas, sendo 

a BR-101 (Rio-Santos) a mais importante, pois não somente atendeu as demandas de 

articulação da Dutra como impactou significativamente os setores socioeconômicos dos 

municípios possibilitando a expansão do setor industrial e turístico. Cruz (2007) afirma 

que a rodoviarização do território que partiu de uma iniciativa política voltada à 

integração nacional de um governo em plena ditadura militar, associada à ascensão da 

classe média que começava a valorizar as praias como opções de lazer foram impulsores 

para a criação de destinos turísticos ao longo dessa costa. 

Em 1968 já haviam sido feitos estudos de viabilidade técnica e econômica para a 

construção de uma estrada que ligasse o Rio de Janeiro a Santos, mas foi sua 
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incorporação no Projeto TURIS (Plano de Aproveitamento Turístico), elaborado pela 

empresa francesa Scet International e apresentado pela Empresa Brasileira de Turismo 

(Embratur) em 1973 que impulsionou sua construção. O projeto, baseado na experiência 

francesa para o litoral da antiga Languedoc-Roussillon
15

, previa a divisão do litoral em 

três categorias: 1) loteamentos particulares com a privatização das praias; 2) hotéis e 

casas particulares e 3) áreas para camping – sendo que as melhores e mais bonitas praias 

estariam localizadas na categoria 1. 

As soluções para consequências dessa grande intervenção como a supervalorização dos 

terrenos, os desmatamentos, o crescimentos das pequenas vilas preexistentes e o 

desmembramento das comunidades não estavam previstos (LUCHIARI, 1999). O projeto 

não foi concluído, mas a BR-101 foi construída mesmo assim, desencadeando um 

processo de urbanização turística atrelado a investimentos imobiliários especulativos, 

desmatamento e a pressão sobre as comunidades tradicionalmente habitantes do território. 

A construção da Rio-Santos torna possível o acesso da costa que liga as duas principais 

cidades do país – o deslocamento de Paraty à Angra dos Reis até 1960, por exemplo, era 

feito exclusivamente feito por via marítima – e faz da Costa Verde (como passou a ser 

conhecida a região do litoral norte paulista e sul fluminense na atualidade) o destino das 

elites e, portanto, foco de grandes empreendimentos, tanto para segunda residência como 

para hotelaria (BAHIA, 2015; KAKINAMI, 2012).  

É nesse período que se instalam as primeiras construções de luxo da região, o 

Condomínio Laranjeiras e do Resort São Gonçalo (em Paraty), que inauguram uma nova 

dinâmica, a partir de uma lógica de exclusão socioespacial trazem para o território novos 

atores, com interesses distintos e com amplo poder no espectro social (BAHIA, 2015). 

Além do eixo turístico, a abertura da BR-101 possibilitou também a instalação de outros 

empreendimentos industriais na região, os principais foram a construção da Usina 

Nuclear de Angra I e do Terminal Marítimo Almirante Maximiano da Fonseca (TEBIG) 

da Transpetro.  

A partir da década de 1980 iniciam-se os projetos de construção das Usinas de Angra II e 

III que, resultados de um acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, passam a compor com 

                                                            
15 Languedoc-Roussillon era o nome dado a atual região da Occitânia que fica no sudeste da França. 
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a Angra I a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), sob administração da 

Eletrobras/Eletronuclear. Em 2001, a Usina de Angra II entra em operação, e a instalação 

da Usina de Angra III é retomada em 2008 (depois de uma paralisação em 1980) por meio 

de um incentivo no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do governo Lula 

(BAHIA, 2015; MINERAL ENGENHARIA, 2014). 

Ao passo que essas modificações industriais iam se configurando no espaço juntamente 

com o crescimento do setor turístico, foram criadas diversas UC que não só garantiam a 

preservação da biodiversidade, mas também de forma indireta os espaços de 

contemplação paisagística necessários para o turismo em ascensão. 

No início dos anos 1970 foram criados Parque Estadual da Ilha Grande (Angra dos Reis, 

RJ) e Parque Nacional da Serra da Bocaina, em 1977 foram instituídos o Parque Estadual 

da Serra do Mar e o Parque Estadual da Ilha Anchieta.  

Com a entrada dos anos de 1980, ainda durante o regime militar, foram criadas a Reserva 

Biológica da Praia do Sul (na Ilha Grande, Angra dos Reis), e as Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs) de Tamoios, Cairuçu, da Baía de Paraty e Silveiras. Em 1987 são 

criadas a APA de Mangaratiba e Estação Ecológica Bananal. 

A maior parte das áreas protegidas foi estabelecida a partir da lógica do paradigma 

clássico, condizente com as intenções do regime militar e da própria tendência das 

políticas ambientais no Brasil à época, foram estabelecidas unidades de conservação sem 

a possibilidade de ter habitantes em seu território. 

Após 1988 foram criadas ainda a Estação Ecológica de Tamoios, Reserva Ecológica da 

Juatinga, o Parque Estadual Cunhambebe e recentemente a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Aventureiro.  

A criação dessas UCs foi realizada por meio de decretos nas três escalas federativas, 

federal, estadual e municipal sem nenhuma articulação ou planejamento interinstitucional 

e, muito menos, sob a consulta das pessoas que ali já habitavam, originando um cenário 

de complexas sobreposições territoriais (COSTA, 2015).  

Costa (2015) vai afirmar que esse processo desarticulado foi resultado da sobreposição de 

estratégias políticas de poder sobre o território. De acordo com o autor tratou-se de 
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“uma estratégia de controle territorial, de afirmação de uma titularidade 

sobre o território que por definição deveria ser compartilhado. Quando 

criam uma unidade de conservação sob a sua jurisdição, os executivos 

das três instâncias se apropriam, por meio do confisco, de uma parcela 

territorial. Muitas são consideradas terras devolutas; mas outras tantas 

possuem dono, com documentação ou não. Terras transformadas em 

bem público em teoria pertencem a todos, independentemente dos 

imbróglios jurídicos que venham a ser gerados, tais como essas 

situações insustentáveis de sobreposições que apenas penalizam os 

moradores originários dessas localidades. Essas ações dos governos 

federal, estaduais do Rio de Janeiro e São Paulo e mesmo do município 

de Paraty geram uma espécie de “guerra federativa” de difícil 

resolução.” (COSTA, 2015). 

Todo esse processo histórico de uso e ocupação do solo pelos setores industriais e 

turísticos ligados aos interesses das classes dominantes associado à criação de Unidades 

de Conservação, determinaram o desenvolvimento da urbanização intensa e desordenada 

dos municípios ao longo da BR-101 e se sobrepuseram sobre a preexistente ocupação 

tradicional do território caracterizada por comunidades caiçaras, quilombolas e indígenas. 

Não por coincidência, somente após a década de 1990 e, principalmente, após os anos 

2000 é que começaram a se reconhecer os territórios das comunidades tradicionais da 

região (indígenas e quilombolas). 

Atualmente, o grande projeto que vêm repercutindo na Costa Verde é o Pólo Pré-Sal da 

Petrobras. Apesar de as primeiras atividades da Petrobras na Bacia de Santos já terem 

sido iniciadas nos anos de 1970, 

“Fatores limitantes, como a tecnologia disponível à época, 

representavam um grande desafio para o setor, já que a indústria 

petrolífera mundial não tinha ainda conhecimentos relacionados à 

produção de óleo em uma área com características geológicas tão 

singulares como as apresentadas na Bacia de Santos, o que dificultava a 

viabilização da produção.” (COMUNICA BACIA DE SANTOS, 2018). 

Contudo, em 2007 foi descoberto entre 5 e 7 quilômetros abaixo do leito do mar o volume 

de aproximadamente 50 bilhões de barris de petróleo na camada Pré-Sal. Desde então a 

Petrobras tem ampliado os investimentos na extração de petróleo e gás na Bacia de Santos 

e atualmente já são 13 empreendimentos em operação
16

 (THÉRY, MELLO-THÉRY, 

2018; COMUNICA BACIA DE SANTOS, 2018).  

                                                            
16 São os empreendimentos da Petrobras em operação na Bacia de Santos na atualidade a prospecção de 

novos reservatórios, gasodutos e plataformas. São eles: Pesquisa Sísmica Marinha, Pólo de Merluza, Baúna, 

Uruguá e Tambaú, Piloto de Lula, Mexilhão, Atividade de perfuração marítima da Área Geográfica da 
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O Mapa 3.3 apresenta a localização dos empreendimentos de gás, petróleo e dutos no 

Brasil e nele é possível observar a jazida de petróleo da camada pré-sal compreendendo a 

porção oceânica do estado do Paraná até o Espírito Santo. 

Mapa 3.3 – Gás, Petróleo e dutos no Brasil 

 

Fonte: THÉRY, MELLO-THÉRY, 2018 

Os impactos da operação de empreendimentos como esses são inúmeros e ainda estão 

começando a ser vivenciados e observados pela população dos municípios diretamente 

atingidos. Mas sem dúvida, essa indústria que já vinha gerando impactos no litoral norte 

de São Paulo com o início das operações do Pré-Sal estabelece-se como um 

condicionador de dinâmicas sócio-territoriais. 

3.2 Implementação do Mosaico Bocaina 

A proposta da formalização de uma gestão integrada entre UC do sul fluminense e litoral 

norte de São Paulo foi construída paulatinamente pelos gestores do Parque Nacional da 

Serra da Bocaina (PNSB) e do Núcleo Picinguaba do PESM em 2003. Devido aos trechos 

de sobreposição entre os dois parques administrados por instancias diferentes (federal e 

estadual respectivamente) era necessário o estabelecimento de diálogos para a formulação 

                                                                                                                                                                                  
bacia de Santos, Rota 3, Rota 2, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3 e Libra. Para saber mais sobre os 

empreendimentos da Petrobras na Bacia de Santos acessar: https://www.comunicabaciadesantos.com.br/. 
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de diretrizes e estratégias para o local. Nesse mesmo período a gerência executiva do 

IBAMA do Rio de Janeiro definiu como diretriz de gestão das UC o estabelecimento de 

mosaicos e realizou diversos seminários para elaboração de propostas iniciais e levantar 

potencialidades e desafios a partir das experiências do NGI do NURUC. 

Após seminários realizados no Rio de Janeiro com as UCs federais, em junho de 2004 foi 

realizado no Núcleo Picinguaba do PESM o “I Encontro para formação do Mosaico de 

UC do litoral norte de São Paulo, PNSB e UCs do litoral sul do Rio de Janeiro” onde 

foram discutidas diretrizes para a constituição de mosaicos aprofundando aspectos 

restritivos e impulsionadores. Dentre os restritivos foram apresentados: desnível na 

implantação das UCs, inexistência de articulação política entre os órgãos gestores, 

possibilidade de sobrecarga de trabalho aos gestores e falta de experiências anteriores de 

mosaico. Dentre os positivos foram destacados: possível ganho de efetividade de gestão, 

aumento de proteção das áreas integrada e possibilidades de troca e intercâmbio 

(CHADA, SIMOES, NEMER, 2009). 

Entretanto, diante de dificuldades institucionais relacionadas a disponibilidade de tempo, 

recursos financeiros e a descontinuidade administrativa das UCs federais fez com que as 

propostas não fossem encaminhadas até 2006 com a chegada da RBMA. 

Devido ao seu histórico de devastação que essa região foi o primeiro eixo nacional de 

proteção da natureza por meio do desenvolvimento de ações da RBMA – Reservas da 

Biosfera da Mata Atlântica além da criação das diversas áreas protegidas (LINO, 

ALBUQUERQUE, 2007; IRVING, 2006). 

No Planejamento Estratégico da RBMA, o fortalecimento e a criação de mosaicos foram 

definidos como ações prioritárias de conservação. Por isso em 2005, o Conselho Nacional 

da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica firmou contrato com o Fundo de Parceria para 

Ecossistemas Críticos – CEPF (iniciativa conjunta da Conservação Internacional, GEF, 

Governo do Japão, Fundação McArthur e Banco Mundial) para o desenvolvimento do 

Projeto de Apoio ao Reconhecimento dos Mosaicos no Corredor da Serra do Mar. Este 

projeto possuía como objetivo principal a proposição de Mosaicos na região da Serra do 

mar – alguns deles já estavam em andamento devido às iniciativas de organismos gestores 

de UCs – e a prioridade de ação se deu nas regiões da Mantiqueira (MG, RJ e SP), 

Central Fluminense (RJ) e Bocaina (SP e RJ) (LINO, ALBUQUERQUE, 2007). 
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Assim em dezembro de 2006, o MMA (subsidiado pela documentação desenvolvida 

Projeto supracitado) reconheceu por meio das Portarias nº 349, 350 e 351, os três novos 

Mosaicos de Unidades de Conservação da Mata Atlântica na região do Corredor da Serra 

do Mar e Mantiqueira: Mosaico Bocaina, Mosaico Central Fluminense e o Mosaico 

Mantiqueira (Mapa 3.3). 

O Mosaico Bocaina foi instituído pela Portaria MMA nº 349, de 11 de dezembro de 2006 

e sua criação têm por objetivo propiciar um espaço de gestão integrada das áreas 

protegidas dele constituinte a fim de contribuir para a conservação dos recursos naturais 

da Mata Atlântica e para o desenvolvimento territorial (LINO, ALBUQUERQUE, 2007). 

Com aproximadamente 260mil hectares está localizado entre os estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, mais precisamente no Vale do Paraíba do Sul, Litoral Sul do Estado do 

Rio de Janeiro e Litoral Norte do Estado de São Paulo. Abrangendo principalmente a 

região costeira denominada Costa Verde, mas chegando também ao interior, onde está 

Cunha, São José do Barreiro e Bananal, basicamente entre as duas grandes rodovias, a 

BR-116 e a BR-101, 

Na portaria o Mosaico Bocaina foi instituído somente com as UC, sendo doze unidades 

no total. Seis delas localizadas no estado do Rio de Janeiro: Parque Estadual Marinho do 

Aventureiro
17,

 APA de Tamoios e REBIO da Praia do Sul sob a gestão do Instituto 

Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro (INEA) 
18

; APA Cairuçu e ESEC Tamoios 

sob a gestão do ICMBio
19 

e a APA Baía de Paraty sob a gestão da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente de Paraty – SEDUMA
20

.  

Cinco das unidades localizadas no estado de São Paulo: três núcleos do Parque Estadual 

da Serra do Mar (PESM), Núcleos Cunha, Picinguaba e Santa Virgínia, Parque Estadual 

de Ilha Anchieta e ESEC Bananal, todas sob a gestão do Instituto Florestal da Secretaria 

do Meio Ambiente do Estado de São Paulo- IF / SMA. 

                                                            
17 O antigo Parque Estadual Marinho do Aventureiro foi recategorizado à Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) do Aventureiro pela Lei  nº 6.793, publicada no D.O. de 28 de maio de 2014, sua área passou a corresponder, 

exatamente, à porção marinha do antigo parque. 
18 Em 2006, na instituição da portaria que cria o Mosaico Bocaina, o INEA não existia e essas unidades estavam sob a 

gestão da chamada Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano do Estado do Rio de Janeiro - FEEMA/SEMADUR 

19 Em 2006, na instituição da portaria que cria o Mosaico Bocaina, ainda não havia sido separado o IBAMA do 

ICMBio de modo que essas unidades estavam sob a gestão do IBAMA. 

20 Em 2006, na instituição da portaria que cria o Mosaico Bocaina, essa unidade era gerida pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente, Pesca e Agricultura da Prefeitura Municipal de Parati. 
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E, por fim, o Parque Nacional da Serra da Bocaina que abrange ambos os estados, Rio de 

Janeiro e São Paulo sob a gestão do ICMBio. 

Portanto, a configuração inicial do Mosaico Bocaina estabelecida foi de oito unidades de 

proteção integral (sendo quatro Parques Estaduais, um Parque Nacional, duas Estações 

Ecológicas e uma Reserva Biológica) e quatro de uso sustentável (sendo três Áreas de 

Proteção Ambiental e uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável), compreendendo 

parte de 10 municípios (Ubatuba, São Luis do Paraitinga, Natividade da Serra, Cunha, 

Caraguatatuba, São José do Barreiro, Areias, Bananal, Angra dos Reis e Paraty). 

O Mapa 3.3 apresenta essa composição inicial do Mosaico Bocaina reconhecida pela sua 

portaria de criação. 

Nesse momento de criação do Mosaico Bocaina foram reconhecidos os territórios 

sobrepostos do Núcleo Picinguaba do PESM e da APA Tamoios com a REBIO da Praia 

do Sul na Ilha Grande. 
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Nos 10 anos de funcionamento do Mosaico Bocaina o conselho passou a considerar como 

parte constituinte do mosaico outras seis UC, pois seus gestores passaram a participar 

ativamente das reuniões e também das decisões tomadas no âmbito do grupo. Algumas 

delas já existiam anteriormente e outras foram instituídas após o reconhecimento do 

Mosaico Bocaina e por solicitação dos gestores e anuência do plenário do conselho foram 

incorporadas ao território do mosaico como um todo. 

Localizadas no estado do Rio de Janeiro foram incluídas quatro UCs: Reserva Ecológica 

da Juatinga
21

, Parque Estadual da Ilha Grande, APA de Mangaratiba e Parque Estadual 

Cunhambebe (somente em 2008 quando foi criado), todas as unidades sob a 

administração do INEA. Foram incorporadas também a APAs Silveiras e Marinha do 

Litoral Norte de São Paulo (também em 2008 quando foi criada), ambas sob a gestão da 

Fundação Florestal. 

Além das UC, foram incluídos também os territórios tradicionais presentes no território 

do Mosaico Bocaina. Dentre eles, seis quilombos: Camburi, Fazenda Picinguaba, 

Caçandoca, Sertão do Itamambuca, Cabral e Campinho da Independência e quatro Terras 

Indígenas, Parati-Mirim, Araponga, Bracuí e Boa Vista do Sertão do Promirim. 

A Tabela 3.1 apresenta uma pequena descrição de cada uma das áreas protegidas 

pertencentes ao Mosaico Bocaina. 

É importante salientar que todas as TI incluídas no território do Mosaico Bocaina já estão 

regularizadas e demarcadas. Com relação aos territórios quilombolas, todos já pelo menos 

reconhecidos e certificados pela Fundação Palmares. Os Quilombos do Sertão de 

Itamambuca e da Fazenda de Picinguaba encontram-se na fase de titulação em que o 

território é considerado Certificado, são as terras de quilombos que estão ainda no 

primeiro passo do processo de titulação, possuem a Certidão de Autorreconhecimento 

emitida pela Fundação Cultural Palmares; o Quilombo Cabral e do Camburi tem o 

processo de titulação atualmente na fase do RTDI: Relatório Técnico de Delimitação e 

Identificação, primeira etapa da regularização fundiária quilombola; e o Quilombo do 

Campinho da Independência e Caçandoca já tem o título da terra publicado em portaria 

no Diário Oficial da União. 

                                                            
21 Criada pelo Decreto Estadual n° 17.981, de 30 de outubro de 1992, no município de Paraty. Sua área é de 

aproximadamente 9.960 hectares. Encontra-se em processo de recategorização para adequação ao estabelecido pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (INEA, s/d). 
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Tabela 3.1 – Áreas Protegidas do Mosaico Bocaina 

Área Protegida 
Área 

(ha) 

Ano 

criação 
Uso

22 
Escala de 

gestão 

Órgão 

gestor 
UF Municípios 

Territórios 

sobrepostos 

PESM - Núcleo 

Picinguaba 
47500 1979 PI Estadual 

Fundação 

Florestal 
SP Ubatuba 4 

PESM - Núcleo Santa 

Virgínia 
17500 1989 PI Estadual 

Fundação 

Florestal 
SP 

São luis do Paraitinga; 

Natividade da Serra; Cunha; 

Ubatuba; Caraguatatuba 

0 

PESM - Núcleo 

Cunha 
13300 1977 PI Estadual 

Fundação 

Florestal 
SP Cunha; Ubatuba 0 

Parque Estadual Ilha 

Anchieta 
828 1977 PI Estadual 

Fundação 

Florestal 
SP Ubatuba 0 

Parque Estadual 

Cunhambebe 
38000 2008 PI Estadual INEA RJ 

Angra dos Reis; Mangaratiba; 

Rio Claro e Itaguai 
1 

Parque Estadual da 

Ilha Grande 
12052 1971 PI Estadual INEA RJ Angra dos Reis 3 

RDS do Aventureiro 1550 2014 US Estadual INEA RJ Angra dos Reis 0 

PARNA da Serra da 

Bocaina (PNSB) 
104000 1972 PI Federal ICMBio 

SP e 

RJ 

Ubatuba; Cunha; São José do 

Barreiro; Areias; Angra dos 

Reis e Paraty 

4 

APA Mangaratiba 25239 1987 US Estadual INEA RJ Mangaratiba 1 

APA Silveiras 42700 1984 US Estadual 
Fundação 

Florestal 
SP Silveiras 0 

APA de Tamoios 20600 1982 US Estadual INEA RJ Angra dos Reis 2 

APA Baía de Paraty 5642 1984 US Municipal SEDUMA RJ Paraty 0 

APA Cairuçu 34670 1983 US Federal ICMBio RJ Paraty 4 

APA Marinha do 

Litoral Norte 
316240 2008 US Estadual 

Fundação 

Florestal 
SP 

Ubatuba, Caraguatatuba, 

Ilhabela, São Sebastião 
0 

                                                            
22 PI: UC de proteção integral e US: UC de uso sustentável 
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(APAMLN) 

ESEC de Tamoios 9361 1990 PI Federal ICMBio RJ Angra dos Reis e Paraty 0 

ESEC Bananal 884 1987 PI Estadual 
Fundação 

Florestal 
SP Bananal 0 

REBIO da Praia do 

Sul 
3502 1981 PI Estadual INEA RJ Angra dos Reis 2 

Reserva Ecológica da 

Juatinga (REEJ) 
9960 1992 PI Estadual INEA RJ Paraty 1 

Quilombo Camburi 1008 2005 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
SP Ubatuba 2 

Quilombo da Fazenda 

Picinguaba 
 660 2005 Tradicional 

Auto-

gestão 

não se 

aplica 
SP Ubatuba 1 

Quilombo Caçandoca 890 2005 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
SP Ubatuba 0 

Quilombo Sertão de 

Itamambuca 
 556 2006 Tradicional 

Auto-

gestão 

não se 

aplica 
SP Ubatuba 0 

Quilombo do Cabral 513 2006 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
RJ Paraty 1 

Quilombo do 

Campinho da 

Independência 

288 2000 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
RJ Paraty 1 

TI Parati-Mirim 79 1996 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
RJ Paraty 1 

TI Araponga 213 1995 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
RJ Paraty 0 

TI Bracuí 2128 1995 Tradicional 
Auto-

gestão 

não se 

aplica 
RJ Angra dos Reis 0 

TI Boa Vista do 

Sertão do Promirim 
906 2000 Tradicional 

Auto-

gestão 

não se 

aplica 
SP Ubatuba 1 
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Apesar de não ter se efetivado uma mudança na Portaria nº349, essa composição mais 

ampliada do Mosaico Bocaina (Mapa 3.4) é considerada oficial e representativa pela 

maioria de seus membros, tanto plenário como colegiado coordenador. É importante 

salientar que houve uma intenção declarada, tanto nas atas de reunião do plenário como 

nas entrevistas coletadas nessa pesquisa, de alteração da portaria para a inclusão dessas 

novas áreas com atenção especial para os territórios tradicionais. 

Essas tentativas ocorreram ao longo dos anos de 2008, 2009 e 2011 por meio de minutas 

de solicitação enviadas ao MMA após discussão e debate em Grupo de Trabalho 

específico para isso no Conselho do Mosaico. A última delas ocorreu por meio de uma 

manifestação protocolada no ICMBio durante o 1º Workshop Nacional de Mosaicos 

Áreas Protegidas em maio de 2016 em que a autora dessa pesquisa esteve presente. 

A alteração da portaria não significaria somente a oficialização da mudança na 

composição geográfica do Mosaico Bocaina, mas também a institucionalização da 

compreensão do território a partir de um novo paradigma, contribuindo para fortalecê-lo 

como lógica dentro das instituições de governo e gestão e para dar legitimidade aos 

territórios tradicionais enquanto áreas protegidas parte e condição de um sistema de 

gestão integrada. 

O Mapa 3.3 apresenta o do Mosaico Bocaina com apenas as UCs descritas na sua portaria 

de criação e o Mapa 3.4 apresenta o Mapa Mosaico Bocaina de Áreas Protegidas: 

Territórios Sobrepostos, que mostra como o Mosaico foi considerado na prática pelos 

atores envolvidos até 2016.  

Sua extensão em São Paulo abrange, abrange o município de Ubatuba e no seu ponto 

continental mais ao sul está a área do Quilombo da Caçandoca, chega quase a 

Caraguatatuba, considerando a área da APA Marinha do Litoral Norte, e essa circunda o 

Parque Estadual da Ilha Anchieta que também faz parte do MB. 

Nessa região o perímetro do Mosaico compreende aos limites o Parque Estadual da Serra 

do Mar (PESM) e seus três núcleos, Santa Virgínia e Cunha (no alto da Serra) e 

Picinguaba localizado no litoral. Em sua porção mais ao norte o Núcleo Picinguaba se 

avizinha com o Quilombo do Sertão de Itamambuca e sobrepõe-se à Terra Indígena Boa 

Vista do Sertão Prumirim. 
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Em direção ao norte, pelo estado do Rio de Janeiro, nos municípios de Angra dos Reis e 

Mangaratiba, estão localizados o Parque Estadual do Cunhambebe, a APA Mangaratiba, a 

APA Tamoios e a ESEC Tamoios além da Terra Indígena Guarani de Bracuí na fronteira 

com o Vale do Paraíba no estado de São Paulo. 

No Vale do Paraíba estão localizadas duas UCs, a APA Silveiras e a ESEC Bananal, sem 

conectividade direta ou sobreposição com as demais áreas protegidas do MB, mas que 

fazem parte de sua composição. 

A leste, na Baía da Ilha Grande há 3 UCs sobrepostas: a REBIO Praia do Sul, o Parque 

Estadual da Ilha Grande e a Reserva do Desenvolvimento Sustentável (RDS Aventureiro). 

No centro do mosaico, onde está localizada a cidade histórica de Paraty, estão a APA 

Cairuçu, a Reserva Ecológica da Juatinga, a APA Baía de Paraty e os territórios 

tradicionais presentes são o Quilombo do Campinho da Independência, Quilombo do 

Cabral e Terra Indígena de Paraty Mirim. 

E, por fim, o PNSB que abrange ambos os estados com uma porção litorânea nos 

municípios de Ubatuba, Paraty e Angra dos Reis e outra na região do Vale do Paraíba no 

município de São José do Barreiro. 



MOSAICO BOCAINA DE ÁREAS PROTEGIDAS:

RIO DE JANEIROSÃO PAULO

5

9

6

7

4

3

2

1

8

19

27

25

26
24

23

22

20

21

10

28

11

11

13
18

12
17

15

16

14

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

44°0'0"W

44°0'0"W

45°0'0"W

45°0'0"W

23
°0'

0"S

23
°0'

0"S

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

GOIÁS

PARANÁ

BAHIA

MATO GROSSO DO SUL

RIO DE JANEIRO

ESPIRITO SANTO

SANTA CATARINA

MATO GROSSO

0 10 20 305
km

±

MOSAICO BOCAINA DE ÁREAS PROTEGIDAS:

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANVERSA DE MERCARTOR
Datum horizontal: Sirgas 2000, Fuso 23 Sul

Escala 1:500.000

Legenda
Rodovias
Limite estadual

Território tradicional
Quilombo
Quilombo (sobreposição)
Terra Indígena
Terra Indígena (sobreposição)

UCs de uso sustentável
Área de Proteção Ambiental
Área de Proteção Ambiental (marinha)
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (marinha)

UCs de Proteção Integral
Parque Nacional
Parque Estadual
Parque Estadual (sobreposição)
Estação Ecológica
Reserva Biológica (sobreposição)
Reserva Ecológica (sobreposição)

2

1

19

27

25

26
24

22

20

21

13

12

14

 Baía da

Ilha Grande

Baía de Sepetiba

BR - 101

BR - 101

O c e a n o  A t l â n t i c o

BR-116

BR-383

BR-459

BR - 494

BR
 - 1

01

BR-116

BR - 116

BR - 116

BR-459

BR - 354

BR - 485

BR - 393

BR - 494

Base de dados: ICMBio, Instituto Florestal-SP, Intitunto Estadual do Ambiente-RJ, DNIT-BR.

Elaboração -  Cavalcante, J. A. & Varallo, L. S. S, 2018

A

A

SP RJ

1 - PE Serra do Mar - Núcleo Picinguaba
2 - PE Serra do Mar - Núcleo Cunha
3 - PE Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia
4 - PE Ilha Anchieta
5 - PE Cunhambebe
6 - PE da Ilha Grande
7 - RDS Aventureiro
8 - PARNA Serra da Bocaina
9 - APA Mangaratiba
10 - APA Silveiras
11 - APA Tamoios
12 - APA Baia de Paraty
13 - APA Cairuçu
14 - APA Marinha do Litoral Norte

15 - ESEC Tamoios
16 - ESEC de Bananal
17 - REBIO da Praia do Sul
18 - Reserva Ecológica da Juatinga
19 - Quilombo Camburi
20 - Quilombo da Fazenda Picinguaba
21 - Quilombo do Cabral
22 - Quilombo do Campinho da Independência
23 - Quilombo Caçandoca
24 - Quilombo Sertão de Itamambuca
25 - Terra Indigena Parati-Mirim
26 - Terra Indígena Boa Vista do Sertão Prumirim
27 - Terra Indigena Araponga
28 - Terra Indigena Guarani de Bracuí

Territórios em sobreposição

ZOOM A: Área de maior concentração de sobreposições

ZOOM B: Mosaico Boacaina no território nos estados da Federação
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Sem dúvida o mapa da portaria já apresenta certa complexidade no território e a partir 

dele já é possível identificar alguns desafios, mas o segundo mapa a aprofunda 

consideravelmente, pois mostra a localização das terras indígenas e quilombos em 

sobreposição ou vizinhança às UCs – gerador dos principais conflitos do território – mas 

também as UCs que também possuem territórios sobrepostos. 

A constituição compreendida pelos componentes do Mosaico Bocaina é então composta 

por 18 UC (nove do grupo de Proteção Integral e oito do grupo de Uso Sustentável – com 

a exceção da Reserva Ecológica da Juatinga), seis quilombos e quatro terras indígenas. 

Prevalecem não só em número, mas em extensão territorial as UC de proteção integral, 

somando quase 25.700 hectares considerando as sobreposições. 

No Mapa 3.4 é possível observar exemplos de sobreposição de UC de mesma categoria 

como o PESM – Núcleo Picinguaba e o Parque Nacional da Serra da Bocaina que são de 

proteção integral; de categorias diferentes como a Reserva Biológica da Praia do Sul 

(proteção integral) e a Área de Proteção Ambiental Tamoios (uso sustentável). Há 

também a sobreposição entre áreas de proteção integral e territórios tradicionais como a 

Terra Indígena Araponga no interior do PNSB; e entre áreas de uso sustentável e 

territórios tradicionais como o Quilombo Campinho no interior da Área de Proteção 

Ambiental Cairuçu. 

O Zoom A evidencia a área de maior concentração de territórios sobrepostos do Mosaico 

Bocaina localizada no limite de São Paulo e Rio de Janeiro, na fronteira dos municípios 

de Ubatuba e Paraty, nessa área encontram-se sobrepostos quatro quilombos e duas terras 

indígenas em diferentes tipos de UCs (Parque Estadual/Nacional e APA) sob a gestão de 

dois órgãos diferentes (Fundação Florestal e ICMBio), além da sobreposição entre UCs. 

Mais ao sul do quadrante está o Quilombo da Fazenda Picinguaba em sobreposição ao 

Núcleo Picinguaba do PESM, bem na fronteira dos estados encontra-se o Quilombo do 

Camburi sobreposto a região de sobreposição do PNSB e Núcleo Picinguaba do PESM; 

também na fronteira dos estados ao norte do Camburi está a Terra Indígena Araponga 

sobre o PNSB e, por fim, o Quilombo Cabral, Quilombo Campinho da Independência e 

Terra Indígena de Paraty-Mirim encontram-se em sobreposição com a APA Cairuçu. 

Ao norte do Mapa 3.4 encontram-se isoladas a APA Silveiras e a ESEC Bananal, não 

possuindo nenhuma conectividade direta com nenhum outra área protegida do mosaico. 



 

182 

O Mosaico Bocaina engloba uma multiplicidade de grupos sociais e suas respectivas 

relações de apropriação e uso do espaço - territorialidades que coexistem e interagem de 

diferentes formas. São atores que participam das relações e determinam mais ou menos as 

alterações e transformações no território. 

Contudo, o processo de formação do mosaico envolveu basicamente um conjunto de 

gestores de UC e algumas ONGs. Uma das primeiras ações realizadas pelo Mosaico 

Bocaina foi repensar a composição do Conselho Consultivo. 

A primeira reunião do Mosaico Bocaina correu em fevereiro de 2007 no Núcleo 

Picinguaba do PESM com a presença dos gestores das UCs da portaria de criação, 

representantes do Ibama, MMA e INEA e algumas poucas ONGs, Associação 

Cunhambebe, Sociedade Angrense de Proteção Ecológica (SAPE) e Comitê de Defesa da 

Ilha Grande (CODIG), nenhum representante das comunidades tradicionais esteve 

presente. Nessa reunião o mosaico foi formalmente inaugurado e o Conselho Consultivo 

tomou posse ficando definido como encaminhamento o convite à participação do setor 

turístico, Petrobras, Eletronuclear e comunidades tradicionais. 

Contudo, em março de 2007 foi realizada a segunda reunião do Mosaico, na Associação 

Cairuçu, que contou com a presença de massiva de representantes das comunidades 

tradicionais, mas também de gestores de outras UCs do território e outras tantas ONGs.  

Nessa reunião lideranças quilombolas e caiçaras reivindicaram a composição do conselho 

(que previa na sua portaria apenas 1 representante das comunidades tradicionais) mas 

também a própria instituição do Mosaico Bocaina sem a inclusão das comunidades no 

processo. 

Jorge Inocêncio Alves Junior, caiçara de Ubatumirim e Vagner do Nascimento, do 

Quilombo do Campinho da Independência, em entrevista para a pesquisa afirmaram que a 

instituição do Mosaico Bocaina lhes pareceu a princípio como “mais uma forma de 

opressão no território” e que entendiam que “parecia que seria mais uma área de 

preservação para impedir nossos usos no território, só que pior porque seria maior” e que 

nada mais era do que “a história se repetindo e as comunidades tradicionais tendo seu 

modo de vida impedido por áreas de preservação da natureza”. E ambos concordaram que 

mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo achavam importante 

reivindicar uma participação mais efetiva no processo que estava surgindo. 
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O plenário da reunião então concordou que era insuficiente apenas um representante para 

as comunidades tradicionais, tendo em vista a realidade da região. Foi acordada nesta 

reunião, a ampliação da representação das comunidades tradicionais para seis vagas, 

distribuídas entre dois representantes caiçaras, dois quilombolas e dois indígenas (sendo 

sempre um de cada Estado). 

Contudo Chada, Simoes, Nemer, (2009) vão afirmar que a concepção das 

intencionalidades, possibilidades e limites de um espaço de gestão integrada como o 

mosaico não estava totalmente clara para nenhum dos atores envolvidos. Tratava-se de 

uma iniciativa inovadora não só no território como no Brasil de modo que não havia 

inspirações e nem lições aprendidas ainda, então essas se desenvolveriam justamente com 

a prática. As autoras afirmam 

“Compreender e incorporar a atuação e o sentido do Mosaico foi 

outro grande desafio para os gestores envolvidos. Várias UCs 

encontravam-se com os seus Conselhos Consultivos ainda 

insipientes, outras ainda não o haviam formado. Havia um baixo 

nível de entendimento das comunidades tradicionais sobre o 

SNUC e suas categorias, objetivos e limites de cada UC, 

restrições ou não de uso dos recursos naturais, restrições ou não 

de permanência no território. Todos esses aspectos da gestão em 

Mosaico foram trabalhados ao longo do processo e retomados a 

cada troca de representantes das instituições, permeando assim 

cada reunião ou oficina/evento realizado.” (CHADA, SIMOES, 

NEMER, 2009). 

Durante o ano de 2007 o Conselho Consultivo dedicou-se, dentre outras coisas, a 

elaboração do regimento interno do mosaico. Nesse processo desenvolveu-se um 

acalorado e rico debate sobre a estrutura que funcionaria o conselho e, de maneira 

coletiva mas não facilmente consensuada, foi acordado o estabelecimento de um 

Colegiado Coordenador, indo além das formalidades previstas de Presidência, Vice-

Presidência e Secretaria Executiva.   

Esse colegiado seria composto por dois gestores de UCs de São Paulo e dois gestores do 

Rio de Janeiro de maneira a otimizar as possíveis articulações interinstitucionais e 

interestaduais além de dois representantes da sociedade civil (um de cada estado) de 

maneira a garantir maior representatividade na coordenação e dessa maneira foi registrada 

a organização e estrutura do Mosaico Bocaina em seu regimento interno. 
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A Figura 3.1 esquematiza como se organizou a gestão do Mosaico Bocaina, que é 

basicamente a partir da instauração do conselho consultivo. 

Figura 3.1: Diagrama conselho consultivo Mosaico Bocaina 

 

Fonte: Regimento Interno do Conselho Consultivo do Mosaico Bocaina, 2007. 

O objetivo básico do conselho consultivo é contribuir com a efetiva implantação do 

mosaico, atuando como instância de gestão integrada. 

No Plenário é onde ocorrem as tomadas de decisão da gestão, com previsão de reuniões 

trimestrais, tem por competência apreciar, discutir e deliberar sobre as matérias 

apresentadas por quaisquer um dos membros. A Coordenação Colegiada é a coordenação 

do conselho, substituindo presidência e secretaria executiva, é onde ocorre o 

planejamento das ações, a organização das pautas e atas e dos encaminhamos decididos 

no plenário. As Câmaras Temáticas são pequenos núcleos descentralizados de ações que 

têm por finalidade realizar um tratamento mais aprofundado dos assuntos submetidos ao 

Conselho, e podem ter caráter temporário ou permanente. 

Assim, o reconhecimento do Mosaico Bocaina institucionalizou um processo de gestão 

que demanda ação integrada a partir do interesse comum de proteção, valorização daquilo 

que o território tem enquanto recurso, patrimônio ambiental e cultural, uso e 

potencialidades econômicas (LABRUNA, 2015; SAQUET, 2015). 
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3.3 O desafio da gestão integrada e participativa e as implicações no território  

O ponto de partida dessa reflexão resulta do entendimento de que os territórios são 

produto dos atores sociais a partir das relações que estabelecem entre eles. E de que a 

junção de atores em um conjunto territorializado, pode originar sistemas concretos de 

ação (como por exemplo, o Mosaico Bocaina) que, a partir de uma forma específica de 

governança, são capazes gerar transformações territoriais (SAQUET, 2015; DI MEO, 

2008). 

Se o território é então produzido, é determinante compreender os produtores e suas obras. 

Isto é, os atores do território e sua morfologia tangível e intangível (BRUNET, 2004). 

A morfologia tangível, material, do Mosaico Bocaina está apresentada nos Mapas 3.3 e 

3.4 subsidiados de informações da Tabela 3.1. Sem dúvida essas informações já 

demonstram, principalmente a partir da visualização dos territórios sobrepostos, a 

tamanha complexidade do território e já deixa evidente, baseado nos argumentos descritos 

no Capítulo 2, revelação de conflitos territoriais. 

Contudo, o território também possui sua morfologia intangível, constituída pelas relações 

dos atores entre si. Essa morfologia é a manifestação de como esses territórios 

sobrepostos se traduzem em relações cotidianas, em conflitos, desalinhos, consensos, 

discordâncias ou cooperações.  

Neste trabalho, consideram-se atores aqueles que, organizados ou não, mantém interesses 

similares e agem de acordo com uma lógica específica. Suas ações ocorrem em uma 

realidade onde a vida social reproduz uma falta de equilíbrio decorrente de conflitos de 

interesses que são determinantes no estabelecimento da direção das mudanças que 

acontecem no território (PASQUIS et al., 2003). 

O foco não está em interpretar as características espaciais e geoecológicas do território, o 

que se produz de recursos e quem os produz, ou mesmo quais as especificidades ou como 

se constroem as relações de identidade e cultura de certo grupo. Com efeito, esses são 

aspectos cruciais para entender as dinâmicas de gênese de um território, o interesse em 

conquista-lo ou mantê-lo, mas o foco aqui está em refletir sobre quem se relaciona com 

quem e de que maneira para refletir sobre as dinâmicas e implicações sobre o território 

desse arranjo territorial (SOUZA, 2009). 
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As visões diferenciadas dos principais atores engajados no Mosaico Bocaina se devem a 

diversos fatores que muitas vezes estão relacionados aos grupos de interesse que fazem 

parte e são que são expressas na forma como são estabelecidas as relações entre eles, e 

essas, por sua vez, condicionam o território. 

Esses atores representam organizações ou instituições heterogêneas: administrações 

federais, estaduais ou municipais, organizações não governamentais e da sociedade civil, 

movimentos sociais, empresas estatais, universidades, comunidades. Essas organizações 

ou instituições não possuem uma concepção homogênea do que é o território do Mosaico 

Bocaina do ponto de vista subjetivo e de representação, nem mesmo do que ele deve ser 

na prática.  

Todavia, os históricos conflitos pelo uso do solo e de seus recursos naturais que 

transcendem fronteiras administrativas, justificam a necessidade de um esforço de 

coordenação e articulação. Por isso, em alguma medida, é possível afirmar que todos 

esses atores concordam com o estabelecimento do Mosaico Bocaina uma vez que se 

propuseram a trabalhar conjuntamente para execução dessas ações coletivas. 

Ao longo desses 10 anos de atuação o conselho do mosaico reuniu diversas instituições e 

pessoas físicas, principalmente os gestores das UC, representantes das comunidades 

tradicionais do território, ONGs ambientalistas e alunos e professores de universidades.  

Fizeram parte do conselho também órgãos ambientais municipais como Secretaria de 

Meio Ambiente de Paraty, Secretaria de Meio Ambiente de Angra dos Reis; 

representantes dos órgãos gestores das UC, INEA, Fundação Florestal e ICMBio; 

FUNAI; ONGs locais com pautas mais específicas e Associações comunitárias. Todas as 

reuniões do plenário do conselho contavam com a participação não só dos conselheiros 

como de visitantes e outros atores interessados no Mosaico Bocaina. 

Foram diversas as organizações que se aproximaram do Mosaico, mas cujo envolvimento 

efetivo no seu arranjo institucional e de ação foi instável ao longo dos anos ou por vezes 

até pontual. Infelizmente, apesar se sua ampla importância na configuração do território 

na região o mosaico, o setor privado (representante do capital) nunca esteve presente de 

fato. 
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Dessa maneira, serão apresentados os principais atores do Mosaico Bocaina, aqueles que 

fizeram parte efetivamente ao longo do 10 anos de atuação no território e também outros 

que, apesar de uma presença temporal menor, foram estruturantes na conformação desse 

arranjo e por isso serão aqui descritos.  

 Fórum de Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba – FCT 

O FCT é um movimento social criado em 2007 que representa as comunidades 

tradicionais caiçaras, indígenas e quilombolas habitantes de Angra dos Reis, Paraty e 

Ubatuba. Definem-se como um espaço comum de resistência e de luta pelo protagonismo 

e permanência das comunidades tradicionais em seus territórios.  

Por meio das bandeiras da agroecologia, educação diferenciada, turismo de base 

comunitária, saneamento ecológico e defesa do território buscam ampliar ações em rede 

para preservação, resistência e garantia dos modos de vida tradicionais. Desenvolvem o 

fortalecimento desses grupos sociais para os enfrentamentos necessários, e que lhes são 

comuns, de forma coletiva.  

No MB passaram a reconhecer-se como FCT principalmente a partir de 2009 depois da 

realização do I Encontro de Populações Tradicionais e UCs organizado pelo mosaico no 

final de 2008. O movimento já estava sendo articulado pelas lideranças locais, mas se 

fortaleceu exponencialmente após o encontro. Antes do evento, algumas lideranças, 

principalmente quilombolas e caiçaras da Trindade (RJ) e Ubatumirim (SP), já 

participavam das reuniões representando suas associações comunitárias específicas. 

O FCT pode ser definido também, como as ações coletivas conceituadas por SOUZA 

(2015) como movimentos sociais emancipatórios, ambiciosos e dotados de um poderoso 

horizonte crítico, pois ao examinarmos suas práticas, vê-se que em sua maioria, são 

espaciais e suas ações de resistência ações de territorialização. 

Por fim, é importante salientar que apesar do FCT representar grupos de comunidades 

tradicionais que possuem características diferentes e formas de se expressar no território a 

partir de singularidades específicas, todas essas comunidades vivenciaram processos 

históricos de opressão e desterritorialização e permanecem pressionadas sob forças de 

poder similares. 



 

188 

O agrupamento desse grupo social em um único ator, o FCT, foi devido não porque 

dentro do contexto do Mosaico Bocaina foi assim que se constituíram mas também a 

partir da validação e anuência de representantes desses grupo sociais que foram 

entrevistados para a pesquisa.  

 Rede de Mosaicos de Áreas Protegidas – REMAP 

A REMAP é uma rede de conexão de pessoas e instituições interessadas no 

fortalecimento de Mosaicos de Áreas Protegidas no Brasil. Foi criada em 2008 na ocasião 

do Seminário Franco-Brasileiro “Gestão territorial e desenvolvimento sustentável em 

Mosaicos de Áreas Protegidas”. Conecta mosaicos de todo o país por meio de encontros 

nacionais, regionais e por bioma. 

No Mosaico Bocaina foi fundamental para sua formação inicial por meio da atuação de 

seus consultores nos processos formativos e de articulação institucional – inclusive para 

instituição da própria portaria. Não possuíam cadeira específica no conselho mas sempre 

acompanharam de forma externa o andamento das ações desenvolvidas no âmbito do MB. 

Trata-se de uma rede fundamental de troca de experiências e fortalecimento desse modelo 

de gestão. 

 Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA 

A RBMA faz parte da Rede Mundial de Reservas da Biosfera do Programa MAB (Man 

and Biosphere) da UNESCO
23

. Reconhecida em 1991 iniciou-se em algumas áreas 

isoladas entre Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro mas depois passou por quatro fases de 

ampliação tornando-se uma Reserva da Biosfera na escala do bioma (está presente em 15 

estados brasileiros). 

Possui um Conselho Nacional e uma Secretaria Executiva com sede em São Paulo 

mantida com apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.  Com esse conselho, a 

                                                            
23 O Programa MAB foi criado na Conferência da Biosfera realizada em Paris em 1968 com o principal 

objetivo de promover a produção de conhecimento científico reunindo a contribuição de especialistas 

dispersos pelos países membros por meio da regionalização das pesquisas a partir dos grandes domínios 

vegetais do mundo. Contudo, foi a instauração das Reservas da Biosfera que ganharam destaque das ações 

do programa. Tratavam-se de “áreas de preservação ambiental distribuídas pelos países-membro da ONU, 

que deveriam apontar áreas que fossem de relevância ambiental em seu território (...) para que fosse 

estudada a dinâmica natural nelas presente” (RIBEIRO, 2008).Apesar dos estudos não terem alcançado a 

escala esperada (principalmente devido a pouca cooperação entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento), as Reservas da Biosfera foram implantadas em várias partes do mundo.  
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partir dos recursos do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos – CEPF, que a 

RBMA coordenou o “Projeto de Apoio ao Reconhecimento dos Mosaicos de Unidades de 

Conservação do Corredor da Serra do Mar”. Com esse projeto foram estabelecidas 

condições logísticas, apoio técnico e operacional que viabilizaram o reconhecimento do 

Mosaico Bocaina, através da Portaria MMA 349, em 11 de dezembro de 2006 (CHADA, 

SIMOES, NEMER, 2009). 

A RBMA foi responsável por realizar uma série de reuniões e oficinas de trabalho 

preparatórias com os chefes de UC e instituições gestoras, com a implementação do 

Mosaico, ao longo desses 10 anos representantes da RBMA sempre estiveram presentes, 

contudo, pouco atuantes nas tomadas de decisão no âmbito do conselho.  

 Observatório dos Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina – OTSS 

O OTSS é uma instituição criada em 2012, a partir de uma parceria entre o Fórum de 

Comunidades Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba (FCT) e Fundação 

Oswaldo Cruz (Fiocruz), apoiado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e pela 

Fiotec. 

O OTSS que, tem como coordenador geral o pesquisador Edmundo Gallo, é uma entidade 

que desenvolve pesquisas e projetos baseados em tecnologia sociais nas áreas de 

saneamento, agroecologia, educação diferenciada e turismo de base comunitária que tem 

o potencial de tornarem-se estratégias para garantia de permanência das comunidades 

tradicionais em seus territórios. Tem como área de atuação justamente o território 

compreendido pelo Mosaico Bocaina. Sua coordenação em campo é composta tanto por 

pesquisadores da Fiocruz como representantes das comunidades tradicionais. 

O OTSS passou a frequentar todas as reuniões do conselho do Mosaico a partir de 2013.  

 Caminhos de Cunha 

A ONG Caminhos de Cunha é uma organização que desenvolve projetos de educação, 

cultura e meio ambiente nesse município. Por meio da representação de Sérgio Pincharo a 

ONG esteve acompanhando o conselho durante quase todo o período de atuação do 

Mosaico Bocaina, mas sem grandes envolvimentos nas tomadas de decisão. Sua principal 
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ação foi durante o Projeto de Fortalecimento do Mosaico Bocaina pois foi a ONG 

tomadora dos recursos advindos da CI. 

 Instituto ECOBrasil 

O EcoBrasil é uma ONG de ecoturismo existente desde 1993 e sua principal atuação é 

fazer capacitações de empresas e profissionais para atender o mercado de ecoturismo e 

realizar projetos e pesquisas com essa temática. 

Na representação de Roberto Mourão, o Instituto EcoBrasil esteve presente no Mosaico 

Bocaina ao longo de todo seu período de atuação. Sua principal contribuição foi o 

trabalho desenvolvido no âmbito da comunicação do Mosaico. 

 Comitê de Defesa da Ilha Grande – CODIG 

O CODIG é uma ONG com sede na Vila do Abrãao (Ilha Grande) que foi criada em 

2000, tem como objetivo a defesa da Ilha Grande enquanto ecossistema em bom estado 

de conservação, livre de grandes empreendimentos, e com uma economia saudável e 

solidária de base local, que beneficie as comunidades insulares, com ênfase nas famílias 

nativas Caiçaras. 

Representado por Alexandre Oliveira, o CODIG esteve presente no Mosaico Bocaina 

durante todo seu período de atuação no território. Sua atuação se deu em diversas frentes, 

mas protagonizou a tentativa de criação de um Observatório do Pré-Sal no âmbito do 

mosaico. 

 Sociedade Angreense de Proteção Ecológica - SAPÊ em movimento 

A SAPE é uma ONG do município de Angra dos Reis que existe desde 1970 e 

desenvolve projetos sobre educação ambiental, meio ambiente e defesa do patrimônio 

histórico-cultural da cidade. Participou ativamente dos protestos contra a instalação de 

todas as Usinas Nucleares de município e possui uma postura crítica e de enfrentamento 

até os dias atuais com a Eletronuclear. 

Participou do Mosaico Bocaina durante todo o período de atuação como parte ativa do 

conselho. 

 Associação Cunhambebe 
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É uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, existe desde 1996. Desde sua 

criação tem se dedicado a participar ativamente dos fóruns de discussão relativos aos 

objetivos da instituição e no desenvolvimento de projetos. 

Uma das ONGs mais ativas no conselho do Mosaico Bocaina, na representação de Juliana 

Bussoloti, a Associação Cunhambebe coordenou projetos pelo Mosaico e foi durante 6 

anos parte da coordenação colegiada. 

 Instituto de Permacultura da Mata Atlântica - IPEMA 

O IPEMA é uma organização não governamental que realiza projetos socioamnbientais 

principalmente no município de Ubatuba.  Representantes do IPEMA estiveram presentes 

no conselho do mosaico como participantes desde o início apesar da pouca participação 

nas ações e tomadas de decisão. Sua principal ação foi durante o Projeto de 

Fortalecimento do Mosaico Bocaina, no mapeamento de boas práticas. 

 PETROBRAS 

É uma empresa brasileira de capital aberto de exploração, produção, refino, 

comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados.  

Sua atuação no Mosaico, apesar de inúmeras tentativas e convites, só foi acontecer a 

partir de meados de 2011/2012. Contudo, a postura da empresa no conselho sempre foi 

apenas de apresentar informações sobre os empreendimentos e quando fosse solicitada. 

 Eletronuclear 

Empresa brasileira de fornecimento de energia elétrica a partir de energia nuclear. Nunca 

participou do Mosaico Bocaina, contudo, além de ser um importante ator do território em 

si, o licenciamento da Usina de Angra III gerou implicações para os atores do Mosaico 

que enquanto coletivo buscaram estabelecer relações de negociação. 

 Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz 

É uma instituição de pesquisa e desenvolvimento considerada uma das principais 

instituições mundiais de pesquisa em saúde pública. Passou a participar do Mosaico 

Bocaina após a criação do OTSS em parceria com FCT. Alguns pesquisadores da Fiocruz 

estiveram presentes nas reuniões do conselho do mosaico ao longo dos anos devido a 
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projetos desenvolvidos com os atores envolvidos (principalmente comunidades 

tradicionais) e teve um papel importante na criação e financiamento do I Encontro de 

Justiça Socioambiental da Bocaina. 

 Ministério Público Federal – MPF 

O MPF nunca participou das reuniões do conselho do Mosaico Bocaina, contundo, 

sempre esteve presente nas articulações para realização de ações, sobretudo a respeito dos 

conflitos territoriais e no I Encontro de Justiça Socioambiental do Mosaico Bocaina em 

2015. 

 Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

A FUNAI tem como missão coordenar e executar as políticas indigenistas do Governo 

Federal a fim de promover e proteger os direitos dos povos indígenas.  

A FUNAI sempre fez parte do conselho do Mosaico Bocaina, mas com a frequência 

muito inconstante nas reuniões. 

 GEF 

O Global Environmenl Facility (GEF), Fundo Global para o Meio Ambiente, é um dos 

maiores financiadores de projetos ambientais no mundo. Criado na década de 1990 reúne 

atualmente mais de 180 países. O GEF define as diretrizes, políticas e temas prioritários 

para execução de projetos e as chamadas “Agencias GEF” executam o projeto.  

O fundo em si nunca teve representantes no conselho do Mosaico, contudo, foi quem 

destinou os recursos para a FAO (uma agência GEF, portanto) para executar o Projeto 

BIG que financiou as ações do Mosaico de 2011 a 2015. 

 FAO 

A FAO-ONU é uma organização intergovernamental com mais de 190 países membros 

que tem fomentado e desenvolvido projetos de gestão dos recursos naturais e 

desenvolvimento sustentável.  

Foi um ator importante na configuração do Mosaico Bocaina principalmente entre 2011 e 

2015, por meio do Projeto BIG. Esse projeto é uma iniciativa que reúne projetos para a 
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conservação ambiental da Baía da Ilha Grande a partir da abordagem de “Gestão 

Integrada dos Ecossistemas”. 

 Conservation International – CI 

A CI é uma organização não governamental que objetiva a proteção de hotspots de 

biodiversidade. Durante os anos de atuação do Mosaico Bocaina no território a CI não fez 

parte do conselho, mas financiou o Projeto de Fortalecimento do Mosaico Bocaina 

durante os anos de 2009 e 2010. 

 Unidades de Conservação federais, estaduais e municipais 

A descrição das UCs do território está na Tabela 3.1 e sua territorialização pode ser 

visualizada nos mapas 3.4 e 3.5. 

Pasquis et al. (2003), afirmam que ao caracterizar os atores sociais, é possível identificar 

a natureza e as formas dos conflitos regionais e que as ações realizadas por eles são 

fundamentadas nas representações que fazem do território. Mediante esse entendimento, 

os principais atores do Mosaico Bocaina foram agrupados, de acordo com seus grupos de 

interesse, dentro das categorias sociais propostas por Brunet (2004) (Tabela 3.2) e cada 

um deles foi relacionado às concepções analíticas de território propostas por Haesbaert 

(2016) apresentadas no Capítulo 1 desse trabalho (Tabela 3.3).  

De acordo com Burnet (2004) os atores de um território são aqueles que o constroem e o 

modificam a partir das relações que estabelecem um com o outro e podem, para fins 

analíticos, ser divididos em seis categorias, que não estão relacionadas à importância ou 

hierarquia. 

Tabela 3.2 – Agrupamento por categorias dos atores do Mosaico Bocaina  

Categoria Grupos de interesse Atores 
Período de participação 

no Mosaico Bocaina 

Grupos 

Comunidades 

Tradicionais 
FCT 2007 - 2016 

Geradores de 

conhecimento 

OTSS 2012 - 2016 

REMAP 2006 - 2016 

Gestão Ambiental RBMA 2006 - 2016 

ONG - Cultura e 

meio ambiente 
Caminhos de Cunha 2007 - 2015 

ONG - Ecoturismo ECOBrasil 2007 - 2016 

ONG - Ambientalista 
CODIG 2007 - 2016 

SAPÊ 2007 - 2016 
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Associação Cunhambebe 2007 - 2016 

IPEMA 2007 - 2014 

Empresas Petróleo e gás PETROBRAS 2011 - 2015 

Estado 

Energia Nuclear Eletronuclear 2007 - 2009 

Geradores de 

conhecimento 
Fiocruz 2008 - 2016 

Defesa de direitos MPF 2014 - 2016 

Direito dos povos 

indígenas 
FUNAI 2008 - 2011 

Gestão Ambiental 

pública 

PESM - Núcleo Picinguaba 2006 - 2016 

PESM - Núcleo Santa 

Virgínia 
2007 - 2016 

PESM - Núcleo Cunha 2007 - 2016 

PE Ilha Anchieta 2007 - 2016 

PE Cunhambebe 2008 - 2016 

PE Ilha Grande 2007 - 2016 

RDS do Aventureiro 2007 - 2016 

PNSB 2006 - 2016 

APA Mangaratiba 2009 - 2015 

APA Silveiras 2009 - 2014 

APA de Tamoios 2007 - 2016 

APA Baía de Paraty 2007 - 2016 

APA Cairuçu 2007 - 2016 

APA Marinha do Litoral 

Norte 
2008 - 2016 

ESEC de Tamoios 2007 - 2016 

ESEC Bananal 2007 - 2015 

REBIO da Praia do Sul 2007 - 2015 

REEJ 2007 - 2016 

Organizações 

internacionais 

Fundo de 

financiamento 
GEF 2009 - 2015 

Biodiversidade FAO 2009 - 2015 

Biodiversidade CI 2006 - 2012 

 

Essas ações por si só já apresentam a possibilidade de conflito na medida em que são 

identificadas algumas contrariedades e sobreposições, mas também são apresentadas 

diversas similitudes. Cada uma dessas ações é orientada a partir de uma intencionalidade 

característica daquele grupo social, e esta vai além da materialidade observada nas ações 

práticas, está relacionada também ao entendimento subjetivo que aquele grupo possui do 

território e de seu papel nele exercido. 

Desse modo, a Tabela 3.3 apresenta, a partir do agrupamento e da categorização do 

quadro anterior quais as concepções de território (N: naturalista; E: econômica; P: política 

e S/C: simbólica/cultural) de cada um dos grupos de interesse a fim de contribuir para a 
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compreensão do estabelecimento dos referidos conflitos, mas também das possibilidades 

de cooperação. 

Tabela 3.3 – Categorização das principais organizações/instituições do Mosaico Bocaina 

e suas concepções de território. 

Categoria Grupos de interesse 
Concepções 

N E P S/C 

Grupos 

Comunidades 

Tradicionais 
X X X X 

Geradores de 

conhecimento 
X X X X 

Gestão Ambiental X       

ONG - Cultura e 

meio ambiente 
X   X   

ONG - Ecoturismo X X X  X 

ONG - Ambientalista X   X   

Empresas Petróleo e gás   X X   

Estado 

Energia Nuclear   X X   

Geradores de 

conhecimento 
X X X X 

Defesa de direitos     X   

Direito dos povos 

indígenas 
    X   

Gestão Ambiental 

pública 
X   X  X 

Organizações 

internacionais 

Fundo de 

financiamento 
  X X   

 Biodiversidade   X     X    

 

A concepção naturalista está presente principalmente nos atores ligados à conservação da 

biodiversidade como os órgãos públicos responsáveis pela gestão das unidades de 

conservação, as organizações internacionais as ONGs engajadas nessa temática. Nas 

comunidades tradicionais é uma concepção presente a partir da relação que esses atores 

têm com o meio para a sua própria subsistência e reprodução social. 

Já a concepção econômica do que é território, ou seja, compreendendo-o como fonte de 

recursos naturais para uso é pertencente às empresas, mas também aos povos tradicionais. 

Nesse sentido, vale salientar que mesmo dentro dessa concepção econômica há uma 

diferenciação entre esses grupos, pois se tratam de lógicas econômicas, formas e escalas 

de apropriação e uso diferenciados, mesmo que estejam inseridas na mesma realidade. A 
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concepção econômica também está presente nos fundos de financiamento a partir da 

compreensão do território enquanto detentor de serviços ambientais a serem assegurados. 

O valor simbólico e cultural é uma concepção presente no entendimento de território das 

comunidades tradicionais, da ONG de ecoturismo e da gestão ambiental pública. 

Entretanto, para esses últimos, não se trata de uma concepção ligada à cosmologia ou ao 

entendimento de mundo desses atores – como é o caso da maioria das comunidades – mas 

sim fundamento da ideologia da “natureza intocada” base para criação das áreas 

protegidas sob o viés do paradigma clássico.  

No grupo dos geradores de conhecimento estão presentes todas as concepções de 

território sob um ponto de vista indireto, pois podem ser realizadas pesquisas e outros 

conteúdos fundamentados em qualquer uma delas. 

Por fim, a concepção política de território é unânime entre todos os atores na medida em 

que o Mosaico Bocaina é, desde sua concepção e histórico de formação, um território de 

disputa. 

Os atores envolvidos no Mosaico Bocaina nesses 10 anos de atuação conformam uma 

miríade de intencionalidades e concepções que a princípio parecem tão antagônicas ou 

conflitantes que tornam a integração algo difícil de ser alcançada. 

Entretanto, diversos esforços de negociação foram realizados sobre esses conflitos, 

acordos foram firmados entre os atores e ações conjuntas foram desenvolvidas. Claro que 

não se trata de uma situação idílica, mas o exercício de democracia foi intencionado e, 

por vezes viabilizado. 

De 2007 a 2016 foram realizadas 32 reuniões do Conselho Consultivo do MB e outras 

inúmeras reuniões paralelas com as Câmaras Temáticas e específicas da Coordenação 

Colegiada. Um breve resumo do que foi cada ano do mosaico será descrito e analisado 

seguir apresentando as principais ações desenvolvidas no território
24

. 

2007: Organização, primeiros passos e primeiras articulações. 
                                                            
24 A elaboração da síntese apresentada foi desenvolvida a partir da leitura e análise das atas e memórias das 

reuniões do conselho consultivo do Mosaico Bocaina, além de outros documentos produzidos pelo conselho 

como cartas/manifestos, relatórios e moções juntamente com a contribuição das análises realizadas por 

outros pesquisadores que desenvolveram trabalhos especificamente sobre o Mosaico Bocaina, são os 

trabalhos: ABIRACHED, 2011, LABRUNA, 2015, COSTA, 2015, CHADA, SIMOES, NEMER, 2009, 

BUSSOLOTI, RUIZ, ABIRACHED, 2011. 



 

197 

Em 2007 foram realizadas 6 reuniões, a primeira delas teve como objetivo formalizar a 

instituição do mosaico com a posse de alguns conselheiros (gestores das UCs 

componentes de sua portaria de criação) e determinação de convite para os demais que 

viriam a compô-lo. 

A segunda reunião, conforme já descrito, houve uma presença massiva de representantes 

das comunidades tradicionais. ONGs ambientalistas locais e também de órgãos 

municipais. 

Nessa reunião foi explicado o funcionamento do mosaico, seus objetivos e principais 

temas a serem trabalhados em seu âmbito ressaltando criação de iniciativas de 

monitoramento e fiscalização conjuntas, estabelecimento de ações de gestão integrada 

entre as UCs e a possibilidade de tratar sobre os conflitos de territórios sobrepostos. 

Diversas foram as manifestações apresentadas e discutidas ao longo de uma reunião 

complexa pois muitos dos atores presentes no contexto não tinham conhecimento sobre o 

que significava o estabelecimento de um mosaico de áreas protegidas e sentiram-se não 

somente excluídos como ameaçados. 

O principal resultado da reunião foi a mudança na quantidade de conselheiros para 

representação das comunidades tradicionais no conselho de 1 para 6 pessoas. 

A terceira reunião ocorreu em maio de 2007 e nesse período estava havendo 

movimentações no MMA para o desmembramento do Ibama e criação do ICMBio – que 

vai ocorrer oficialmente em agosto do mesmo ano.  

Nessa reunião foram feitos ajustes no Plano de Ação do biênio 2007-2009 que já havia 

sido inicio nas oficinas preparatórias realizadas pela RBMA antes da criação do mosaico. 

Em 5 grupos de trabalho os participantes da reunião dividiram-se para detalhar cada linha 

de ação acordada em plenário, são elas: 1) Gestão de conflitos relativos à ocupações 

humanas em UCs; 2) Fiscalização; 3) Atividades Tradicionais e Ecoturismo e 

Desenvolvimento Regional; e d) Fortalecimento da gestão incluindo comunicação.  

Na quarta reunião (em junho de 2007) alguns gestores apresentaram um feedback do V 

Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação que haviam participado, foi salientado 
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o viés preservacionista do evento e a resistência em se tratar sobre experiências, mesmo 

que bem sucedidas, de iniciativas em parceria com comunidades residentes.  

Nessa reunião houve participação mais expressiva de algumas ONGs e uma Associação 

do território (IPEMA, Serra Acima, SAPE e Associação de Moradores do Campinho - 

AMOC) que apresentaram os Projetos Demonstrativos (PDA, um subprograma do 

Programa Piloto de Proteção de Florestas Tropicais no Brasil - PPG7) que estavam 

desenvolvendo e foi discutida a possibilidade de uma articulação para atuação em rede a 

partir dos PDA. 

Isso porque tais projetos tinham por objetivo desenvolver a aplicação de técnicas de 

manejo dos recursos naturais a partir de tecnologias sociais e/ou menos agressivas à 

natureza e socialmente mais justas como a implantação de sistemas agroflorestais ou o 

manejo sustentável de espécies por meio de um extrativismo mais regulado. Contudo, a 

área de desenvolvimento desses projetos em alguns casos se sobrepunha a UCs de 

proteção integral parte do mosaico. E, como muitas das UCs de proteção integral não 

previam em seu plano de manejo nenhum tipo de uso das espécies naturais, criava-se um 

conflito para o desenvolvimento dos PDAs. Não ficou decidida nenhuma posição 

específica, mas o plenário consentiu em acompanhar a aplicação dos PDAs no território. 

Nessa quarta reunião foi discutida a importância da elaboração do Regimento Interno e as 

primeiras articulações se iniciaram. 

Na quinta reunião realizada em durante dois dias de outubro o grande foco foi o 

Regimento Interno e foi realizada uma ampla discussão sobre o estabelecimento de uma 

Coordenação Colegiada ao invés de um sistema de presidência e secretaria executiva, 

nem todos concordavam com essa decisão inclusive baseados na possível impossibilidade 

jurídica de encaminhamento de uma proposta como essa uma vez que deferia o que estava 

estabelecido no Decreto que regulamenta o SNUC a respeito de mosaicos. Ficou 

estabelecido que seriam elaboradas propostas de “ambos os lados” para avaliação final na 

próxima reunião. 

Os gestores da APA Cairuçu, APA de Tamoios, Núcleo Picinguaba do PESM e Reserva 

da Juatinga compartilharam suas situações e dificuldades na gestão de territórios 

sobrepostos e dos conflitos fundiários adjacentes. Durante esse debate também foi 



 

199 

apresentada a inserção de novas UCs e discutida a possibilidade de alteração na portaria 

de reconhecimento para inclusão das mesmas. 

Nessa reunião também foi apresentado que naquele período havia sido iniciado o pedido 

de licenciamento da Usina de Angra III e algumas audiências públicas estavam previstas 

para avaliação do EIA-RIMA. 

A última reunião do ano de 2007, realizada em dezembro, contou com a presença do 

chefe do PNSB que não havia participado de nenhuma reunião anterior.  

Nessa sexta reunião foi aprovado o Regimento Interno do MB que registrou oficialmente 

a nova estrutura de coordenação do mosaico como colegiado coordenador formado por 4 

gestores de UCs – 2 coordenadores gerais, um de cada estado, 2 coordenadores 

secretários, um de cada estado – e 2 assessores da sociedade civil. As nomeações assim se 

fizeram a fim de garantir maior segurança jurídica de aprovação dessa estrutura. 

Foram decididas duas Câmaras Técnicas (CT) nessa reunião, uma para elaboração de uma 

minuta a ser encaminhada para o MMA com a solicitação de alteração da portaria de 

reconhecimento do mosaico e inserção de novas UC. 

A outra CT chamada CT de Licenciamento se organizou a fim de fazer frente ao processo 

de licenciamento da Usina de Angra III. Por ocorrência da reunião do MB os gestores 

compartilharam sobre o entendimento de que o processo de licenciamento estaria 

ocorrendo de forma unilateral pelo Ibama e que as UCs não estavam sendo informadas 

sobre o que estava acontecendo e que não haviam recebido cópias do EIA-RIMA (com a 

exceção de uma). Então foi criado o grupo para elaboração de uma carta manifesto em 

nome do Mosaico Bocaina alegando desconhecimento do processo e a necessidade de 

transparência e desejo de participação mais ativa. 

2008: Ampliação do conselho, sobreposições e I Encontro de Comunidades Tradicionais 

e UC 

Em 2008 foram realizadas três reuniões do conselho além de diversas reuniões em 

Câmaras técnicas e foi realizado o I Encontro de Comunidades Tradicionais e UC. 

Na primeira reunião foi retomado o assunto relativo ao licenciamento de Angra III, os 

conselheiros mostraram-se satisfeitos com a articulação e alcance realizado com a carta-
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manifesto que foi respondida e encaminhada pela Eletronuclear. Contudo, os conselheiros 

acordaram que a concessão da licença estava iminente e que era necessário acompanhar o 

processo para que o conselho do MB conseguisse se posicionar.  

Também foram montados dois grupos de trabalho (GT): “Ecoturismo e Desenvolvimento 

Sustentável” e “Fortalecimento da Gestão”. O primeiro ficou responsável pelo 

levantamento de atrativos ecoturísticos do território para posteriormente disponibilizar 

para toda a sociedade como opções de ecoturismo do Mosaico Bocaina. O GT de 

Fortalecimento ficou responsável por recuperar o trabalho desenvolvido no ano anterior 

(Plano de Ação) e começar a formular um projeto para captação de recursos para o MB. 

Na segunda reunião do ano realizada em julho foram apresentados e discutidos dois 

projetos imobiliários para a região. Um dos projetos (de um resort na Ilha do Itur/Itu) já 

havia sido negado pelo conselho da APA Tamoios que já havia emitido um parecer 

negativo ao MPF de Angra dos Reis, pois a área de acordo com o plano de manejo da 

APA é classificada como área de preservação da vida selvagem. De acordo com os 

conselheiros, a prefeitura de Paraty, interessada na instalação do empreendimento, havia 

feito modificações no Plano Diretor caracterizando a ilha como continente para viabilizar 

o andamento do projeto. Representantes das comunidades tradicionais na reunião 

alertaram a presença de moradores caiçaras na ilha. 

O debate a respeito da temática se desenvolveu com a participação das UCs e de 

representantes das comunidades, sobretudo caiçaras, cada um apresentando seu ponto de 

vista nesse contexto, foram relatadas inclusive ações de intimidação a integrantes do 

conselho com a participação da polícia civil. O plenário reconheceu um avanço 

expressivo do setor imobiliário por meio de procedimentos de licenciamento inadequados 

referendados pelo Ibama com o comprometimento e consentimento do poder público 

municipal. Diante do contexto o conselho decidiu por escrever uma carta com um 

posicionamento claro do MB sobre as pressões do setor imobiliário sobre o território. 

Ainda nessa reunião foi tratado o processo no Rio de Janeiro da Lei Estadual RJ 2393/95 

que foi instituída para a permissão de populações tradicionais nos territórios das UCs no 

Estado. Entretanto, com o estabelecimento do SNUC foi estabelecido um conflito legal e 

estudava-se naquele momento a readequação da legislação do RJ para a melhor 

adequação do sistema nacional.  
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Nesse mesmo debate foi apresentada a proposta de desafetação da área do Parque 

Estadual Marinho do Aventureiro (de proteção integral) para posterior recategorização 

para uma UC de uso sustentável devido à presença da comunidade caiçara do 

Aventureiro. 

Foi discutido também o processo de recategorização da REEJ, um debate antigo e 

inclusive demandado pelas comunidades tradicionais ali existentes. De acordo com 

Jadson, caiçara da Praia do Sono, é um tema que aproximaria gestores e comunidades 

para entrar em um acordo comum já que a área da REEJ é uma região altamente visada 

pelo setor privado de empreendimentos e que vivencia uma situação de especulação 

imobiliária significativa. 

Em seguida do debate sobre a REEJ foi apresentada a criação do Parque Estadual 

Cunhambebe, nos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis, Rio Claro e Itaguaí. De 

acordo com o representante do INEA o parque foi criado como parte de um esforço 

conservacionista para assegurar a criação de um Corredor de Biodiversidade entre o 

Mosaico Central Fluminense e o Mosaico da Bocaina. 

Foram organizados dois GTs, o GT de Fortalecimento para continuar a discussão para 

elaboração de um projeto para financiamento do mosaico e foi apresentada a 

possibilidade de apresenta-lo na câmara de compensação ambiental. O GT de Populações 

Tradicionais em UC foi o que tomou mais tempo na reunião e foi discutida a formação do 

processo de mobilização para realização de um primeiro encontro de populações 

tradicionais e UC do território do Mosaico Bocaina. 

Foram discutidos os formatos das reuniões preparatórias, custos possíveis e previsão de 

uma programação. Durante esse alinhamento foi discutido entre os conselheiros a 

importância da realização do encontro e o quanto ele materializava justamente o “core” 

do Mosaico Bocaina. 

Nessa oportunidade Vaguinho, representante do Quilombo do Campinho, apresentou para 

o Plenário a ideia do Fórum de Comunidades Tradicionais estava começando a ser 

articulado com algumas lideranças quilombolas, indígenas e caiçaras do território e 

convidou a todos os presentes para o processo de construção coletiva. 
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A última reunião do ano de 2008 aconteceu em dois dias em que foram discutidos três 

temas: 1) Estratégias e propostas para o fortalecimento da imagem do MB; 2) 

Monitoramento das atividades de Angra III e 3) Desenvolvimento das CTs de Ecoturismo 

e Turismo de Base Comunitária (que estava parada), Populações e Ucs e Fortalecimento 

Institucional. 

Com relação ao primeiro tema os participantes definiram como estratégias as seguintes 

ações: investir na divulgação do I Encontro de Populações Tradicionais e UCs; buscar 

maior envolvimento com as instituições públicas municipais; fazer a divulgação do MB 

nos folders das UCs que o compõe. 

Sobre o acompanhamento do licenciamento de Angra III, alguns integrantes haviam 

realizado reunião específica com a Eletronuclear e ficaram insatisfeitos com a ata enviada 

pela empresa, pois não refletia os questionamentos levantados pelos conselheiros. A 

FUNAI também se mostrou insatisfeita com as questões relativas às TIs. Ficou definida a 

elaboração de documento específico a ser encaminhado ao Ibama com a solicitação de 

novas condicionantes e alteração do texto de outras. 

Sobre o desenvolvimento das CTs foi reforçada a importância do fortalecimento da CT de 

Ecoturismo e Turismo de Base Comunitária inclusive como uma estratégia para a 

divulgação do MB. 

Nessa reunião foi estabelecido novamente um GT para discussão de alteração na portaria 

de reconhecimento do MB com a intenção de incluir todas as áreas protegidas (sob a 

justificativa legal do PNAP), ou seja, as UC recém-incorporadas e as Terras Indígenas e 

Territórios Quilombolas. 

O I Encontro de Populações Tradicionais e UC aconteceu nos dias 24 a 26 de outubro de 

2008, no Quilombo do Campinho da Independência em Paraty, e contou a participação de 

quase 150 pessoas, a maioria delas representantes das comunidades tradicionais do 

território (indígenas guaranis, caiçaras, caipiras e quilombolas), mas também ONGs 

locais e diversos gestores das UC do MB. Foi a primeira grande realização do mosaico 

enquanto instituição de gestão integrada no território. Os objetivos principais do encontro 

eram:  
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a) Apresentar visão geral sobre a situação das comunidades tradicionais e das áreas 

protegidas em que se inserem, sob o ponto de vista da gestão, principais conflitos 

decorrentes, soluções e diretrizes já estabelecidas ou previstas. 

b) Refletir sobre experiências em desenvolvimento em áreas protegidas na abrangência do 

Mosaico da Bocaina, visando obter propostas aplicáveis para situações semelhantes. 

d) Definir, a partir de estratégias práticas e claras, uma agenda de compromissos para 

viabilizar a gestão dos principais conflitos vigentes na área do Mosaico. 

De acordo com todos os entrevistados para essa pesquisa que já faziam parte do conselho 

do mosaico à época, esse encontro representou um marco de abertura do diálogo entre as 

comunidades tradicionais e as UCs do território. 

Ao final do encontro foram estabelecidas propostas de acordos e compromissos de ambas 

as partes. Apesar desses encaminhamentos não terem se efetivado na prática o principal 

resultado político, e talvez até mais importante do que os acordos de gestão, foi a 

consolidação do FCT, fortalecendo as comunidades tradicionais do território enquanto 

uma mesma instância de representação. 

Foi apresentada, ainda em 2008, a oportunidade da Conservation Internacional (CI) 

aportar recursos para o funcionamento de mosaicos. Em novembro foi realizada uma 

reunião extraordinária em que foi apresentada as condições e os recursos para o 

financiamento bem como foram decididas as ações prioritárias para investimento no MB. 

Foram elas: 1) Viabilização da secretaria do mosaico; 2) Elaboração de um Plano de 

Comunicação 3) Levantamento de práticas sustentáveis no território do Mosaico Bocaina, 

sendo essa última um encaminhamento demandado no I Encontro de Populações 

Tradicionais e UCs. Entretanto não ficaram definidas as ONGs que seriam as tomadoras 

do recurso. 

2009: Ampliação das representações e planejamento de ações práticas no território 

O ano de 2009 começou com o reflexo positivo gerado pelo I Encontro de Populações 

Tradicionais e UCs. Na primeira reunião do ano, havia mais representantes da sociedade 

civil do que do governo. 
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Nessa reunião os conselheiros retrataram o a falta de diálogo com Ibama e Eletronuclear 

com relação às demandas apresentadas desde 2007 pelo MB. A licença de Angra III foi 

concedida mesmo com as condicionantes não terem sido cumpridas e sem levar em 

consideração as demandas encaminhadas pelo MB (representando as UC na área de 

influência do projeto) e nem as que foram encaminhadas pela FUNAI. 

Os informes apresentados foram: ESEC Tamoios apresentou um projeto contra tráfego de 

animais silvestres em parceria com a Polícia Federal; o PSBN informou o início da 

desapropriação de áreas ocupadas por turistas no interior do parque e do processo de 

titulação e regularização fundiária do Quilombo Camburi; também foi anunciado também 

o início do Programa Luz pra Todos nas comunidades residentes na REEJ. 

Nessa oportunidade um representante da Secretaria do Meio Ambiente do RJ apresentou 

uma proposta de projeto a ser realizada pela Superintendência de Educação Ambiental da 

Secretaria com o objetivo de promover a “formação de comunidades e gestores públicos, 

por meio da integração e socialização dos conhecimentos produzidos na universidade e 

dos conhecimentos e saberes populares, visando contribuir para a democratização da 

Gestão Ambiental Pública e o fortalecimento de Comunidades e Unidades de 

Conservação na defesa dos interesses públicos relacionadas à proteção ambiental e à vida 

humana. 

Mais uma vez foi discutida a necessidade de alteração da Portaria de reconhecimento, no 

sentido de inserir um parágrafo que apresente a flexibilidade de incluir como parte das 

áreas constituintes do mosaico os territórios quilombolas e indígenas que vierem a ser 

reconhecidos no futuro. 

Foi apresentada ao plenário a ONG Caminhos de Cunha para ser encarregada como 

tomadora dos recursos junto à CI no projeto Fortalecimento do Mosaico Bocaina. Nessa 

reunião ficou definido que dos U$ 45 mil dimensionados, 30% seria direcionado para a 

Secretaria Executiva, 10% a 15% para a Assessoria de Comunicação (Plano de 

Comunicação do Mosaico) e 55% a 60% para o levantamento das formas de práticas de 

manejo tradicional, sua sistematização, difusão e publicização. 

Em junho de 2009 foi realizada a segunda reunião do ano, nesta foi apresentado um 

projeto de ecoturismo aprovado para ser realizado na Ilha Grande, foi debatido entre os 

conselheiros a necessidade de fortalecer os pólos de ecoturismo no MB. 
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Durante essa reunião os conselheiros discutiram sobre a exoneração do gestor da REEJ 

Eliel Pereira de Souza. Lideranças comunitárias reforçaram que havia grande abertura de 

diálogo por parte do gestor e que estavam inconformados com a exoneração. Os 

conselheiros decidiram redigir um manifesto de apoio à Eliel a acreditando que a decisão 

havia sido tomada de forma injusta e colocava em evidência uma tendência de 

pensamento/entendimento da gestão de UCs em relação às comunidades residentes. 

Em seguida foi discutido sobre regularização fundiária das comunidades no Núcleo 

Picinguaba e na medida em que foi se aprofundando o debate os conselheiros resolveram 

encaminhar a pauta para a CT de Populações Tradicionais e UCs – o representante no 

INEA presente no plenário demonstrou interesse em acompanhar o processo para 

aprender e trocar experiências. 

Mais uma vez foi discutida a mudança da portaria e por recomendação do conselho da 

RBMA foi solicitado que os conselheiros alterassem somente o necessário. Ficou 

decidido: trocar o título de Mosaico de UCs para de Áreas Protegidas, incluir indígenas e 

quilombolas, RPPNs, caiçaras e caipiras; além disso, excluir representante do setor 

empresarial. 

Ao final dessa reunião, Ricardo Voidodic representante do GEF e FAO, apresentou um 

projeto a ser realizado no território, sobretudo na Baía da Ilha Grande, o Projeto BIG. Os 

objetivos do projeto, com execução de cinco anos, eram: formar um modelo de gestão 

integrada, um plano de ação para conservação da biodiversidade, integrando sob a forma 

de Mosaico; identificar ameaças críticas e ampliar a consciência crítica e a capacidade 

institucional dos órgãos públicos e os impactos esperados com o projeto são mudanças 

qualitativas na gestão, monitoramento e controle em biodiversidade, estoques pesqueiros, 

entre outros. Ricardo salientou que uma vez se tratando de um projeto de gestão integrada 

que o MB seria ouvido com prioridade. 

Na terceira reunião do ano, realizada em outubro, foram relatas as experiências de 

capacitação dos conselheiros no Simpósio de Mosaicos (onde foram trabalhadas questões 

relativas a biologia da conservação, elaboração de projetos, gestão de conflitos e 

comunicação e legislação ambiental). Foi compartilhada a realização do III Seminário de 

Mosaico de Áreas Protegidas, e o texto redigido ao final do seminário com subsídios e 
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diretrizes para a criação de uma Política Nacional sobre Mosaicos de Áreas Protegidas – o 

principal resultado. 

Foi discutida também a importância do mosaico ter acesso para discutir e depois se 

posicionar sobre os grandes empreendimentos da região (RJ e SP) e acompanhar as 

câmaras de compensação ambiental estadual, federal e municipal. Um representante do 

Ibama/SP se comprometeu a apresentar numa próxima reunião o Plano de Ação do 

Escritório Regional do Ibama em Caraguatatuba, com foco nos licenciamentos federais, 

fiscalização, fauna (criadouros, combate ao tráfico), recursos pesqueiros e emergências 

ambientais. 

Em seguida os conselheiros debruçaram-se sobre o Plano de Ação do MB com o intuito 

de revistar as linhas de ação e refletir sobre as estratégias já realizadas e a realizar. Foi 

discutida mais profundamente a necessidade de um plano de comunicação e a criação de 

uma logomarca. 

Em dezembro foi realizada a última reunião do conselho em que foi anunciada a saída da 

coordenação de Sylvia Chada e Eliane Simões, gestoras da ESEC Tamoios e Núcleo 

Picinguaba do PESM e que haviam sido muito ativas na gestão do MB. Ambas não 

atuariam mais, pois também não estariam mais a frente da gestão das UC no ano seguinte. 

Foram apresentados e discutidos os pontos do Projeto de Fortalecimento do Mosaico 

Bocaina financiado pela CI. Quem estava à frente dessa articulação era principalmente 

Juliana Bussoloti (representante da ONG Associação Cunhambebe da Ilha Anchieta) na 

coordenação da maioria das ações, Roberto Mourão (representante do Instituto Eco 

Brasil) a frente nas responsabilidades referentes ao Plano de Comunicação e sua 

aplicação, Sérgio Pincharo (representante da ONG Caminhos de Cunha) que ficou 

responsável pelos recursos já que o projeto foi efetivado, em termos financeiros, em nome 

da ONG e Fernanda Esteves, contratada com recursos do projeto para encaminhar todas 

as questões de secretaria do Mosaico Bocaina. 

Foram discutidos principalmente procedimentos e estratégias para o levantamento de 

práticas sustentáveis no território, uma das linhas de linha de ação do projeto.  Baseado 

em metodologias participativas a expectativa é que o trabalho desenvolvido conseguisse 

mapear as atividades desenvolvidas pelas comunidades tradicionais na pesca, 

extrativismo e agricultura e em seguida difundir as melhores práticas e definir parâmetros 
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para formulação de acordos de manejo em três locais piloto – ficou decidido que esses 

locais deveriam ser em áreas conflitantes do território. 

Nessa reunião também foi apresentada a situação de regularização fundiária do Núcleo 

Picinguaba e discutida a possibilidade de criação de uma RDS nas áreas de moradia dos 

comunitários – assim como vinha sendo feito com algumas UC no RJ. 

O FCT apresentou um feedback sobre o curso de produção audiovisual e rádio - “Nas 

Ondas da Mata Atlântica” - realizado nas comunidades do Mosaico que ocorreu no 

Quilombo do Campinho, afirmando que foi um grande sucesso e as comunidades 

mostraram-se muito entusiasmadas com o resultado. 

Ao final discutida a criação de uma CT de Fiscalização conjunta das UC do MB a partir 

de um plano prévio elaborado por dois gestores. Foi ressaltada a preocupação com o 

tráfico de palmito e a caça nas UC de proteção integral. Como resultado foi decidido a 

busca por parceiros e uma reunião entre gestores para melhoria do plano e 

encaminhamentos. 

Essa última reunião contou com a presença expressiva da sociedade civil.  

2010: Reconhecendo o território (levantamento de práticas sustentáveis) e subida na 

escada de participação cidadã 

No ano de 2010 diversas atividades foram desenvolvidas no território no âmbito do MB, 

houve um avanço na participação das comunidades com a mudança da composição da 

coordenação colegiada e a consolidação do MB como uma instância importante de 

articulação do território. Foram realizadas apenas três reuniões ordinárias do conselho, 

mas inúmeras reuniões paralelas foram feitas tanto das CTs como da Coordenação 

Colegiada. 

A primeira reunião do ano de 2010 aconteceu em fevereiro e basicamente foi realizada 

em função do acompanhamento do Projeto de Fortalecimento. Foi apresentado o 

andamento do levantamento das boas práticas e também foi inaugurado o site do MB 

(www.mosaicobocaina.org.br).  

É anunciada efetivamente a saída da atual coordenação e discutida a necessidade de 

escolha de uma nova equipe. Como encaminhamento ficou decida a convocação de uma 
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reunião de gestores para definição da nova coordenação – conforme previsto na 

legislação. 

Foi discutida a importância da realização de um novo encontro de Populações tradicionais 

e UC. 

A segunda reunião do ano, realizada em abril, foi aberta com a leitura de uma moção 

pelos servidores do ICMBio reivindicando melhores condições e garantias para o 

exercício do cargo. De acordo com os servidores presentes a política do governo federal 

estava assumindo um caráter de enfraquecimento da gestão ambiental. Um exemplo do 

contexto de pressão sobre a gestão de áreas protegidas foi a presença do Ministério da 

Pesca no conselho da ESEC Tamoios com interesses específicos de viabilizar a pesca na 

Baía da Ilha Grande por meio de Acordo de Pesca, desrespeitando períodos de defeso e 

processos participativos desenvolvidos com as comunidades pesqueiras. A moção foi 

aprovada por unanimidade do plenário. 

Foi apresentada mais uma proposta de capacitação dos conselheiros do MB pelo 

GAPIS/UFRJ - Grupo de Áreas Protegidas e Inclusão Social da UFRJ com o edital do 

PDA - Projetos Demonstrativos, foco em gestão participativa das UCs. Nesse momento o 

coordenador regional do ICMBio manifestou a disposição do órgão em fortalecer 

iniciativas de mosaicos como um instrumento de gestão territorial e integrada de UCs. 

É apresentado por Eduardo Godoy a ideia de implementação do Plano de Proteção do MB 

composto por duas etapas, um diagnóstico a partir de oficina e questionário sobre as 

condições das UCs e duas operações de fiscalização - recursos a serem pleiteados com o 

ICMBio. Foi ressaltada a importância do plano ser realizado no âmbito do MB e as 

dificuldades e limitações que as UCs estaduais encontram para agir além de suas 

jurisdições mesmo que em situações elaboradas no âmbito de uma gestão integrada. 

Em seguida são apresentados os primeiros resultados dos levantamentos de práticas 

sustentáveis no território. Nesse momento houve uma discussão acalorada no plenário 

com relação á autonomia das comunidades com as suas práticas no território, de um lado 

um grupo pequeno de gestores apresenta a dificuldade de caminhar no sentido de 

legitimar essas práticas e formularem-se acordos uma vez que se tratavam justamente de 

UCs de proteção integral onde nenhuma atividade é permitida, nem mesmo a presença de 

populações residentes; por outro lado um grupo de gestores, apoiado pelo FCT e pelas 
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ONGs, apresentam que as legislações devem ser interpretadas não só de acordo com o 

entendimento dos gestores e que o estabelecimento de acordos também é previsto na 

legislação, não apresentando nenhum caráter de ilegalidade da sua execução. 

Por fim foi discutida a composição da nova Coordenação Colegiada do mosaico e apesar 

de não estar presente o nome do chefe do PNSB foi indicado, contudo, a sugestão foi 

contestada por outros gestores e também pro representantes do FCT e SAPE. Ficaram 

decididos os novos integrantes e uma vaga para gestor de UC ficou em suspenso. Juliana 

Bussoloti (Associação Cunhambebe) e Vagner do Nascimento (FCT) ocuparam as 

cadeiras para a sociedade civil. 

Essa composição de coordenação colegiada foi outro avanço do MB uma vez que um 

representante das comunidades tradicionais assumiu uma cadeira da coordenação e, 

provavelmente, de mais poder nos processos de tomada de decisão. 

Em agosto, contando com presença de 50 pessoas entre conselheiros e visitantes, 

aconteceu a terceira reunião do ano do Mosaico Bocaina, durante dois dias, no Centro de 

Estudos e Desenvolvimento Sustentável da UERJ na Ilha Grande. 

Primeiramente foram dados alguns informes sobre situações estruturantes das UCs do 

território. Com relação à desafetação do Parque Estadual Marinho do Aventureiro foi 

informado o andamento positivo do processo e a posterior criação da RDS do 

Aventureiro. Sobre a REEJ foi informado que já estava em andamento os estudos de 

recategorização da unidade com o intuito de regularizar a situação fundiária e garantir a 

permanência das comunidades caiçaras que ali residem a gerações.  

Nesse contexto foi alertada também a formulação de um decreto para alteração de alguns 

limites da APA de Tamoios extinguindo zonas importantes de preservação – com a 

autorização da construção de edificações em até 10% dos terrenos localizados nas Zonas 

de Conservação da Vida Silvestre. De acordo com as discussões do plenário havia um 

entendimento dos conselheiros de que o decreto seria inconstitucional e que por de trás de 

sua instituição havia interesses escusos do setor imobiliário em provável articulação e 

conivência da prefeitura de Angra dos Reis e governador do estado do Rio. 
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Representante da RBMA apresenta a apresenta projetos de mapeamento e pesquisa 

aprovados pela instituição para serem desenvolvidos no território Mercado Mata 

Atlântica, Roteiros da Biosfera, Mosaicos e Turismo Sustentável. 

Com relação à composição da coordenação, a vaga que havia ficado em suspenso foi 

declinada pelo gestor do PNSB e assumida pela gestora da recém-criada APA Marinha do 

Litoral Norte de São Paulo.  

Os representantes dos gestores da nova coordenação colegiada (Adriano novo gestor do 

PESM-Núcleo Picinguaba que substituiu Eliane Simões, Rodrigo gestor da REEJ que 

substituiu Eliel e Eduardo da APA Cairuçu), compartilharam uma “Carta de premissas e 

diretrizes do Mosaico Bocaina” elaborada por eles que não foi recebida isenta de 

manifestações contrárias.  

A carta ressaltava como premissas e diretrizes do mosaico a necessidade de conectividade 

e integração, chamava atenção para importância da biodiversidade e tratava da 

importância da paisagem. Como princípios norteadores foram descritos: “integração, 

diálogo social, pró-atividade, vigilância, precaução, perseverança e, sobretudo, respeito”.  

Os autores da carta manifestaram que se tratava de intenções dessa nova coordenação e 

que não representava um consenso entre os conselheiros. Monica Nemer gestora da APA 

de Tamoios, Alexandre Oliveira (representante do CODIG) sugeriram a elaboração de 

uma carta coletiva com as intencionalidades do colegiado como um todo. 

A partir dos argumentos apresentados durante a discussão da carta foi possível perceber 

certa resistência dos gestores que a elaboraram frente à realização de acordos de manejo 

que vinham sendo pensados e articulados no âmbito do Projeto de Fortalecimento do 

Mosaico Bocaina, pois enfatizavam o conceito de “respeito” referente as finalidade para 

as quais as UCs de proteção integral haviam sido criadas. 

Após um longo debate ficou decidido que uma carta seria escrita de forma coletiva por 

toda a coordenação colegiada e que seria elaborada uma carta direcionada às 

comunidades para explicar melhor e em detalhes as razões de ser do mosaico seus limites 

e potencialidades – conforme solicitado por liderança quilombola presente na reunião. 
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Ao final do dia foi apresentado novamente o Projeto BIG, de Integração do Ecossistema 

da Baía da Ilha Grande, que seria realizado sob a gerência do INEA. Nessa apresentação é 

identificado onde o Mosaico se encontra nas rubricas do projeto. O plenário discute sobre 

a necessidade de criação de uma coordenação específica para o projeto, mas acabam 

decidindo que não seria necessário. 

No segundo dia o representante do Mosaico Central Fluminense apresentou os resultados 

do Projeto de Fortalecimento do Mosaico desenvolvido por eles – também com recursos 

da CI e em seguida foram compartilhadas também as experiências já desenvolvidas no 

MB. 

Esses dois dias de reunião tiveram contaram com a presença de diversos participantes. 

Participaram além dos conselheiros outros muitos visitantes entre eles servidores de 

órgãos públicos municipais (prefeituras, secretarias), lideranças das comunidades 

tradicionais além dos frequentemente presentes representantes do FCT, consultores, 

pesquisadores de universidades públicas (UNICAMP e UnB) e a diretoria do Mosaico 

Central Fluminense. 

Em novembro de 2010 foi finalizado o Projeto de Fortalecimento do Mosaico Bocaina e 

os resultados foram bastante positivos nos três eixos de atuação: secretaria executiva, 

plano de comunicação e levantamento de práticas sustentáveis no território. 

A secretaria executiva proporcionou ao MB, durante um ano, facilitação de articulação 

entre os conselheiros, apoio financeiro do Projeto de Fortalecimento com materiais e 

condições de trabalho, organização e realização de reuniões; organização de documentos, 

expedição de ofícios, envio de e-mails, redação de atas e distribuição aos membros do 

Conselho e documentos necessários para o seu funcionamento além da interlocução entre 

CI, técnicos e entidades atuantes no projeto e o conselho. 

Com relação ao Plano de Comunicação, devido aos recursos disponíveis o MB optou por 

utiliza-los na construção de um site. 

O levantamento de práticas sustentáveis no território foi a principal linha de ação desse 

projeto. Foi possível listar pouco mais de 10 experiências para cada uma das temáticas 

(pesca, extrativismo e agricultura) e, a partir de parâmetros e metodologia específica, 
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foram selecionados três casos em regiões de conflitualidade para serem aprofundados 

opções de acordos de manejo. 

Foram os casos selecionados: Pesca na comunidade de Trindade em Paraty na região de 

sobreposição com o PNSB; Agricultura tradicional na comunidade do Quilombo do 

Cambury na região de sobreposição com o Núcleo Picinguaba do PESM e o Extrativismo 

para artesanato desenvolvido pelo Quilombo do Campinho na área sobreposta à APA 

Cairuçu. Para essas três experiências foi feito um estudo aprofundado de possibilidades 

de acordos, melhorias nos métodos utilizados pelas comunidades, desafios e 

potencialidades. 

2011: Descentralização e ampliação da gestão com mais autonomia das CTs e 

Coordenação Colegiada 

Em 2011 foram realizadas quatro reuniões ordinárias do conselho do MB. A primeira 

reunião aconteceu em abril no Núcleo Santa Virgínia do PESM, com a presença de 32 

pessoas dentre coordenação, conselheiros e visitantes.  

Até o momento as reuniões do conselho haviam sido realizadas principalmente no Núcleo 

Picinguaba do PESM e na ESEC Tamoios, duas delas na Associação Cairuçu (Paraty, em 

2008), uma em Ilha Grande (2010) e já havia acontecido uma reunião no Núcleo Santa 

Virgínia (a primeira de 2008). 

Como forma de apresentar a unidade para os participantes o gestor apresentou um projeto 

chamado “Semeando Sustentabilidade”, que é realizado desde 2007, voltado à 

recuperação de fragmentos florestais na zona de amortecimento do parque com a palmeira 

Juçara, em parceria com o Instituto Florestal e com as propriedades rurais do entorno. 

De forma a resgatar o trabalho desenvolvido no ano anterior, foram apresentados os 

resultados do “Projeto de Fortalecimento do Mosaico Bocaina” e das reflexões sobre 

“Diretrizes Estratégicas do Mosaico Bocaina”. A partir das discussões sobre os resultados 

de ambos os projetos o plenário concordou sobre a importância de um planejamento de 

médio e longo prazo para o MB bem como a necessidade uma reflexão sobre qual o 

propósito do mosaico a fim de se construir uma identidade territorial. 
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Em seguida foi retomada a discussão sobre o licenciamento de Angra III, que apesar das 

diversas manifestações do mosaico desde 2007 de forma contrária às usinas se aprovadas 

com as condicionantes que haviam sido estabelecidas, ele continuou correndo 

normalmente no Ibama sem que esse órgão levasse em consideração nenhuma das 

solicitações realizadas pelo MB.  Foram concedidas a Licenças Prévia e de Instalação em 

2008 e 2009 respectivamente. Em 2010 o MB solicitou para o órgão ambiental a inserção 

de uma condicionante específica para o PNSB e ESEC Tamoios – unidades na área de 

influência do empreendimento – e essa não foi atendida.  

Após a discussão foi aprovado pelo plenário mais uma Moção dirigida ao MMA com dez 

considerações a respeito de todo o processo e solicitando ao fim  

“A Plenária do Conselho do Mosaico Bocaina, nesta data reunida na 

sede do Núcleo Santa Virgínia do Parque Estadual da Serra do Mar, em 

São Luiz do Paraitinga/SP, solicita a Vossa Senhoria que proceda as 

medidas necessárias para paralisação imediata das atividades do 

empreendimento até que se inicie o efetivo cumprimento da 

condicionante 2.31 da LP 279/08.” – trecho final da Moção feita pelo 

Mosaico Bocaina em 2011 que a pesquisadora teve acesso. 

O documento foi assinado em nome do Mosaico Bocaina pela coordenação colegiada 

com dois gestores de UC, uma representante da sociedade civil organizada enquanto 

Associação Cunhambebe e outro das comunidades tradicionais enquanto FCT. 

Nessa reunião também foi apresentado com detalhe o “Componente 2”, rubrica referente 

ao MB no Projeto BIG. Foram informados os quatro componentes do projeto. São eles: 1) 

“Planejamento, Política e Fortalecimento Institucional” – para identificar as fragilidades e 

desafios da gestão multiescalar bem como buscar a integração com outras iniciativas de 

governança territorial; 2) “Biodiversidade e Conservação” onde estariam previstos 

recursos para fortalecer a Secretaria Executiva, contratar técnicos, realizar ações 

integradas nas UCs e realizar a capacitação dos conselheiros; 3) “Ameaças” referente aos 

grandes empreendimentos da região, sobretudo geração de energia nuclear e as atividades 

decorrentes da exploração do petróleo no Pré-Sal; 4) “Movimento Público, Participação 

Social, Educação Ambiental” sobre relações com a sociedade civil para estabelecimento 

de parcerias, em ações de educação ambiental principalmente. 
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Quanto ao recurso, foi informado que do GEF é passado a Secretaria Executiva que 

responderá à coordenação colegiada e a prestação de contas realizada mensalmente via 

relatórios de atividade. 

Entre a primeira a segunda reunião do conselho consultivo, a CT de Fiscalização realizou 

duas reuniões e em maio os gestores de UC conseguiram colocar em prática a “I 

Operação de Fiscalização do Mosaico Bocaina”.  

“Foi realizada em 6 UCs, envolvendo 22 agentes em campo durante 7 

dias. Como resultado a operação levantou: 27 notificações, 3 autos de 

constatação, 11 autos de infração, 2 infratores presos, material de caça e 

armadilhas apreendidas, demolição de rancho de caçadores, demolição 

de construções irregulares no PNSB e APA Cairuçu, 2 barcos de pesca 

apreendidos, 1 serraria embargada, e 7 m³ de madeira apreendidos.” – 

trecho retirado do relatório interno da I Operação de Fiscalização do 

Mosaico Bocaina. 

A segunda reunião ordinária do conselho aconteceu no Quilombo do Campinho da 

Independência em julho.  

Na recepção dos presentes a liderança local contou sobre o histórico de luta das 

populações negras, quilombos e em específico a luta do Quilombo do Campinho. Foi 

fortalecido também o papel do FCT no território atuando de forma cada vez mais 

ampliada. 

Nessa reunião foi levantada a necessidade da criação de um banco de dados com as 

informações das Áreas Protegidas parte do mosaico, incluindo todas as UC e os territórios 

tradicionais. 

Foi compartilhada a participação de representantes do Mosaico em um evento em 

Linhares (ES), onde está em estudo a criação do Mosaico da Foz do Rio Doce, para 

apresentar a experiência de atuação do MB e a relevância da participação das 

comunidades tradicionais e de uma estruturação diferenciada a partir da coordenação 

colegiada. Foi apresentado também que o Mosaico Central Fluminense estaria adotando a 

estratégia de gestão por meio de uma coordenação colegiada. 

Em seguida foi relatado o início das perfurações e prospecções do Pré-Sal pela Petrobras 

no Litoral Norte de SP. A APA Marinha do Litoral Norte informou que em seu conselho 

consultivo já haviam organizado um GT de Licenciamento para solicitar a empresa 

deverá consultar a Fundação Florestal e a APA Marinha LN antes de qualquer perfuração 
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– conforme previsto por lei e não realizado. O Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH) do 

Litoral Norte, também presente na reunião, informou que haviam elaborado uma 

manifestação a respeito de algumas questões no âmbito da Bacia. Foi discutido no 

plenário e decido a criação de um GT do Pré-Sal do MB para acompanhamento desse 

processo. 

Ainda dentro do tema licenciamento foi apresentada pela representante do PNSB uma 

preocupação a respeito do monitoramento do Plano de Emergência para as Usinas Angra 

I, II e II principalmente para as UCs que estão na sua área de influência. E foi ressaltado o 

não encaminhamento das questões apresentadas pelo MB ao Ibama e Eletronuclear. 

Também foi objeto da reunião a “I Operação de Fiscalização do Mosaico Bocaina”, a 

partir de uma discussão sobre o processo de fiscalização, independentemente dessa 

operação específica organizada no âmbito do mosaico. 

As comunidades sentem-se ameaçadas e injustiçadas com as autuações e solicitaram que 

fossem devidamente esclarecidas sobre cada uma delas e que antes da operação acontecer 

que os moradores sejam informados sobre o que pode ou não ser feito no território, pois 

muitos desconhecem a legislação ambiental e que se colocam na posição de parceiros da 

conservação. 

Do outro lado os gestores apontaram concordar com a necessidade de esclarecimentos e 

informação, contudo, afirmam que muitas vezes as comunidades abusam. Os gestores 

argumentam também que operações como essa são parte de sua função no cargo que 

exercem, mas que consideram sim que as comunidades podem ser parceiras nesse 

processo. 

Em seguida a CT de Populações Tradicionais fez uma rápida apresentação das atividades 

resgatando um histórico de ações e ressaltando alguns pontos importantes: o aumento da 

mobilização das comunidades tradicionais desde a criação do MB; a importância da 

realização do I Encontro de Comunidades e Gestores de UCs que culminou no 

fortalecimento do processo de criação do FCT; a participação da CT nos processos de 

recategorização vigentes no território; e a importância que o projeto “Levantamento das 

Práticas Sustentáveis” teve para o reconhecimento dos saberes tradicionais e um processo 

de construção coletiva de dados e de construção de confiança entre o Mosaico, as UCs e 

os extrativistas, pescadores e agricultores locais. 
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E listaram também dentre os desafios e propostas de ideias para ações futuras: 

diagnosticar melhor a ainda baixa participação das comunidades nos conselhos gestores 

das UCs; promover maior participação dos processos de recategorização da REEJ. 

O representante do FCT apresentou que definidos internamente pelo movimento como 

temas prioritários de ação: Turismo de Base Comunitária; Reflorestamento do Palmito 

Jussara, Artesanato, Ponto de Cultura e Agrofloresta. Falou também 24 comunidades do 

território haviam sido comtempladas em um edital do Ministério do Turismo para 

elaboração de projetos de Turismo de Base Comunitária.  

A CT Comunicação apresentou que foco de trabalho tem sido construção do site do 

Mosaico e a disponibilização dos documentos. De acordo com Roberto Mourão 

(representante da ECOBrasil) o números de visitas/dia foi de 8 visitas/dia em fevereiro de 

2010 para mais de 300 visitas/dia em fevereiro de 2011. 

A terceira reunião do ano aconteceu em setembro no Núcleo Cunha do PESM e 

compareceram 35 pessoas. 

Foi dado um posicionamento sobre o Projeto do BIG que ainda não havia entrado em 

funcionamento, assim foram relembradas as ações previstas no Componente 2 como 

contratação de uma secretaria executiva, de uma consultoria para investigar as 

possibilidades de sustentabilidade financeira do MB e a aquisição de equipamentos e de 

um veículo e ainda a implementação de algumas UCs ainda frágeis. 

Finalmente foi apresentada uma resposta da Eletronuclear sobre Angra III, foi convocada 

uma reunião de apresentação dos Planos de Emergência e os gestores do PNSB, ESEC 

Tamoios e da APA Cairuçu acordaram em participar. 

As CT de Populações Tradicionais e UCs apresentaram alguns encaminhamentos que 

estavam acompanhando no processo de recategorização da REEJ que tem sido conduzido 

de forma expedita e unilateral pelo órgão ambiental por meio de consultoria contratada. 

Explanaram ao plenário as dificuldades nas negociações e ao mesmo tempo a importância 

do MB acompanhar esse processo. Contudo, foi ressaltado por um conselheiro e 

integrante da CT da ausência de gestores nas reuniões paralelas das CTs. 
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Por fim, o Comitê de Bacias Hidrográficas (CBH) do Litoral Norte apresentou ao plenário 

o Plano de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte para os anos 2012-2015. 

A última reunião do ano ocorreu no Núcleo Santa Virgínia do PESM durante dois dias, 

com a presença de 33 pessoas ao total. 

A secretária executiva apresentou seu relatório de atividades e encerramento das 

atividades – pois ainda estava trabalhando com os recursos advindos da CI no Projeto de 

Fortalecimento do MB. 

Em seguida discutiu-se sobre o evento “Pré-Sal – Ameaças e Oportunidades”, ocorrido 

em Angra dos Reis e a importância do MB se manifestar sobre o tema. Alexandre do 

CODIG argumentou sobre a potencialidade de uma instância como o MB para fazer 

acompanhamento e avaliação das atividades do Pré-Sal. 

Os conselheiros elaboraram uma manifestação relatando a não comunicação ao Mosaico 

Bocaina do andamento das atividades do Pré-Sal no território, a interface direta dos 

territórios do MB com as atividades do Pré-Sal e o interesse em participar e acompanhar 

o processo ainda mais diante dos problemas que havia acontecido de derramamento de 

petróleo na Bacia de Campos. 

No dia seguinte foram apresentados todos os detalhes (orçamento, ações previstas e 

cronograma, e da gestão do subcomponente, seja, da definição dos papéis de atuação no 

projeto e o necessário papel da Unidade Gestora de Projeto, papel da Coordenação 

Colegiada, papel do secretário executivo do MB e ordenamento de despesas (quem 

solicita a liberação de recursos, quem autoriza os gastos, quem executa os gastos, como 

executa, como se faz a prestação de contas). 

Ainda em 2011 foi realizado o I Encontro de Gestores do Mosaico Bocaina. Nesse 

encontro foram relatados alguns pontos de melhoria e expectativas dos gestores de UCs 

com relação ao MB. São eles: Organização da Coordenação Colegiada (rever portaria, 

regimento, extensão do MB); consolidação de melhores estratégias para comunicação; 

participação mais efetiva dos licenciamentos das grandes obras da região. O gestor do 

PNSB argumenta que o MB deve seguir algum tipo de atuação: Gestão Territorial ou uma 

atuação mais Técnica Política 
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Durante o ano de 2011 alguns aspectos foram bastante positivos como as reuniões mais 

frequentes da Coordenação Colegiada e das CTs o que fez com que fossem otimizadas as 

reuniões do Plenário, focando em tomadas de decisão mais ampliadas e aumentando a 

capacidade de realização de ações no território. 

2012: Oceano profundo: do Pré-Sal à calmaria das atividades 

A primeira reunião do ano do conselho ocorreu na Casa das Laranjeiras, com a 

participação de 19 pessoas. No período da manhã foi prevista a reunião do conselho do 

Mosaico e a tarde uma Mesa-Redonda a respeito do Pré-Sal. 

Durante a manhã foi apresentado uma breve retrospectiva das ações realizadas pelo MB. 

Foi colocado na discussão que as agendas do MB estiveram muito focadas nos territórios 

sobrepostos e que muitas vezes se tratavam de assuntos devido à agenda de uma UC 

específica e não do Fórum do MB e nesse momento foi ressaltada a possibilidade de 

mudança de foco a partir de 2012, podendo o mosaico se tornar, a partir de então, um 

fórum de discussão e monitoramento dos impactos de grandes empreendimentos no 

território. 

Em seguida foram apresentadas as perspectivas atuais de ações com detalhamento das 

atividades do Projeto BIG. Foi apresentado o novo secretário executivo contratado pelo 

projeto. 

A tarde foi realizada a Mesa Redonda sobre o Pré-Sal com a presença de um 

representante da Petrobras, um representante do IBAMA, Câmara dos Vereadores e 

Prefeituras de Paraty e Angra dos Reis, um representante dos Comitês de Bacia Litoral 

Norte SP e Sul Fluminense, um representante do Conselho do Mosaico Bocaina 

(presidente e mediador da mesa). 

Foi desenvolvido um debate bastante longo e repleto de negociações. Como 

encaminhamento ficou a responsabilidade do Mosaico Bocaina elaborar uma 

manifestação solicitando a inclusão de Angra dos Reis e Paraty na área de influência dos 

empreendimentos que estão em licenciamento a ser encaminhada ao IBAMA e a 

PETROBRAS e outra solicitando uma melhora no trâmite dos processos de licenciamento 

em geral entre os órgãos ambientais (ICMBio, IBAMA, INEA e FF) de modo a garantir 
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que as unidades de conservação sejam ouvidas dentro dos prazos estabelecidos 

legalmente.  

Em junho ocorreu a segunda reunião do conselho do Mosaico com a presença de 18 

pessoas e dentre os visitantes esteve presente uma representante da Petrobras - pela 

primeira vez no conselho do Mosaico, apesar de reiterados convites à participação desde 

sua criação. 

Dentre os primeiros informes foi apresentada a inclusão de Paraty e Angra dos Reis na 

área de influência do Pré-Sal – resposta ao esforço liderado pelo MB. De maneira 

simplificada, a inserção dos municípios na área de influência faz com que os projetos de 

mitigação e compensação advindos dos impactos negativos do empreendimento passem a 

ser desenvolvidos também em Paraty e Angra dos Reis.  

Em seguida foi apresentado que diante do insistente movimento do MB conta o 

licenciamento de Angra III o ICMBio acabou identificando que a Eletronuclear havia 

flexibilizado o cumprimento de algumas condicionantes, justamente àquelas referentes ao 

recurso destinado à UCs da área de influencia e assim o órgão ambiental acabou tendo 

que intervir no processo em Brasília. 

Nessa reunião foi ressaltada pela CT de Populações Tradicionais em UC a dificuldade de 

dar andamento nas atividades devido a falta de recursos e devido a desmobilização dos 

integrantes da CT sendo um reflexo geral do conselho como um todo. 

Nesse momento é importante ressaltar que a Fundação Florestal passava por um processo 

de reestruturação da diretoria e criação de quatro novas, situações institucionais que 

fizeram com que alguns gestores se afastassem das reuniões do conselho. 

Na última reunião do ano em 2012, realizada no Núcleo Picinguaba do PESM tratou 

basicamente sobre a renovação do conselho consultivo. 

Nessa reunião o atual secretário executivo do MB – contratado pelo projeto BIG – falou 

sobre a possibilidade de redução das cadeiras do plenário do conselho consultivo, 

pensando em um conselho mais enxuto com a presença de gestores e instituições que 

realmente tivessem interesse e compromisso em participar das reuniões.  
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Essa proposta causou manifestações claramente contrárias principalmente pelos grupos da 

sociedade civil presente. Foi reconhecido que as comunidades haviam conquistado um 

espaço importante dentro desse fórum e a proposta feita pelo secretário foi acusada de 

intencionar o domínio dos gestores sobre esse espaço de decisão. 

Ao final da reunião não foi feita alteração na estrutura do conselho, mas ficaram definidas 

novas CTs: UCs e populações tradicionais; Planejamento, licenciamento e monitoramento 

ambiental; Negócios sustentáveis/ Mercado Mata Atlântica/ Mercado justo e solidário e 

Fortalecimento e comunicação ambiental. 

Mesmo com o início do Projeto BIG em 2012 as poucas atividades desenvolvidas no 

âmbito do Mosaico Bocaina estiveram desorganizadas e não foram devidamente 

sistematizadas – não foram encontradas atas das reuniões realizadas esse ano (apenas das 

duas primeiras) nem relatórios de atividades desenvolvidas, as informações foram 

retiradas de anotações de alguns conselheiros e memória de outros durante a realização 

das entrevistas em campo. Houve uma desmobilização dos atores do mosaico, mas 

também houve certa inabilidade da secretaria executiva contratada no âmbito do Projeto 

BIG em articula-los. 

 

2013: Acirramento dos conflitos e dificuldade de articulação das ações  

A primeira reunião de 2012 aconteceu no Parque Estadual da Ilha Grande, no início o 

gestor Sandro Muniz apresentou os diversos projetos desenvolvidos no território que 

chamava de “Mosaico de UC” por possuir na mesma ilha o Parque Estadual da Ilha 

Grande (PEIG), o Parque Estadual Marinho do Aventureiro (ainda em processo de 

recategorização) e a REBIO da Praia do Sul (Mapa 3.5). 

Primeiramente foi discutida no plenário a situação das UCs componentes do MB e nessa 

ocasião, os gestores dos três núcleos do PESM informaram que a Fundação Florestal 

havia demitido 80 funcionários de ronda e vigilância patrimonial, contratados em formato 

terceirizado. Contudo a gravidade da situação era ainda mais profunda, pois se tratavam 

de antigos moradores do território, ex-caçadores e coletores de palmito, que conhecem 

bem a área, e haviam sido “conquistados para a causa da conservação”. Os gestores 

sugeriram a elaboração de uma carta de questionamento à Fundação Florestal. 
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Em seguida a gestora da APA Marinha do Litoral Norte atentou aos conselheiros sobre o 

vazamento ocorrido em São Sebastião de petróleo da Transpetro e a negligência da 

empresa quanto aos Planos Emergenciais acordado com os órgãos ambientais e as UCs. 

O representante da FUNAI apresentou duas experiências-piloto que estavam sendo 

implementadas – ainda não no território do MB, mas com grande potencialidade de ser 

replicado assim que os marcos legais fossem mais bem estabelecidos. Foi apresentados o 

Plano de Gestão Ambiental em Terras Indígenas, (feito para tratar de conflitos entre as 

questões indígenas e as questões fundiárias em áreas de sobreposição com UCs), e o 

Plano de Desenvolvimento do Turismo em Terras Indígenas. 

Ao final da reunião o representante do FCT, coordenador da CT de Populações 

tradicionais em UC, apresentou uma síntese de algumas situações-conflitos do território 

que, provavelmente, interessava a todos do plenário:  

 O incentivo à criação de RPPNs no território e a construção de unidades de 

policiamento ambiental sem informar ou consultar o MB;  

 A paralisação do processo de regularização da REEJ;  

 Atentados à servidora do ICMBio responsável pela APA Cairuçu (uma bomba 

doméstica e carro incendiado);  

 A pressão sobre a ESEC Tamoios com o projeto do Deputado Jair Bolsonaro para 

flexibilizar as regras e aumentar as possibilidades de pesca no território da ESEC;  

 As dificuldades enfrentadas pelas comunidades quilombolas com o andamento dos 

processos no ITESP e a falta de diálogo com o órgão; 

 O sucateamento da estrutura e gestão das UC do Estado de São Paulo por parte da 

Fundação Florestal; 

 A desarticulação entre os órgãos a respeito dos termos de compromisso com os 

pescadores artesanais deixando-os paralisados; 

 Pressão exercida pela Capitania dos Portos nos pescadores da Trindade à pedido do 

PNSB; e 

 Falta de comunicação e de circulação sobre informações do território entre as 

instituições e os tomadores de decisão. 

Foram apresentados diversos problemas e desafios, porém não foi possível debate-los um 

por um e a condução da reunião também não oportunizou encaminhamentos.   
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A segunda reunião do ano começou com alguns informes da Secretaria Executiva e 

Coordenação Colegiada: foi compartilhada a participação do MB no VI Seminário 

Brasileiro de Áreas Protegidas (SAPIS); o início dos estudos para um Plano de Ação para 

o ano de 2014 e informações sobre o GT de Sustentabilidade Financeira de Mosaicos do 

Projeto Mosaicos da Mata Atlântica coordenado pelo Ibase e Secretaria do Meio 

Ambiente do RJ. 

Foi amplamente discutida nessa reunião a possibilidade da elaboração e divulgação de 

uma “Carta Aberta sobre Conflitos Fundiários”, a ser enviada ao ICMBio, e às agências 

estaduais do RJ e SP de gestão de UCs, bem como ao Ministério Público Federal. Nem 

todos os presentes do plenário concordavam a elaboração e envio da carta e outros 

discordavam de alguns pontos específicos e formato de elaboração. Não ficou decidido 

nenhum encaminhamento para a carta. 

Nessa reunião também foi apresentado “Observatório de Territórios Sustentáveis e 

Saudáveis da Bocaina” projeto realizado pela Fiocruz com o Fórum de Comunidades 

Tradicionais de Angra dos Reis, Paraty e Ubatuba e apoio da Funasa.  

No ano de 2013 foram realizadas somente duas reuniões do conselho com atas e 

memórias registadas. Ambas as reuniões trataram principalmente de informes sem 

encaminhamentos significativos pelo plenário, apenas algumas atividades desenvolvidas 

pelas CTs.  

Os conflitos no território se acirraram de maneira geral, sem necessariamente ter relação 

com o espaço de discussão do Mosaico Bocaina, e os atores foram se desarticulando e 

desmobilizando ao longo do ano, de modo que o ano de 2014 torna-se um grande desafio 

a ser enfrentado pelo coletivo. 

2014: Biodiversidade em pauta e sociodiversidade em debate 

Após dois anos mais difíceis em termos de mobilização e articulação do Mosaico e depois 

de quase um ano sem realizar reuniões o conselho do MB volta a se reunir em julho de 

2014 após sua reestruturação e contratação de novo secretário executivo pelo Projeto 

BIG. Apesar de tudo, essa reunião conta com a participação de quase 50 pessoas entre 

conselheiros, convidados e visitantes, o que mostra a permanência do interesse dos atores 

em dar continuidade ao trabalho. 
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Incialmente é feita uma retrospectiva do MB desde sua constituição ressaltando principais 

conquistas, problemas e temas tratados no âmbito das CTs e GTs. A partir dessa 

exposição foram explicitados os posicionamentos divergentes e conflitantes e que naquele 

momento encontravam-se totalmente polarizados. Mesmo diante da dificuldade expressa 

na plenária o novo secretário executivo ressaltou sua crença na possibilidade de diálogo 

entre os atores participantes do MB, mesmo com as desavenças e com a dificuldade de 

conciliar interesses divergentes e gerar consenso. 

Em seguida foram apresentadas informações sobre a sustentabilidade financeira do MB: 

uma representante do Projeto Mosaicos realizado pelo IBASE em parceria com a 

Secretaria de Meio Ambiente do RJ apresentou alguns resultados sobre esse eixo no 

projeto em alguns mosaicos do Rio de Janeiro; o secretário executivo apresentou o 

planejamento para a contratação da consultoria para realização de um estudo semelhante 

de sustentabilidade financeira no MB e, por fim, foi apresentada a aprovação da Emenda 

Parlamentar Prioritária n° 28140008 no âmbito da Lei Orçamentária Anual n° 12.952 de 

20/01/14, que garantia a destinação de verbas (R$300 mil por mosaico) a três mosaicos 

constituídos em solo fluminense. Foi informado que o recurso seria repassado ao ICMBio 

por ser o órgão responsável pela política de mosaicos no âmbito da união, mas ainda não 

havia previsão de como seria utilizado e nem ainda os procedimentos necessários para sua 

execução. 

Alexandre Oliveira, representante do CODIG, apresentou a proposta de formação de um 

“Observatório do Pré-Sal” no âmbito do Mosaico Bocaina tendo em vista a importância 

desse empreendimento para o território e a oportunidade de se desenvolver um 

monitoramento colaborativo e ampliado das atividades, das condicionantes (projetos a 

serem desenvolvidos e recursos) e de outras possíveis obrigações da Petrobras no 

processo de licenciamento. 

É importante salientar que a iniciativa foi questionada pela representante da Petrobras 

presente na reunião sob o argumento de que já havia sido implementada uma CT com a 

temática. Contudo, de maneira geral o plenário identificou a iniciativa proposta pelo 

CODIG como positiva, mas não foram acordados encaminhamentos nesse sentido. 

Logo depois o plenário aprovou um Manifesto do Mosaico Bocaina em Apoio às 

Comunidades Tradicionais de seu território para envio ao Ministério Público e aos órgãos 

ambientais que atuam no MB (ICMBio, INEA e Fundação Florestal).  
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Durante o debate sobre a aprovação do manifesto os conselheiros também discutiram 

sobre a tramitação do PL249/2013 do Estado de São Paulo, que autorizava o Estado a 

conceder à iniciativa privada, por meio do processo de concessão via licitação na 

modalidade de concorrência, a exploração dos serviços ou o uso de áreas, ou parte de 

áreas, inerentes ao ecoturismo e à exploração comercial madeireira ou de subprodutos 

florestais, pelo prazo de até 30 (trinta) anos
25

. Discutiu-se a possibilidade a elaboração de 

uma moção de repúdio em nome do MB mas acabou não sendo encaminhada. 

Ao final da reunião representantes do FCT apresentaram a campanha “Preservar é 

Resistir” que estava sendo desenvolvida junto às comunidades para divulgação do 

movimento e dos projetos desenvolvidos. 

A segunda reunião do ano aconteceu em Paraty no mês de setembro com a participação 

de 30 pessoas. 

Iniciou-se com o informe de que a os estudos sobre sustentabilidade financeira estavam 

previstos para iniciar em 2015. 

Em seguida o secretário executivo apresentou uma proposta de realização de um segundo 

Encontro de Gestores de UC do MB para discutir ações voltadas à biodiversidade, 

especificamente controle de espécies exóticas e monitoramento da fauna atropelada na 

BR-101. Os gestores mostraram-se muito interessados no projeto e reforçaram na plenária 

o interesse de ampliar esses esforços que apoiam as ações nas UCs pois encontram-se 

frequentemente sobrecarregados e/ou carentes de recursos financeiros e humanos para 

realização de atividades rotineiras. 

Alguns conselheiros compartilharam a participação, representando o MB, no Encontro de 

Mosaicos da Mata Atlântica promovido pelo Ibase na cidade do RJ e salientaram a 

importância da troca de experiências e entregaram aos presentes o material impresso 

elaborado distribuído no evento. 

Logo após, Alexandre Oliveira (CODIG) relatou o andamento dos trabalhos para a 

criação o Observatório do Pré-Sal. O conselheiro havia conseguido um diálogo aberto 

com a equipe da Petrobras para encaminhamento das atividades e ressaltou, mais uma 

                                                            
25 Não isenta de polêmicas, manifestações contrárias e alguns ajustes, em junho de 2016, após três anos de 

tramitação do PL249/2013, a Lei Nº 16.260/2016 foi aprovada pelo Governo do Estado de São Paulo. 
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vez, que se tratava de uma oportunidade interessante de capacitação dos conselheiros que 

participassem das atividades do observatório.  

A proposta desse projeto era gerar todos os tipos dados e informações a respeito do 

empreendimento do Pré-Sal de forma a promover um espaço de transparência de 

informações e de qualificação da sociedade civil do território.  

Nesse momento um representante da Petrobras presente na reunião respondeu 

positivamente à iniciativa e informou ao plenário que o Ibama já havia emitido a primeira 

licença da segunda etapa do empreendimento e afirmou que todas as decisões a respeito 

da alocação de recursos de royalties são atribuição da Câmara de Compreensão 

Ambiental Federal.  

Após o intervalo da reunião foi realizada uma palestra seguida de debate conduzidos pelo 

professor Prof. Dr. Davis Gruber Sansolo-UNESP sobre Uso Público & Turismo com 

participação. 

Durante o debate suscitaram ainda mais discussões e polêmicas, claramente polarizadas 

entre alguns gestores mais afeitos às possibilidades e oportunidades a serem alcançadas 

com as PPP e de outro alguns gestores, representantes da sociedade civil organizada e as 

comunidades tradicionais, contrários a esse modelo que chamaram claramente de 

“privatização das UC” e apresentando a disponibilidade e interesse que as comunidades 

têm em desenvolver iniciativas de turismo em seus territórios. 

Ainda sobre a temática financeira foram dados informes a respeito do andamento da 

Emenda Parlamentar. A fim de executar o recurso de maneira mais adiantada a 

Coordenação Regional do ICMBio (que havia ficado responsável pelo empenho da 

quantia), sem consulta prévia à secretaria executiva, coordenação colegiada ou algum 

conselheiro, destinou os recursos ao MB para investimento em um conjunto de coisas 

específicas: aquisição de veículo oficial e combustível, contratação de estagiários, 

computadores e mobiliário, ações de comunicação e melhoria das informações 

cartográficas. Apesar da falta de comunicação e da determinação unilateral do órgão para 

o empenho dos recursos, os conselheiros do MB mostraram-se satisfeitos com a 

possibilidade de uma fonte de recurso para apoio, principalmente de infraestrutura, na 

continuidade dos trabalhos. 
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Ao final foi informado que o Manifesto de Apoio as Comunidades Tradicionais enviado 

ao escritório do ICMBio em Brasília não havia sido bem recebido. Aproveitando a 

informação, o gestor do PNSB enfatizou que o MB deveria parar de tratar essas questões 

sociais que estão além da alçada dos gestores ambientais uma vez que envolve outros 

órgãos governamentais e que por isso não seriam possíveis de serem resolvidas ou 

equacionadas no âmbito MB, o gestor defendia a concentração de esforços para 

otimização das ações integradas entre UCs.  

A fala do gestor foi prontamente contrariada por algumas das representações da sociedade 

civil e todas das comunidades tradicionais, enfatizando a importância de tratar essas 

temáticas e a necessidade da execução de estudos jurídicos para o encaminhamento da 

questão dos territórios sobrepostos. 

Obviamente que não se chegou a um consenso nesse debate, mas foi reconhecido pela 

maioria do plenário que essa polarização que havia levado ao esvaziamento do MB no 

último um ano e meio mais precisamente. 

A última reunião do MB em 2014 aconteceu no início de dezembro em Paraty na sede da 

APA Cairuçu. 

O diretor do Projeto BIG abriu a reunião apresentando quem seria a consultoria que 

elaboraria o estudo de sustentabilidade financeira do Mosaico no ano seguinte e, em 

seguida, apresentou uma preocupação do gestor dos parques da Ilha Grande a respeito das 

operações ship-to-ship
26

 realizadas pela Transpetro na Baía da Ilha Grande salientado a 

gravidade do impacto que algum vazamento oriundo da operação poderia causar às UCs 

de proteção integral. 

Foi argumentado ainda a problemática dessa operação não ser submetida a nenhuma 

licença do Ibama, fazendo com que a responsabilidade recaia sob os órgão estaduais de 

meio ambiente caso algum acidente venha acontecer.  

O plenário discutiu sobre a importância do MB participar dos fóruns de discussão com o 

órgão licenciador e principalmente de ficar a par das condicionantes elaboradas para esses 

empreendimentos no território.  

                                                            
26 Operações ship-to-ship (STS) é como é chamada a atividade de transferência de carga de petróleo e seus 

derivados entre embarcações localizadas em águas jurisdicionais brasileiras, podendo ocorrer com as 

embarcações em movimento ou fundeadas. 
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A representante da Petrobras presente na reunião não se manifestou ou apresentou alguma 

informação técnica sobre o debate e ainda acabou desviando do assunto ao fazer alguns 

informes sobre audiências públicas do Pré-Sal. 

Posteriormente, o FCT informou sobre a visita do MPF ao Quilombo do Campinho da 

Independência para realizar uma oitiva sobre os conflitos territoriais e apresentou a 

intenção do movimento em organizar um seminário jurídico no território do MB no ano 

seguinte para discussão sobre estratégias e saídas para os conflitos de sobreposição de 

UCs e territórios tradicionais. 

Como último ponto de pauta foi apresentado dois informes: a formalização do acordo de 

manejo entre a ESEC Tamoios e os pescadores artesanais havia sido encaminhada e 

começaria a implementação nos próximos dias; e também a apresentação da candidatura 

da cidade de Paraty à Sítio do Patrimônio Mundial pela UNESCO. 

2015: Estratégias de comunicação e volta do dilema dos territórios sobrepostos  

A primeira reunião de 2015 aconteceu em fevereiro no auditório da Defesa Civil em 

Angra dos Reis/RJ. Contou com a presença de 40 participantes dentre conselheiros, 

coordenação colegiada e demais convidados. 

O secretário executivo e Coordenação Colegiada apresentam ao conselho a proposta das 

ações prioritárias e o cronograma provisório de atividades para 2015. Em seguida foram 

definidas pelo plenário as linhas de ação estratégias para 2015-2016: Sustentabilidade 

Financeira do Mosaico Bocaina; Monitoramento Participativo da biodiversidade; 

Resolução de conflitos entre Comunidades Tradicionais e Unidades de Conservação; 

Promoção de Práticas sustentáveis estruturantes (Agroecologia e Turismo de Base 

Comunitária); Observatório do Pré-sal no território do Mosaico Bocaina (Plano de 

implementação). 

Então o secretario executivo apresentou alguns dados sobre extinção de espécies, 

atropelamento de fauna e etc, e em seguida as premissas do monitoramento participativo 

da biodiversidade enfatizando os ganhos para a conservação das espécies da mata 

atlântica e a oportunidade das UCs trabalharem de forma articulada e com a participação 

das comunidades locais. 
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Em seguida foi apresentado o processo de renovação do conselho sendo mantido o 

mesmo tamanho e composição já estabelecido. Unidades de Conservação: 09 vagas; 

Sociedade Civil: 06 vagas; Representantes Estratégicos: 05 e Setor Privado: 2 Vagas. 

O secretario executivo e Vagner do Nascimento (FCT, coordenação colegiada do MB) 

apresentaram a proposta de construção do “I Encontro Jurídico da Bocaina - Territórios 

tradicionais: diálogos e caminhos” para debater com mais profundidade a redução dos 

conflitos entre Comunidades Tradicionais e Unidades de Conservação no território 

visando à construção de um espaço permanente para resolução de conflitos jurídicos. O 

seminário está sendo organizado e elaborado pelo MB e FCT em parceria com o MPF, 

Projeto BIG e Fiocruz. 

Tiago Rocha (Projeto BIG-FAO) informa o andamento do estudo sobre estratégias de 

sustentabilidade financeira para o Mosaico Bocaina que tem sido realizado pela Fundação 

Certi. 

Dando sequencia as atividades foi dado o informe à plenária sobre a questão do 

transbordo de petróleo entre navios fundeados na baía da Ilha Grande (operação ship-to-

ship) e a Licença de Operação INEA E-07/509.508/11 (Petrobras Transportes S.A 

TRANSPETRO). Diversos conselheiros questionaram a validade da licença e o rito de 

licenciamento e um debate com diversas intervenções se seguiu complementando as 

informações e também solicitando maiores esclarecimentos.  

Foi acordado pela plenária que a questão seria aprofundada em reunião do Observatório 

Regional do Pré-sal no território do Mosaico Bocaina que está sendo construído a partir 

dos debates realizados no âmbito do MB e do CODIG, e que deve ser retomado ao longo 

de 2015. 

Também foi apresentado nessa reunião o Plano de comunicação proposto pela jornalista 

Mariana Belmont (contratada via ementa parlamentar) ao Mosaico Bocaina, bem como as 

propostas de identidade visual que estão sendo selecionadas por meio de um concurso 

voluntário. Foram explicados os objetivos da proposta e linhas gerais de como alcança-

los.  

São os objetivos: Fortalecimento da comunicação e divulgação estável e estratégica que 

fortaleça e preserve o diálogo com a comunidade e o estímulo à sua participação; Criar 

uma agenda positiva de diálogo permanente; Promover o realinhamento estratégico da 
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política de comunicação do Mosaico; Fortalecer a comunicação digital; Promover a 

circulação de informações. Para desenvolvê-los foram descritas as seguintes estratégias: 

Diagnóstico da Comunicação do Mosaico Bocaina; Desenvolver Plano de Trabalho para 

execução do Planejamento de Comunicação; Estabelecer fluxo mais sólido de 

comunicação interna; Adequar Linguagem; Comunicação Integrada; Desenvolver 

comunicação educativa e não persuasiva; Respeitar prazos indicados dentro do 

cronograma indicado. 

Em seguida foi destacado o atraso na disponibilização do recurso via Emenda 

Parlamentar Prioritária n° 28140008 destinados para implementação do plano de trabalho 

do Mosaico Bocaina no âmbito da Lei Orçamentária Anual n° 12.952 de 20/01/14 do 

ICMBio. O atraso foi atribuído a tramitações internas dentro do próprio ICMBio. 

Por fim, ao final da reunião os representantes da ESEC Tamoios informaram que em 

dezembro de 2014 haviam sido celebrados os termos de compromisso e de ajustamento 

de conduta com os pescadores artesanais da comunidade de Tarituba, em Paraty. O 

objetivo foi buscar disciplinar e permitir o uso tradicional dos recursos naturais, 

realizados de maneira sustentável, participação da comunidade local como agentes ativos 

na conservação da natureza e a preservação das práticas sustentáveis culturais 

tradicionais. Os servidores alertaram que apesar de já assinados a implementação dos 

termos ainda não havia ocorrido solicitando uma manifestação do Mosaico ao ICMBio 

ressaltando a importância da iniciativa e celeridade na finalização dos processos 

atualmente em curso, o plenário aprovou a elaboração e envio da moção por 

unanimidade. 

2016: Continuação ou paralisação das atividades? 

Em 2016 foi realizada apenas uma reunião no Parque Estadual Cunhambebe em junho. 

Na reunião foi a SAPÊ apresentou um projeto de enfrentamento contra a “privatização 

das praias” de Angra dos Reis materializada na construção de condomínios com portarias 

impedindo ou dificultando os caminhos de acesso.  

Também foi apresentado um manifesto da Associação de Moradores da Trindade sobre a 

morte de um jovem caiçara morador da comunidade que havia sido assassinado em sua 

casa. As lideranças informaram na reunião que a motivação do crime seria fundiária. 
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Nessa reunião foi discutida a desmobilização dos membros do conselho do Mosaico, que 

vinha acontecendo desde 2015, e o reconhecimento das dificuldades de dar andamento 

nas atividades sem a participação dos gestores das unidades e sem recurso para 

manutenção das atividades rotineiras do conselho. 

Mais nenhuma reunião aconteceu em 2016 e nem nos anos posteriores, a primeira 

hipótese que se atribui é que a desmobilização se deu principalmente devido o 

afastamento dos gestores de UC e também das comunidades tradicionais, talvez devido ao 

crescimento exponencial do FCT no território, assumindo agendas mais ampliadas de 

ação e de luta pela defesa dos territórios em outros espaços de tomada de decisão. 
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3.4 A possibilidade de transformar conflitos em oportunidades 

Ao longo desses dez anos de atuação do Mosaico Bocaina, diversas foram as questões 

tratadas nas reuniões do conselho e aprofundadas em CTs e GTs, sobre as inúmeras 

singularidades e conflitos característicos do território. Algumas delas tiveram 

desdobramentos materializados em ações práticas, eventos ou pesquisas que foram 

desenvolvidas. 

A Tabela 3.4 apresenta a frequência com que dos principais temas que foram tratados e 

discutidos nas reuniões do conselho do MB divididos em 5 subgrupos: Auto regulação do 

Mosaico Bocaina, Sociodiversidade e territórios sobrepostos, Biodiversidade, Grandes 

Empreendimentos e Outras agendas temáticas. 

Tabela 3.4: Frequência de temas tratados nas reuniões do Conselho do Mosaico Bocaina 

de 2007 a 2016 

 

Fonte: CHADA, SIMOES, NEMER, 2009; COSTA, 2015. 

Ao observar a Tabela 3.4 é possível identificar alguma tendência na frequência dos temas 

mais ou menos presente em alguns períodos e também de temas que estiveram sempre na 

agenda do MB.   

2016

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1

Auto regulação do Mosaico Bocaina

Regimento interno X X X X X

Alteração da Portaria de reconhecimento X X X X X X X

Formato da coordenação X X X X X X X X

Capacitação dos conselheiros X X X X X X X

Funcionamento das CTs e GTs X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Mudança de gestores das UCs X X X X X X X X X X X X

Planejamento estratégico X X X X X X X X X

Comunicação X X X X X X X

Sustentabilidade financeira X X X X X X X

Socioambiental e territórios sobrepostos 

I Encontro de comunidades tradicionais e UC X X X X X X

Projeto práticas sustentáveis no território X X X X X X X

Acordos de Manejo X X X

Encontro de Justiça Socioambiental X X X

Biodiversidade

Operações de fiscalização X X

Encontro de gestores de UC X X

Projeto BIG-FAO X X X X X X X X X X X X X X X X

Monitoramento de fauna e flora X X X X

Grandes Empreendimentos

Licenciamento de Angra III / Condicionantes 

/ Compensação
X X X X X X X X X X X X X

Pré-Sal / Observatório do Pré-Sal X X X X X X X X X X X X X X

Projetos Imobiliários (especulação) X X X

Outras agendas temáticas

Ecoturimo ou Turismo de base comunitária X X X X X X

2013 2014 2015
Temas

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Primeiramente é possível observar que os temas ligados à auto regulação do conselho do 

MB prenominam nos primeiros anos de sua constituição, o faz sentido, pois é justamente 

o momento em que as primeiras regras são formuladas, o regimento interno é criado e a 

forma de atuação é estabelecida. Trata-se da criação do estabelecimento de uma estrutura 

institucional para que as atividades possam ser desenvolvidas. 

Contudo, o interesse em realizar a alteração da portaria de reconhecimento (para inclusão 

das outras áreas protegidas como componentes oficialmente reconhecidos do MB) foi um 

tema muito abordado nos três primeiros anos de atuação, mas que foi tratado ao longo de 

quase todo o período de atuação.  

Diante do contexto apresentado, se pode afirmar que a mudança na portaria de 

reconhecimento não é apenas de uma questão burocrática, mas da possibilidade de alterar 

os procedimentos e regras definidas unilateralmente pelo órgão federal quanto ao desenho 

organizacional MB. Significa transpor algumas barreiras historicamente estabelecidas 

para gestão de espaços protegidos a partir da inclusão oficial das comunidades 

tradicionais e seus territórios. 

Em seguida é também claramente verificada uma tendência de agendas ao longo dos 

anos. Nos primeiros quatro anos de funcionamento do MB (2007-2010) observa-se uma 

tendência socioambiental na definição das pautas e agendas que foi contribuindo 

inclusive com o fortalecimento das comunidades tradicionais. 

Essa tendência socioambiental já era intencionada pelo grupo de gestores de UC desse 

primeiro período, mas ela vai aflorar e ganhar força com a manifestação efusiva das 

comunidades tradicionais na segunda reunião do conselho do mosaico logo após sua 

instituição. 

Posteriormente é discutida a elaboração de um regimento interno com uma estruturação 

de gestão mais arrojada e potencialmente mais participativa; a reedição da portaria de 

reconhecimento; a realização do I Encontro de Populações Tradicionais e UCs e, 

finalmente, o mapeamento de boas práticas de uso dos recursos naturais no território com 

vistas ao estabelecimento de acordos de manejo. 

Com a ampliação da participação das comunidades tradicionais, o conselho do Mosaico 

foi também sendo mais reconhecido, no ano de 2009/2010 foi possível realizar reuniões 
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em mais locais diferentes do que todos os anos, possibilitando uma mais rotatividade e 

mesmo circulação da entidade Mosaico no seu território. 

Também em 2010 um representante das comunidades tradicionais vai assumir uma vaga 

na coordenação colegiada aumentado a representatividade da voz desse grupo social nas 

instâncias mais estratégicas, de definição de agenda e encaminhamento de atividades.  

Contudo, em meados de 2011 a agenda socioambiental começa, aos poucos, ser 

substituída e essa transição é simbolicamente marcada pela I Operação de Fiscalização 

conjunta do Mosaico Bocaina. 

Sem dúvida, esse tipo de atuação são muito importantes, ainda mais diante do histórico 

desaparelhamento dessas unidades e a dificuldade e sobrecarga sobre os servidores diante 

das obrigações necessárias a serem cumpridas. Elas possibilitam por meio da otimização 

de recursos humanos e financeiros o cumprimento de um dos objetivos principais dessas 

unidades que é a conservação da biodiversidade in situ e ainda, quando realizadas com 

sucesso – como foi considerada pelos gestores a atuação no MB – geram auto-estima nas 

equipes fortalecendo a gestão ambiental pública no âmbito regional (BUSSOLOTI, 

SPINA, 2015; COSTA, 2015; PINHEIRO, 2010). 

Mas a temática da biodiversidade vai se expandir aos poucos com a assinatura do contrato 

com FAO do Projeto BIG – o próprio projeto aparece como correspondente à linha 

“biodiversidade” das diretrizes estratégicas estabelecidas em 2010.  

O projeto possuía um viés bastante técnico e o Mosaico Bocaina não era o foco único de 

atuação, muito pelo contrário, apesar de ser reforçada pela equipe da FAO a importância 

do MB no Projeto BIG esse esteve durante o mesmo período realizando inúmeras ações 

sobre conservação da biodiversidade na Baía da Ilha Grande. 

Diante disso e da insatisfação de alguns gestores com a amplitude que a agenda 

socioambiental havia tomado no conselho, aos poucos a agenda de biodiversidade foi 

sendo mais fortalecida com o apoio desses mesmos gestores.  

Dentre os aspectos que configuram a complexidade da gestão do Mosaico Bocaina, é 

importante salientar a inconstância dos gestores de UC nos seus cargos. Os órgãos 

ambientais estão sujeitos “às circunstâncias políticas e administrativas e a ‘dança das 
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cadeiras’ nos cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões são inevitáveis”. A alteração 

dos governos e consequentemente das diretorias superiores (no caso dos órgãos 

estaduais), presidência da república e ministérios (no órgão federal) reflete 

significativamente na composição dos burocratas da linha de frente – no caso, os gestores 

e chefes de UC (COSTA, 2015). 

Esse ponto é muito importante, pois as UCs são parte fundamental do funcionamento do 

Mosaico, legitimam sua existência por sua ocupação no espaço e pelo amparo legal da 

legislação (mesmo que ainda não seja o suficiente). Quanto maior o envolvimento dos 

gestores também é a capacidade de sensibilização dos órgãos ambientais em suas 

instancias superiores possibilitando a ampliação do amparo institucional. Mas o inverso 

também é verdadeiro, quanto menor é a abertura no âmbito institucional – representado 

por suas diretorias e coordenações superiores – para iniciativas mais arrojadas e 

inovadoras, e por isso mais desafiadoras, mais difícil se torna para os gestores se 

mobilizarem e participarem dessas iniciativas e, quando o fazem, correm o risco de serem 

substituídos na “dança das cadeiras”.  

Um exemplo ocorreu com a mudança da diretoria executiva da Fundação Florestal
27

 em 

2012 sob a gestão de Olavo Reino Francisco (Abril de 2012 a Janeiro 2015), ex-delegado 

do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), ao que indica Costa (2015) e 

confirmam os entrevistados servidores da Fundação para essa pesquisa, com essa 

mudança instaurou-se “uma política de loteamento político dos cargos de gestores de 

UCs, além da perseguição e substituição dos gestores mais afinados com os pleitos das 

comunidades tradicionais, motivando manifestos de repúdio de ONGs ambientalistas” 

(COSTA, 2015).  

Guardadas as especificidades de cada caso ou órgão ambiental, a dificuldade e o impacto 

negativo da “dança das cadeiras” para a gestão integrada por mosaicos foi apresentada 

por todos os servidores entrevistados para o presente trabalho dos três órgãos ambientais 

principais envolvidos na gestão do mosaico, Fundação Florestal, INEA e ICMBio.  

                                                            
27 Ocimar José Baptista Bim em sua dissertação realizada no Programa de Pós Graduação em Geografia 

Físisa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas FFLCH/USP entitulada « Mosaico do 

Jacupiranga – Vale do Ribeira, São Paulo : conservação, conflitos e soluções socioambientais » discute as 

dificuldades para implementação desse mosaico devido a obstáculos colocados também pela Fundação 

Florestal. 
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A mudança de gestores nas UCs aconteceu em quase todos os anos de atuação do 

Mosaico. Esse tema foi tratado com mais frequência no final de 2010 e início de 2011 e 

depois novamente no final de 2012 e nas duas reuniões de 2013. Esses dados condizem 

tanto com o período frágil da Fundação Florestal descrito acima quanto com a mudança 

do viés de atuação do MB. 

Por fim, outro tema frequentemente tratado nas reuniões do conselho do MB são os 

grandes empreendimentos do território, manifestado principalmente em três categorias: 

Licenciamento de Angra III, Pré-Sal e Projetos Imobiliários (pressões advindas da 

especulação).  

O licenciamento de Angra III aparece principalmente nos primeiros anos porque está 

relacionado justamente ao retorno das obras dessa usina e a consequente liberação de 

licenças para sua entrada em funcionamento; o Pré-Sal também condiz com o período em 

que os primeiros movimentos começaram a ser efetuados de fato no território e as 

primeiras licenças começaram e ser emitidas e, por fim, a questão dos projetos 

imobiliários que apareceu esporadicamente, mas ao longo de quase todo período – isso 

porque são projetos privados que surgem no território o tempo todo, essa é uma das 

pressões historicamente estabelecida no território do Mosaico Bocaina e sem grandes 

chances de ser equacionada. 

Apesar da frequência desses temas como assuntos nas reuniões, as atuações do MB nessa 

temática resumiram-se basicamente a manifestações por escrito e pontuais, cartas de 

repúdio, solicitações e moções. O projeto do Observatório do Pré-Sal, que foi defendido 

por diversas vezes por Alexandre do CODIG, pretendia ir além desse âmbito, englobando 

monitoramento, pesquisa e avaliação, acabou não avançando em termos práticos. 

Entretanto, mesmo com o desenvolvimento de ações mais pontuais, com relação aos 

empreendimentos conquistas importantes foram realizadas a partir de mobilizações do 

MB: a intervenção da diretoria do ICMBio no processo de licenciamento de Angra III em 

prol do cumprimento das condicionantes relativas ao custeio das UCs de sua área de 

influência (duas delas pertencentes ao MB) e a inclusão dos municípios de Paraty e Angra 

dos Reis na área de influência do Pré-Sal, tornando-os público-alvo dos projetos de 

mitigação e compensação de impactos e também de recebimento de royalties do petróleo. 
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Nesse sentido cabe refletir justamente essa potencialidade de atuação do Mosaico. Com 

efeito, a temática dos grandes empreendimentos se apresenta para MB como algo que 

aglutina os interesses dos atores sociais envolvidos que por vezes tornaram-se tão 

polarizados frente às questões de territórios sobrepostos que parece impossível encontrar 

convergências de ação.  

A partir de todos esses subsídios levantados, do acesso à documentação produzida pelo 

conselho do MB e das informações obtidas durante as observações nas reuniões 

ordinárias do conselho consultivo do Mosaico Bocaina durante os anos de 2015 e 2016, 

bem como por meio das entrevistas realizadas com atores-chave, foi elaborado um mapa 

da rede de atores. 

A construção desse Mapa da Rede de Atores permite visualizar a forma das relações 

estabelecidas, a escala de intervenção dos principais atores, quem eles são, que categoria 

(de acordo com Brunet, (2004)) e seu engajamento dentro MB.  

É possível verificar também a natureza das relações entre os atores, se fortes ou fracas ou 

se fortes e conflitantes. A rede expressa nesse mapa de atores não está ligada as 

infraestruturas e que permitem os atores a se encontrarem no território ou se 

comunicarem, mas as relações que estabeleceram entre eles e que foram expressas, de 

alguma maneira, durante o espaço de diálogo promovido pelo Mosaico Bocaina durante 

os anos de 2006 e 2016. 
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Figura 3.2 – Mapa da rede de atores do Mosaico Bocaina de 2006 a 2016 
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O Mapa da Rede de Atores do Mosaico Bocaina apresentado na Figura 3.2 está dividido 

em quatro quadrantes que representam a escala de atuação de cada ator, se local 

(normalmente correspondente à escala de município), regional (compreendendo mais de 

um município ou mesmo na escala do estado), nacional ou internacional. 

 A cor azul representa a instituições internacionais, a laranja os grupos (que podem ser 

ONGs, movimentos sociais, associações e etc), a vermelha as empresas e a verde o 

Estado.  Com relação a cor verde há uma divisão de tons, o mais claro se refere aos atores 

estatais localizados no Estado do Rio de Janeiro, o tom mais escuro aos atores estatais 

localizados no Estado de São Paulo e o terceiro tom intermediário refere-se as instituições 

estatais que estão localizadas também em outros locais para além do território do Mosaico 

Bocaina. 

A Petrobras aparece no mapa com as cores verde e vermelha por ser uma empresa de 

capital aberto, que apesar de possuir como acionista majoritário o governo brasileiro, 

possui influência do e no mercado, por isso representa também o grupo “empresas” no 

Mapa da Rede de Atores do MB. 

O tamanho dos círculos diz respeito ao engajamento dos atores no Mosaico Bocaina ao 

longo desses dez anos. Quanto maior o círculo, maior foi o engajamento desse ator 

específico. 

No que diz respeito às relações, quando mais fina a linha que liga os círculos, mais fraca é 

aquela relação e quanto mais grossa mais forte. Nesse sentido, não há juízo de valor nessa 

relação, ou seja, só foi possível identificar sua intensidade, se esses atores estão sempre se 

relacionando e desenvolvendo atividades conjuntas ou promovendo diálogos constantes. 

A linha vermelha em zig-zag representa as relações conflituosas entre os atores que se 

manifestaram nas suas atuações no Mosaico Bocaina. A Petrobras também aparece como 

uma exceção nessa ocasião, a representação feita no mapa é para simbolizar que é um ator 

que possui relações conflituosas com todos os outros atores da rede do MB. 

E por fim, a linha tracejada amarela compreende todos aqueles atores que fizeram parte 

do conselho. 
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A informação mais latente no mapa é a predominância de atores que possuem escalas de 

atuação regional ou devido a sua extensão territorial de fato (como os núcleos do PESM) 

ou devido ao pertencimento institucional (por exemplo, UCs geridas por instituições 

estaduais, Fundação Florestal e INEA). 

A maioria das relações fortes estabelecidas deve-se a justaposições territoriais ou 

vizinhança (por exemplo, os núcleos do PESM e o PE da Ilha Grande com a APA de 

Tamoio), relações institucionais (OTSS e Fiocruz com FCT) ou mesmo relações 

financeiras (PE da Ilha Grande com FAO e esta com GEF, devido ao Projeto BIG e CI 

com a ONG Caminhos de Cunha por conta do Projeto de Fortalecimento do MB).  

A respeito desses atores internacionais são apresentadas algumas considerações de 

semelhanças e diferenças. Como descrito, ambos estão presentes na configuração da rede 

do MB devido à condição de organismos de financiamento/execução de financiamento de 

projetos de conservação. Contudo, algo que lhes diferencia é o engajamento de cada um 

que acabou por refletir diretamente na influência desses atores nas tomadas de decisão 

exercidas no MB. 

A CI e o GEF tiveram o menor engajamento possível, contudo, o segundo teve com sua 

agência executora do recurso a FAO que não só fez parte do conselho como participou 

ativamente das atividades, discussões e tomadas de decisão no âmbito do plenário. Essas 

características são refletidas nos projetos executados. 

O projeto financiado pela CI foi o de Fortalecimento do MB desenvolvido entre 2009 e 

2010, provavelmente devido distância da CI da execução do projeto na prática, foi 

possível que ele fosse desenvolvido exatamente a partir das demandas e prioridades 

estabelecidas pelo conselho à época que, conforme apresentado, tinha a prevalência da 

agenda da sociodiversidade.  

Com relação ao Projeto BIG foi observada uma tendência condicionadora das ações do 

mosaico como um todo, com uma orientação mais voltada à agenda da biodiversidade. De 

fato, foi um aporte financeiro estruturante para o mosaico e que sustentava inclusive a 

manutenção da secretaria executiva, mas quando surgiam outras demandas fora do escopo 

previsto pela FAO nem sempre elas eram colocadas em prática ou acabavam sendo 

colocadas como fora das prioridades de ação.  
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Essa problemática está relacionada principalmente ao formato do financiamento, 

conforme apresentado no início do capítulo as diretrizes e temas prioritários de ação são 

definidos pelo GEF, ou seja, são decididas de forma descolada da realidade em que que o 

projeto se desenvolve podendo justamente acarretar nesse descompasso. 

Outra informação a ser depreendida desse mapa é que todas as UCs sob a gestão do 

ICMBio (APA Cairuçu, PNSB e ESEC Tamoios) apresentaram o grau máximo de 

engajamento no MB, ao contrário das UCs sob a gestão da Fundação Florestal que 

somente o PESM apresentou mesmo grau de engajamento que elas.  

Das 7 UCs paulistas, 1 apresentou grau máximo de engajamento, 2 grau médio (Núcleos 

Santa Virgínia e Cunha do PESM) e as outras 4 grau baixo de engajamento. Já no Rio de 

Janeiro, das 7 UCs fluminenses, 2 apresentaram grau alto de envolvimento (REEJ e APA 

de Tamoios), 3 grau médio (PE Ilha Grande, REBIO Praia do Sul e PE Cunhambebe) e as 

outras 2 (RDS do Aventureiro e APA Mangaratiba) apresentaram grau baixo de 

engajamento no MB. Ou seja, de maneira geral, as UCs fluminenses mostraram-se mais 

engajadas na gestão do MB do que as paulistas.  

Uma característica interessante em se colocar nesse sentido é que a Fundação Florestal foi 

criada em 1986 em um período ainda com resquícios de um regime ditatorial e o INEA é 

uma conjunção de outros órgãos ambientais do Estado do Rio que foi realizada em 2007. 

Talvez essas heranças históricas traduzam-se em pensamentos e formas de atuação mais 

bem vistas ou menos bem vistas dos seus servidores.  

O Mapa apresenta que os principais atores do Mosaico Bocaina foram os representantes 

do Estado e da sociedade civil, fundamentalmente UCs, ONGs e comunidades 

tradicionais. São eles: com relação às UCs, o Núcleo Picinguaba do PESM, a APA de 

Tamoios, a REEJ, a APA Cairuçu, a ESEC Tamoios e o PNSB; aos grupos, a Associação 

Cunhambebe, o CODIG, a SAPÊ e o FCT – mas ressalta-se também o importante 

engajamento da FAO.  

Ainda com relação a essa composição de maior engajamento são algumas considerações 

principais. A primeira está relacionada ao fato de que justamente os atores mais engajados 

no Mosaico Bocaina são os que possuem mais relações fortes e conflituosas. Em segundo 

lugar, ao compararmos essa configuração ao Mapa 3.5 é possível observar que 

praticamente coincide com a área apresentada no Zoom A – Zona de maior sobreposição 
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territorial. E ainda, salienta-se também que metade das UCs mais engajadas e com maior 

quantidade de relações conflituosas são as UCs categorizadas como de proteção integral – 

mesmo as outras duas APA Cairuçu e APA de Tamoios, tem boa parte de seus territórios 

sobrepostos a UCs de proteção integral (REEJ para a primeira e ESEC Tamoios e PE da 

Ilha Grande para a segunda) (ver Mapa 3.5). 

O Mapa da Rede de Atores é, portanto, uma síntese de todo o processo de gestão 

integrada intencionada e exercitada ao longo desses 10 anos por todos os atores 

envolvidos. Expressa a complexidade das relações e reflete a conformação territorial 

específica do Mosaico Bocaina de 2006 a 2016: o protagonismo das UCs, o forte 

engajamento das comunidades tradicionais e das organizações não governamentais, o 

influente engajamento de organismos internacionais, a ausência de atores do setor privado 

e a explicitação latente do histórico conflito dos territórios sobrepostos.  
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Conclusões 

 

“Pensar a conservação do patrimônio natural no país requer um 

mergulho na complexidade e, uma abertura de perspectivas, que associe 

e, coloque em diálogo permanente, a ética moderna e a ética 

contemporânea, a teoria e a prática, o tradicional e a transformação, o 

preconceito e a transgressão, o indivíduo e o universo. Nesse cenário, 

não existem “sins” e “nãos”, vítimas e algozes, e nem verdades 

absolutas. Existem olhares distintos, divergentes, convergentes e 

complementares que constroem um campo inovador.” (IRVING, 2006). 

 

A sugestão de Irving (2006) explicita a complexidade das fronteiras conceituais 

apresentadas nessa pesquisa. Ao longo de seu desenvolvimento o esforço foi de 

compreendê-las como locais de encontro e não de separação. E a partir da interação 

desses aportes conceituais elaborar um novo conhecimento, uma nova maneira de olhar 

para questões historicamente estabelecidas. 

Mas e a prática da conservação? como colocar as lentes da intencionalidade de que Irving 

(2002) propõe diante dos desafios do território? E, portanto, diante de relações sociais 

historicamente estabelecidas e de campos de força de poder instaurado entre os atores? A 

natureza complexa dessa questão não permite uma resposta única, mas, a partir do estudo 

de caso realizado, apresentam-se alguns apontamentos que contribuem para seu 

encaminhamento. 

O modelo de gestão de áreas protegidas não tem sido o suficiente para gerir ou sanar os 

problemas que ele se propôs. E ainda, a implementação dessas áreas para a conservação 

ambiental têm gerado inúmeras conflitualidades, pois colocam em choque uma demanda 

social, internacional ou mesmo estatal (no sentido de se estabelecer o controle territorial) 

para preservação da natureza, seus recursos e paisagem com as territorialidades de grupos 

sociais não hegemônicos historicamente estabelecidos naquele local. O Estado que é o 

agente externo, que tem imposto esse modelo pouco eficiente, tem um papel importante 

no caminho de repensá-lo.  

Com efeito, tem havido mudanças, sobretudo no aparato legal brasileiro, que indicam um 

rompimento do modelo clássico da natureza intocada para um novo paradigma da 

conservação do meio ambiente a partir de uma gestão ambiental mais inclusiva, 

policêntrica, a partir de processos participativos e de democracia. O debate não é novo, 
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mas começa a emergir com mais visibilidade e validade na última década materializando-

se em novas formas de gestão e políticas públicas.  

Por outro lado, o mesmo Estado que têm criado políticas inovadoras, modelos de gestão 

diferenciados e reconhecido direitos socioterritoriais não tem empenhado o mesmo 

esforço na operacionalização desses arranjos, pelo contrário, resultando em instituições de 

gestão ambiental pública em situação de desaparelhamento, falta de recursos financeiros e 

falta de recursos humanos e os servidores sem algumas condições básicas para atuações 

cotidianas e quiçá nas mais autônomas. 

Essa situação pode ser compreendida como uma janela de oportunidade de negócios, 

onde, por exemplo, a saída para a solução desses problemas é terceirizada e entregue a 

um processo de concessão de parcerias-público-privada. 

Não está se descrevendo aqui sobre a privatização completa das Unidades, pois essas 

continuam a ser de posse e domínio público de acordo com a lei as institui e regulamenta. 

Entretanto, trata-se de uma nova forma de uso e apropriação que está voltada muito mais 

aos interesses privados do que aos públicos.  

A princípio, a estratégia da concessão pode resolver um problema de caixa para a pasta, 

mas não necessariamente o sucateamento e a crise das instituições ambientais públicas. 

Há a chance de tornar-se somente uma forma de o estado abster-se dos ônus de 

administrar alguns parques e de fortalecer o modelo antidemocrático que historicamente 

exclui as comunidades tradicionais da gestão das áreas protegidas. 

O Mosaico de Áreas Protegidas surge como uma estratégia no sentido oposto, se as PPP 

apresentam uma solução a partir de um ator exógeno ao território, o mosaico propõe a 

nada trivial tarefa de articular justamente os atores endógenos.  

A princípio, o caso estudado e apresentado nesta dissertação esteve desde sua origem 

envolto em conflitos de poder que expressam o histórico antagonismo de interesses. De 

um lado, os adeptos a uma concepção mais alinhada com o paradigma clássico de gestão 

de áreas protegidas (ou chamados preservacionistas) e do outro aqueles mais adeptos a 

uma concepção de possibilidade de uso sustentável do recurso natural pelas comunidades 

(os mais socioambientalistas). 
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Os entendimentos diferenciados do que é o território do Mosaico (quais são as áreas 

protegidas que o configuram), quais são suas potencialidades e fraquezas, quais as 

prioridades e quais as ameaças do Mosaico enquanto espaço de gestão integrada 

estiveram frequentemente em debate nas atividades e, por de trás dos diversos 

posicionamentos esteve sempre esses paradigmas das áreas protegidas. 

Entretanto, diante das implicações no território e da análise da gestão participativa sob um 

olhar da gestão ambiental e da abordagem territorial afirma-se, que os conflitos, as 

dificuldades e as resistências que estiveram presentes do início ao fim do período 

analisado de gestão integrada no Mosaico Bocaina, foram verdadeiras molas propulsoras 

para criação de pactos, mudanças de estratégias, mudança de foco para tentativa de uma 

melhoria e também descoberta de fragilidades e potenciais. 

De acordo com Pinheiro et al (2010) nas recomendações para reconhecimento e 

implementação de Mosaicos de Áreas Protegidas, os principais objetivos indicados para a 

gestão do mosaico são 7:  fortalecer a gestão integrada das áreas protegidas; promover a 

conectividade funcional e física dos ecossistemas, favorecendo a conservação da 

biodiversidade e demais serviços ambientais; criar espaços de articulação institucional e 

de políticas públicas; reconhecer ou fortalecer a identidade territorial; contribuir para o 

ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável; contribuir com a resolução de 

conflitos e fomentar a melhoria da capacidade operacional das áreas protegidas. 

São objetivos ambiciosos e amplos, mas podem ser vistos de duas maneiras, ou como um 

fim, de modo que eles só serão cumpridos na medida em que forem alcançados por 

completo ou como um norte, que coloca o grupo social que se dispõe a alcança-los em 

movimento. 

A partir de um entendimento à segunda maneira elenca-se como principais ações 

desenvolvidas pelo Mosaico Bocaina de 2006 a 2016 que estão no sentido de desenvolver 

tais objetivos: 1) Realização do Encontro de Comunidades Tradicionais e UCs, esse 

encontro permitiu principalmente o fortalecimento das comunidades tradicionais do 

território como um movimento político regional e autônomo (FCT), mas também 

possibilitou uma aproximação entre gestores e comunitários, possibilitando trocas e 

gerando empatia entre os atores e ainda, arrisca-se dizer o reconhecimento enquanto 

grupo – não necessariamente concordantes, mas justamente atores de um mesmo 

território.  
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2) Desenvolvimento de planos e ações de comunicação: pois fortalecem o sentido de 

identidade; 3) Operações de fiscalização: que apesar de polêmicas apontam para uma 

possibilidade de ação no sentido de melhoria da capacidade institucional e fortalecimento 

da gestão integrada; 4) Manifestação de Angra III e Atuação para inclusão de Paraty e 

Angra da área de influência do Pré-Sal e 5) Encontro de Justiça Socioambiental. 

Reforçando Tatagiba (2005); Mendonça et al (2014) e Abers e Keck (2008), entende-se 

que a gestão da coisa pública por meio da participação social se trata de um processo 

inacabado, é uma conquista contínua e como tal não deve ser avaliada a partir de seus 

resultados práticos imediatos mas sim a partir de seus benefícios “pedagógicos” na 

medida em que essa gestão que regula as práticas coletivas contribui para uma cultura 

política mais democrática. 

Com relação à participação, é possível afirmar que houve uma subida na escada de 

participação cidadã. Pode se dizer o conselho foi instituído como consultivo, mas a práxis 

desde o início se apresentou no sentido de subida da escada. O aumento da vaga de 

conselheiros representantes das comunidades tradicionais de 1 para 6 pessoas e o 

estabelecimento do formato de gestão em coordenação colegiada com posterior entrada 

de um representante das comunidades foram indícios nesse sentido.  

Com esses instrumentos pode-se afirmar que o MB chegou ao degrau da parceria 

estabelecido por Arnstein. Na parceria todos os lados concordam em compartilhar o 

planejamento e as responsabilidades de tomada de decisão por meio de estruturas, como 

um conselho paritário. De acordo com a autora, melhor é a parceria se existir uma efetiva 

organização popular na comunidade e, de fato, com o fortalecimento do FCT no território 

houve também um maior engajamento desse ator nos processos de tomada de decisão 

como um todo (coordenação colegiada, plenário e CTs). 

Ressalta-se, contudo, que ao passo que a participação da sociedade civil foi se 

concretizando e tornando-se mais robusta, principalmente, durante os anos de 2009 e 

2010, parte do grupo de conselheiros gestores de UC se afastou, levando a 

desmobilização do conselho e em seguida o acirramento no tratamento dos conflitos. 

Alguns deles se manifestaram claramente não concordar com o viés de atuação do MB 

voltado principalmente às agendas da sociodiversidade. 
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Salienta-se a criação no Mosaico Bocaina de uma rede de atores fundamentalmente 

pautada na relação estado-sociedade o que pode ser avaliado por dois pontos de vista 

diferentes. O primeiro é a criação de um isolamento desse coletivo em torno dos seus 

conflitos específicos na tentativa de estabelecer condições para governança. Mas nesse 

cenário de isolamento não há uma contraditória do setor privado - frequentemente agente 

de pressão sobre esses dois principais grupos de atores do MB - ou ela acaba ficando 

escamoteada pela emergência e urgência de tais conflitos específicos. 

Porém, segundo ponto de vista é que a gestão do MB pode ser a possibilidade da criação 

de uma rede de resistência cooperativa de atores que se relacionam para gestão integrada 

de áreas protegidas com o interesse comum de conservação do patrimônio natural. As 

ONGs, as UCs e as comunidades tradicionais dispendem esforços para negociação de 

conflitos internos com vistas a uma estratégia mais ampliada e também complexa de fazer 

frente ao modelo hegemônico e capitalista de desenvolvimento. 

Parte do caminho para superação de uma política de preservação ambiental conservadora, 

por vezes opressora aos povos e comunidades tradicionais do Brasil no âmbito de um 

projeto de abordagem territorial como o Mosaico, é o diálogo. 

Trata-se da capacidade dos atores sociais que estão nos espaços de disputa, de dialogarem 

e estabelecerem acordos de convivência. Mas que isso precisa ser apoiado e fortalecido 

pelas instâncias superiores para que os servidores públicos se sintam amparados para 

colocar em prática uma política ambiental de forma mais justa. Por isso, o Estado (nada 

imparcial) tem o dever e a responsabilidade de colaborar com a permanência das 

comunidades tradicionais em seus territórios, com a emancipação e a autonomia das 

pessoas e dos grupos sociais mais oprimidos. 

Sem dúvida é importante salientar que aqueles que decidem por se engajar na construção 

de projetos contra-hegemônicos precisarão “construir suas trincheiras e suas barricadas, 

reais ou metafóricas, edificando os seus territórios dissidentes como espaço de resistência 

política, cultural e até econômica” (SOUZA, 2015). 

Essa perspectiva que se apresenta, é importante ir além, detalhando os tempos, os 

territórios, as territorialidades e as temporalidades, individualizando e mostrando as 

relações, contradições, diversidades, conflitualidades e unidades para poder aprofundar a 

abordagem que está sendo feita de certo objeto de estudos e para orientar 
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substancialmente os planos, projetos e programas de desenvolvimento territorial a partir 

dos desejos e das necessidades dos indivíduos, grupos e classes sociais. O território passa 

a ser compreendido como espaço de mobilização, organização, luta e resistência política e 

as territorialidades como práxis de transformação do território, na tentativa de conseguir 

autonomia, justiça social, repartição de riqueza, proteção ambiental (SAQUET, 2015). 

A proposta de gestão integrada por meio de mosaicos é para o planejamento e gestão das 

áreas protegidas no Brasil é um desafio e uma oportunidade. Um desafio, pois propõe 

uma quebra do paradigma do modelo atual estabelecendo o reordenamento dos projetos 

de desenvolvimento, baseado na gestão participativa e democrática em busca de 

autonomia. E uma oportunidade, pois se realizada a partir da valorização das identidades 

das populações tradicionais e movimentos socais, compreendendo as limitações políticas 

do conselho, mas também seu potencial de impulsionar ações desvinculadas das amarras 

institucionais poderá ser parte da conquista do estado de equilíbrio da preservação 

ambiental aliada à justiça social. 
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Aluna: Julia Affonso Cavalcante (nUSP: 71392626) 

Orientação: Neli Aparecida de Mello-Théry 

Dissertação: Mosaico de Áreas Protegidas: planejamento, conservação e território – 

O caso do Mosaico Bocaina.  

 

Entrevistas para a construção do mapa de atores  

As entrevistas a serem desenvolvidas tem por objetivo principal substanciar de 

informações a construção do mapa de atores do Mosaico Bocaina. Esse mapa tem como 

função, por meio da explicitação da natureza e forma das relações entre os atores, 

apresentar as características principais e aprofundar a compreensão do modelo de 

Mosaico de Áreas Protegidas desenvolvido naquele território. 

 

Como acontecerão: Preferencialmente por videoconferência – para aqueles que tiverem 

essa possibilidade e presencialmente para aqueles que não. 

Duração: 1 hora por pessoa 

Roteiro para entrevista semi-estruturada:  

1) Descreva, brevemente, o processo de criação (se você estiver estado presente) e de 

implementação/execução do Mosaico Bocaina salientando quais foram os atores 

desse contexto e qual a importância de cada um no processo. 

2) Em sua opinião, quais foram os atores mais engajados no Mosaico nesses dez anos 

(2006 a 2016)?  

a. Descreva brevemente como foi a relação da sua instituição com cada um 

deles ressaltando se ela é forte ou fraca, de conflito ou cooperação. 

3) Como ocorria o acompanhamento do andamento das atividades do mosaico na sua 

instituição? 

4) Como a sua instituição vê a contribuição do Mosaico Bocaina para a conservação 

da natureza, da sociodiversidade e para o desenvolvimento do território? 

5) Em sua opinião, quais foram as ações mais importantes desenvolvidas pelo 

Mosaico Bocaina? Quais foram os maiores ganhos? Quais foram as maiores 

dificuldades? E quais são as potencialidades (pensando em um cenário futuro)? 

6) Em sua opinião, a ausência de um modelo de referência legalmente estabelecido 

para Mosaicos é positiva ou negativa? 

7) Indique ações que poderiam ser executadas no âmbito do mosaico para fortalecer 

o papel dos mosaicos nas políticas públicas regionais. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu, Julia Affonso Cavalcante, estudante de pós-graduação do Programa de Pós Graduação em 

Geografia Humana da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (PPGH/FFLCH), estou 

realizando uma pesquisa intitulada “Mosaico de Áreas Protegidas: gestão ambiental e território - O caso do 

Mosaico Bocaina”, sob a orientação de Neli Aparecida de Mello-Théry.  

Essa pesquisa tem como objetivos: analisar o planejamento e a gestão do Mosaico Bocaina e suas 

implicações no território de 2006 a 2016. Identificando como o conselho consultivo, de maneira geral, e o 

plenário, coordenação colegiada e as câmaras temáticas em particular, atuaram a partir de instrumentos e 

ferramentas específicas para contribuir para tal. Tem-se como objetivos específicos: definir as noções de 

planejamento, gestão e território ancoradas na problemática ambiental e na geopolítica; identificar os atores 

do território e suas inter-relações (em suas situações de conflito e cooperação) na construção de um cenário 

de governança; Investigar o planejamento e a gestão desenvolvidos pelo Conselho Consultivo por meio da 

análise dos instrumentos e ferramentas de planejamento e gestão. 

Para tanto, gostaria que você participasse desta pesquisa, na qual me comprometo a seguir a Resolução 

466/12, relacionada à Pesquisa com Seres Humanos, respeitando o seu direito de: 

1. Ter liberdade de participar ou deixar de participar da pesquisa, sem que isso lhe traga algum prejuízo 

ou risco e interromper a participação na pesquisa caso se sinta incomodado (a). 

2. Se for de sua vontade, manter o seu nome em sigilo absoluto, sendo que o que disser não lhe resultará 

em qualquer dano à sua integralidade, 

3. Responder as questões levantadas pela pesquisadora caso seja solicitado (a) para uma entrevista por 

Skype, onde será marcado um horário e data em que possa se sentir mais confortável, 

4. Garantia de receber uma resposta a alguma dúvida antes, durante ou após a entrevista. 

Esclareço-lhe que ao participar dessa pesquisa, os riscos são mínimos uma vez que se tratam de 

informações não pessoais e sim institucionais. Mesmo assim, para minimizar quaisquer riscos nas 

dimensões moral, intelectual, social e cultural foram tomadas providêncais como a determinação de 

apresentar o roteiro da entrevista semi-estruturada dias antes por e-mail. 

Esclareço-lhe ainda que o tempo estimado de sua participação será de cerca de 40 minutos e que o 

conteúdo será gravado e transcrito, guardado em formato digital em hd externo sob responsabilidade da 

pesquisadora. Seu nome e o conteúdo da entrevista não serão liberados sem a sua permissão. 

A sua participação nesta pesquisa substanciará a construção de um mapa de atores do Mosaico Bocaina 

e assim possibilitar a melhor compreensão desse modelo de gestão. Os resultados da pesquisa serão 

apresentados na íntegra para todos aqueles participantes. 

Este Termo de Consentimento será emitido em duas vias, sendo que uma via ficará em poder do 

pesquisador e a outra em poder do participante. 

Deixo telefones para contato: (11) 986595380 – Neli Aparecida de Mello-Théry e (11) 970414140 

– Julia Affonso Cavalcante o endereço do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos no rodapé deste 

impresso, para que possa obter mais esclarecimentos ou informações sobre o estudo e sua participação. 

Grata pela atenção 

 

 

 

_________________________                                         __________________________ 

        Julia Affonso Cavalcante       Neli Aparecida de Mello-Théry  

        Assinatura do (a) pesquisador (a)                                           Assinatura do (a) orientador (a) 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecido pela pesquisadora e ter entendido o que me foi explicado, 

consinto em participar do presente Projeto de Pesquisa 

São Paulo, ____/_____ /_____. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do(a) entrevistado(a)  
 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (CEPH-IPUSP).  Av. Prof. 

Mello Moraes, 1.721 - Bloco G,  2º andar, sala 27 - CEP 05508-030 - Cidade Universitária - São Paulo/SP. Telefone: (11) 3091-4182 - 

E-mail:  comite.etica.ipusp@gmail.com 
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ANEXO B – Parecer consubstanciado do CEP 
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